STOCKMAR productwereld
STOCKMAR-kwaliteit – op basis van
traditie verantwoordelijk en ongevaarlijk

WASKRIJTJES
KLEURPOTLODEN
AQUARELVERF

Voor de recepturen van onze producten gebruiken wij geselecteerde grondstoﬀen die
wij op een harmonische en matige wijze inzetten. De finesse van de samenstelling is op
decennialange ervaring gebaseerd. De producten van STOCKMAR zijn ongevaarlijk voor
de gezondheid en het milieu. Vanwege ons verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de
wereld overtreﬀen wij bij de productie van onze producten de wettelijke veiligheidseisen.

PLAKKAATVERF
KNEEDBARE BIJENWAS
WASFOLIES
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STOCKMAR – voor plezier
in schilderen en vormgeven
Al bijna 100 jaar staat de naam STOCKMAR voor hoogwaardige creatieve producten.
Bij kwaliteit hoort voor ons ook dat wij mogelijkheden bieden om creatieve ruimte
te scheppen die een positief eﬀect heeft op de individuele ontwikkeling. Wij hechten
zeer aan kwaliteit: dat blijkt uit een zorgvuldige selectie van de grondstoﬀen, een
hoogwaardige verwerking en ook de uitstekende kleur-, teken- en modelleereigenschappen. Zo ontstaan buitengewone producten die een rijke, artistieke beleving stimuleren – zowel thuis, op de kleuterschool, op school of binnen het
kader van therapeutische activiteiten.

STOCKMAR-kleurenharmonie –
omdat kleur eﬀect heeft
Kleur heeft eﬀect – dat wist ook al Johann Wolfgang von Goethe, op wiens beroemde
kleurencirkel het krachtige en harmonieuze kleurenpalet van alle STOCKMAR-producten
is gebaseerd. In Goethe’s kleurencirkel komt de hele regenboog terug – geschapen uit
de drie basiskleuren blauw, rood en geel. Op basis van deze kleurencirkelharmonie en
de kennis over het eﬀect van de individuele kleuren op de mens, werd de evenwichtige
harmonie van alle STOCKMAR-kleuren ontwikkeld.

STOCKMAR-productie – vervaardiging
met hoofd, hart en hand

STOCKMAR-producten –
voor een rijke artistieke beleving
Overal ter wereld zijn kinderen dol op kleuren! Met speelse toewijding, tijdens de interactie met kleuren en vormen ontdekken zij hun creatieve potentieel en beleven plezier
aan de vormgeving. STOCKMAR-producten zijn hiervoor ideaal: de stralende kleuren
maken het schilderen en vormgeven tot een zinnenprikkelende belevenis. De innerlijke rust die tijdens creatieve bezigheden ontstaat, vormt een goede tegenhanger voor
de veelal eenzijdige prestatiegerichte verwachtingen en brengt de ontwikkeling van
kinderen in evenwicht.

Elk product ontstaat in ons kleine bedrijf en wordt door een ervaren team in talloze
werkstappen ontwikkeld en vervaardigd. Onze medewerkers ontwikkelen elk afzonderlijk product op een zorgvuldige manier en controleren het uitgebreid. Omdat wij tevens
hechten aan maatschappelijke betrokkenheid, laten wij een deel van onze producten
in werk- en woongemeenschappen in de regio door mensen met een handicap samenstellen.

STOCKMAR-PRODUCTEN WORDEN ZORGVULDIG
MET DE HAND VERVAARDIGD.
...en met de hand in de
blikken verpakkingen gelegd.

Voorzichtig wordt de vloeibare, warme
waskleur in de blokvorm gegoten.

Nadat ze zijn afgekoeld, worden de blokken
elk apart uit de vorm gehaald...

