Met STOCKMAR beleven en scheppen kinderen de wereld in een artistiek proces
op hun eigen manier. Een creatieve wisselwerking tussen fantasie en externe
zintuiglijke waarneming stimuleert het
voorstellingsvermogen en de artistieke
vaardigheden van kinderen.

STOCKMAR productwereld
Al decennialang staat de naam STOCKMAR voor hoogwaardige kunstenaarsbenodigdheden. Wij beschouwen kwaliteit als een
integraal begrip en hechten hier zeer aan. Dit blijkt uit een zorgvuldige selectie van de grondstoﬀen, een hoogwaardige verwerking, en ook uit de uitstekende kleur-, teken- en modelleereigenschappen van de 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.
Zo ontstaan buitengewone producten die een rijke, artistieke beleving stimuleren – zowel thuis, op de kleuterschool, op school
of binnen het kader van therapeutische activiteiten.

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.
WASKRIJTJES
KLEURPOTLODEN
AQUARELVERF
PLAKKAATVERF
KNEEDBARE BIJENWAS
WASFOLIES
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PLAKKAATVERF

STOCKMAR plakkaatverf
Intense kleuren
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. De STOCKMARverfdoos met plakkaatverf biedt naast vier mengkleuren elk twee tinten van de basiskleuren geel,
rood en blauw en maakt hiermee vrijwel onbeperkte individuele kleurennuances mogelijk. Door het
hoge aandeel aan kleurpigmenten ontstaan intensieve kleuren die ook in droge staat blijven stralen.

Omdat kleuren voor plezier zorgt
Overal ter wereld zijn kinderen dol op kleuren! Tijdens
de interactie met kleuren en vormen ontdekken zij met
speelse toewijding hun creatieve potentieel en beleven
plezier aan de vormgeving. STOCKMAR plakkaatverf is
hiervoor ideaal: de stralende kleuren in kunstenaarskwaliteit maken het kleuren tot een zinnenprikkelende
belevenis. Door het gebruik van water en penseel wordt
de fijne motoriek gestimuleerd en wordt ruimte voor creativiteit geschapen.

Kunstenaar zijn
Dekkend kleuren met intensieve kleurvlakken
of nauwkeurig uitwerken met een fijn penseel,
lazuren in meerdere kleurlagen of zacht aquarelleren: STOCKMAR plakkaatverf is voor de meest
uiteenlopende kleurtechnieken geschikt. Interessante eﬀecten ontstaan ook in de mengtechniek in combinatie met STOCKMAR-waskrijtjes:
eenmaal op papier komt deze water- en plakkaatverf optimaal tot zijn recht en zet indrukwekkende accenten. STOCKMAR plakkaatverf
hecht op papier, hout of glas. Het praktische,
apart in het klassieke blikken etui geïntegreerde
mengpalet is eenvoudig te reinigen.

Verfdoos
met 12 kleuren
•

in kunstenaarskwaliteit

•

met dekkend wit, penseel en mengpalet

•

alle kleuren zijn ook los verkrijgbaar
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