Med STOCKMAR oplever og skaber børn
verden på helt deres egen måde i den
kunstneriske proces. Det kreative vekselspil mellem fantasi og ydre sanseoplevelse udvikler børnenes forestillingsevne og
deres kunstneriske færdigheder.

STOCKMAR-produktprogram
Navnet STOCKMAR har i årtier stået for kunstnerprodukter af høj kvalitet. Her skal kvalitet forstås som et omfattende og grundlæggende princip: Omhyggeligt udvalgte råmaterialer, førsteklasses forarbejdning og fremragende farve-, tegne- og modelleringsegenskaber. Det er også en del af dette kvalitetskoncept, at vores produkter skal kunne åbne for den kreative udfoldelse,
som er så vigtig for den individuelle personlige udvikling. 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.

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.
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VOKSFOLIER

STOCKMAR voksfolier
Dekoration og kreativitet
Dekoration af lys og andre genstande har en lang
historie bag sig. Børn elsker at lave kunstfærdige
dekorationer til fester og andre fornøjelige lejligheder med vores fine voksfolier. Kreativiteten kender ingen grænser, for folierne binder ikke kun godt
på lys, men også på mange andre emner som for
eksempel træ, glas, akryl, karton og metal.

At give farven en form
De 1 mm tynde STOCKMAR-voksfolier i 18 skønne farver kan tilskæres, stanses, rives, trækkes
eller formes med hænderne i let opvarmet tilstand. På den måde kan du udsmykke lys, dåser,
billedrammer, æsker, lave små figurer eller pynte billedrammer med fine detaljer. Desuden kan
folierne også anvendes sammen med modellerbivoks - på den måde er det enkelt at forme elegante kunstværker.

Lyskraft og transparens
STOCKMAR-voksfolierne er udstyret med lysægte
farvepigmenter i høj kvalitet og viser især deres
særlige kvalitet på en lys baggrund. Takket være
deres transparens fremstår farverne ekstra kraftigt. Disse fremragende egenskaber kan anvendes
til vinduesbilleder eller glaslys med enestående
resultater.

18 farver
•

i sortimenter med 12 eller 18 farver

•

i to forskellige foliestørrelser

•

fås som enkeltfarver
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