STOCKMAR Produkter
STOCKMAR kvalitet – med tradition for
ansvarlighed og risikofri anvendelse

VOKSFARVER
FARVEBLYANTER
AKVARELFARVER

Vores produkter er sammensat af udsøgte råmaterialer, som vi anvender i harmonisk og
nøje afstemt balance. Den fremragende kvalitet i sammensætningen af vores produkter
er resultatet af årtiers erfaring. STOCKMAR produkter er risikofri for både sundhed og
miljø. Ved fremstillingen af vores produkter sørger vi ikke kun for at overholde de lovmæssige sikkerhedskrav - vi overgår dem endda udfra en ansvarsfølelse overfor vores
fælles verden.

OPAQUE DÆKFARVER
MODELLERBIVOKS
DEKORATIONSVOKS

STOCKMAR – glæden ved at male og skabe

Kreativitet
og glæde
Hans Stockmar GmbH & Co. KG • Borsigstr. 7 • D-24568 Kaltenkirchen
Germany • www.stockmar.de

STOCKMAR –
for kreativitet og glæde
STOCKMAR produktion – manufaktur
med forstand, hjerte og hånd

I næsten 100 år har navnet STOCKMAR stået for kreative kvalitetsprodukter. Det er også
en del af vores kvalitetskoncept, at vores produkter skal åbne for de kreative frirum,
som er så vigtige for den individuelle personlige udvikling. Vores kvalitetskoncept
spænder vidt og omfatter også det omhyggelige valg af råmaterialer, en førsteklasses
forarbejdning samt fremragende farve- male- og modelleringsegenskaber. Sådan
kan vi skabe produkter, der er udover det sædvanlige, og som fremmer en rig
kunstnerisk oplevelse – i hjemmet, børnehaven, skolen eller i terapeutiske miljøer.

STOCKMAR produkter –
for en rig kunstnerisk oplevelse
STOCKMAR farveharmoni –
fordi farver har stor virkning
Farver har stor virkning – det vidste den store tyske digter Johann Wolfgang von Goethe
allerede, da han skabte sin berømte farvecirkel, som alle STOCKMAR produkter med
deres kraftfulde og alligevel harmoniske farvepalet orienterer sig efter. I Goethes farvecirkel finder vi hele regnbuens mangfoldighed af farver – skabt af de tre grundfarver
blå, rød og gul. På grundlag af denne farvecirkelharmoni og vores viden om, hvordan
de enkelte farver virker på mennesker, har vi udviklet de fint indbyrdes afstemte farver
for alle STOCKMAR produkter.

Uanset hvor i verden, du befinder dig – børn elsker at tegne og male! De giver sig hen
til deres leg, går i dialog med alle farver og former og udforsker deres kunstneriske potentiale i en frydefuld kreativ proces. STOCKMAR produkter er ideelt egnede: De lysende
farver gør selve male- og formgivningsprocessen til en sanseoplevelse. Den indre ro,
som kunstneriske aktiviteter udløser, er en fremragende modvægt til de ofte ensidigt
præstationsorienterede forventninger og skaber dermed en harmonisk balance i barnets udvikling.

Alle vores produkter opstår i en mindre virksomhed, hvor de bliver udviklet og fremstillet af vores erfarne team i mange nødvendige arbejdsprocesser. Vores medarbejdere
behandler hvert eneste produkt med omhu og kontrollerer det grundigt. Vi går ind for
inklusion, og derfor lader vi en del af vores produkter fremstille i arbejds- og bofællesskaber lokalt i regionen af mennesker, som har et handicap.

STOCKMAR PRODUKTER BLIVER FREMSTILLET MED
STOR OMHU I MANUELLE ARBEJDSPROCESSER.
...og bliver lagt i
metalæskerne manuelt.

Den flydende varme voksfarve bliver
forsigtigt hældt i en blokform.

Når voksfarven er kølet af, bliver hver
enkelt blok taget ud af formen...

