Met STOCKMAR beleven en scheppen kinderen de wereld in een artistiek proces op
hun 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 creaproducten. Wij beschouwen kwaliteit als een integraal begrip
en hechten hier zeer aan: dit blijkt uit een zorgvuldige selectie van de grondstoﬀen, een hoogwaardige verwerking alsook 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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WASFOLIES

STOCKMAR-wasfolies
Versieren en ontwerpen
Het versieren van kaarsen en andere voorwerpen
kent een lange traditie. Voor feestdagen of andere
gelegenheden is het voor kinderen leuk om met de
fijne, kleurrijke wasfolies te versieren en te ontwerpen. Kinderen kunnen hun fantasie hierbij de vrije
loop laten, want de folies hechten zeer goed op
kaarsen en andere ondergronden zoals hout, glas,
acryl, karton en metaal.

Vorm geven aan kleur
De 1 mm dunne STOCKMAR-wasfolies in 18 prachtige kleuren kunnen worden gesneden, gestanst,
gescheurd, getrokken of lichtjes verwarmd met
de handen worden gevormd. Zo sieren ze kaarsen, blikken, fotolijstjes en doosjes, worden ze
omgetoverd tot kleine figuren of completeren ze
tekeningen met fijne details. De folies kunnen
daarnaast ook in combinatie met de kneedbare
bijenwas worden gebruikt – zo ontstaan op eenvoudige wijze plastische kunstwerken.

Lichtintensiteit en transparantie
Voor de STOCKMAR-wasfolies worden hoogwaardige, lichtechte kleurpigmenten gebruikt en hun
hoge kwaliteit uit zich duidelijk op een lichte achtergrond. Dankzij de doorschijnende transparantie
stralen de kleuren bijzonder krachtig. Deze uitstekende eigenschap kan perfect voor het maken van
raamkunst of windlichten worden gebruikt.

18 kleuren
•

in assortimenten met 12 of 18 kleuren

•

in twee verschillende foliematen

•

als losse kleuren verkrijgbaar
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