Productwerelden
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STOCKMAR-producten –
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.

3

STOCKMAR-kwaliteit – op basis van
traditie verantwoordelijk en ongevaarlijk
Voor de hoogwaardige 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. Op basis van onze identiteit en onze verantwoordelijkheid voor onze wereld, ontwikkelen wij producten die
veiliger zijn dan wat de wettelijke richtlijnen eisen.
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STOCKMAR-waskleuren

Omdat kleuren voor plezier zorgt
STOCKMAR-waskrijtjes zijn voor kinderen de eerste keuze: de stralende kleuren en de lichte geur van bijenwas maken het kleuren tot een
zinnenprikkelende belevenis en scheppen creatieve ruimte.

32 kleuren
•
•

in kunstenaarskwaliteit
als stiften of blokken apart
of in assortimentsverpakking verkrijgbaar

Kleur beleven
De bijzondere textuur van de STOCKMAR-waskrijtjes maakt zowel ﬁjne
schetsen alsook intensief stralende tekeningen mogelijk. De gebruikte kristallijne was zorgt als dragerstof voor transparantie en geeft
de kleuren structuur en glans. Door de natuurlijke bijenwas ontstaan
weldadige, warme tinten.

⦰ 12 mm

l 41 x b 23 x d 12 mm
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WASKRIJTJES
STOCKMAR-KLASSIEKERS EN CADEAUSETS
De klassieker! 8 waskrijtjes in een tijdloos etui van blik. Met schraper, standaard sortering met de kleuren 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

85031000

De klassieker! 16 waskrijtjes in een tijdloos etui van blik. Met schraper, kleuren 01-16

85032000

16 waskrijtjes in een hoogwaardige houten cassette. Met schraper, kleuren 01-16

85032500

24 waskrijtjes in een hoogwaardige houten cassette. Met schraper, kleuren 01-24

85032600

32 waskrijtjes in een kartonnen verpakking. Met schraper, bevat alle 32 losse kleuren

85032320

AANVULLENDE SORTERINGEN EN UITBREIDINGSASSORTIMENTEN
12 waskrijtjes in een kartonnen verpakking. Met schraper, kleuren 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16

85031200

8 waskrijtjes in etui van blik. Met schraper, uitbreidingsassortiment met de kleuren 17-24

85032100

8 waskrijtjes in etui van blik. Met schraper, uitbreidingsassortiment met de kleuren 24, 25, 34, 42, 43, 44, 45, 47

85032101

LOSSE KLEUREN
Elk 12 waskrijtjes in een kartonnen verpakking.

850330--

Kleuren: 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 03 oranje, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 06 geelgroen, 07 groen, 08 blauwgroen , 09 blauw, 10 ultramarijnblauw, 11 blauwviolet,
12 roodviolet, 13 roodbruin, 14 geelbruin, 15 zwart, 16 wit, 17 grijs, 18 Pruisisch blauw, 19 kobaltblauw, 20 okergeel, 21 Venetiaans rood, 22 omber, 23 olijfgroen, 24 roze,
25 goud, 26 zilver, 34 parelroze, 42 magenta, 43 vlammend rood, 44 zonnegeel, 45 loofgroen, 47 indigo, 00 kleurloos (batikstift)

WASKLEURBLOKKEN
STOCKMAR-KLASSIEKERS EN CADEAUSETS
De klassieker! 8 waskleurblokken in een etui van blik. Met schraper, standaard sortering met de kleuren 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

85034000

De klassieker! 16 waskleurblokken in een etui van blik. Met schraper, assortiment kleuren 01-16

85035000

16 waskleurblokken in een hoogwaardige houten cassette. Met schraper, assortiment kleuren 01-16

85035500

24 waskleurblokken in een hoogwaardige houten cassette. Met schraper, assortiment kleuren 01-24

85035600

32 waskleurblokken in een kartonnen verpakking. Met schraper, bevat alle 32 losse kleuren

85035320

AANVULLENDE SORTERINGEN EN UITBREIDINGSASSORTIMENTEN
12 waskleurblokken in een kartonnen verpakking. Met schraper, kleuren 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16

85034200

8 waskleurblokken in een etui van blik. Met schraper, uitbreidingsassortiment met de kleuren 17-24

85035100

LOSSE KLEUREN
Elk 12 waskleurblokken in een kartonnen verpakking.

850360--

Kleuren: 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 03 oranje, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 06 geelgroen, 07 groen, 08 blauwgroen , 09 blauw, 10 ultramarijnblauw, 11 blauwviolet,
12 roodviolet, 13 roodbruin, 14 geelbruin, 15 zwart, 16 wit, 17 grijs, 18 Pruisisch blauw, 19 kobaltblauw, 20 okergeel, 21 Venetiaans rood, 22 omber, 23 olijfgroen, 24 roze,
25 goud, 26 zilver, 34 parelroze, 42 magenta, 43 vlammend rood, 44 zonnegeel, 45 loofgroen, 47 indigo
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STOCKMAR-kleurpotloden
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Kunstenaar zijn
Een bijzonderheid van de STOCKMAR-kleurpotloden is hun transparantie en lazuurvermogen. Door het exact afgestemde aandeel aan
hoogwaardige microkristalijne wassen, hebben de kleuren in samenspel met licht een bijzondere diepte. Dit effect ontplooit zich met
name bij lazurend kleuren, het over elkaar aanbrengen van kleuren
op het papier.

Zacht en toch krachtig
De evenwichtige mix van vochtige en droge bestanddelen en een door
STOCKMAR speciaal ontwikkeld verwerkingsproces vormen de basis
voor de stiften van de STOCKMAR-kleurpotloden. Hierdoor beschikken zij over een zachte en tegelijkertijd krachtige kleurafgifte en zijn
stofvrij en breukvast.

24 kleuren
•

in kunstenaarskwaliteit

•

in driehoekige en zeshoekige vorm verkrijgbaar

•

in 3 assortimenten 12+1 / 18+1 / 24+1
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ASSORTIMENTEN
STOCKMAR-kleurpotloden – DRIEHOEKIG. Stiften gesorteerd in etui van blik, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt
Assortiment 12 + 1. Kleuren 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, B potlood

85093112

Assortiment 18 + 1. Kleuren 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, B potlood

85093118

Assortiment 24 + 1. Kleuren 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, B potlood

85093124

STOCKMAR-kleurpotloden – ZESHOEKIG. Stiften gesorteerd in etui van blik, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt
Assortiment 12 + 1. Kleuren 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, B potlood

85094112

Assortiment 18 + 1. Kleuren 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, B potlood

85094118

Assortiment 24 + 1. Kleuren 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, B potlood

85094124

LOSSE KLEUREN
STOCKMAR-kleurpotloden – DRIEHOEKIG. 15 stiften in vouwdoos, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt

850959--

STOCKMAR-kleurpotloden – ZESHOEKIG. 19 stiften in vouwdoos, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt

850969--

Kleuren: 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 03 oranje, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 06 geelgroen, 07 groen, 08 blauwgroen, 09 blauw, 10 ultramarijnblauw, 11 blauwviolet, 12 roodviolet,
13 roodbruin, 14 geelbruin, 15 zwart, 16 wit (driehoekig), 18 Pruisisch blauw, 22 omber, 24 roze, 25 goud, 26 zilver, 42 magenta, 44 zonnegeel, 45 loofgroen, 47 indigo

ANDERE LOSSE KLEUREN
STOCKMAR 4-kleurpotloden – ZESHOEKIG. 19 stiften in vouwdoos, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt

85096492

STOCKMAR potlood B – ZESHOEKIG. 19 stiften in vouwdoos, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt

85096781

STOCKMAR potlood B – DRIEHOEKIG. 15 stiften in vouwdoos, lengte 175 mm, diameter 10 mm, ongelakt

85095781

CADEAUSETS
STOCKMAR-set “Kleuren en tekenen”. 1 x 18+1 kleurpotlodenset driehoekig, 1 x verfdoos met plakkaatverf, 1 x tekenblok

85077101

STOCKMAR-set “Kleuren en tekenen”. 1 x 18+1 kleurpotlodenset zeshoekig, 1 x verfdoos met plakkaatverf, 1 x tekenblok

85077102

DISPLAYS
Raatvormige display kleurpotloden compleet. Losse kleuren: 2 x 24 kleuren, drie-/zeshoekig,
assortimenten: 2 x 12+1 drie-/zeshoekig, 2 x 18+1 drie-/zeshoekig, 1 x 24+1 drie-/zeshoekig

85093101

Raatvormige display kleurpotloden driehoekig. Losse kleuren: 24 kleuren à 15 stiften, assortimenten: 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093105

Raatvormige display kleurpotloden zeshoekig. Losse kleuren: 24 kleuren à 19 stiften, assortimenten: 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093106

4-kleurpotlood zeshoekig. 37 stiften in kartonnen verpakking

85096493

ACCESSOIRES
STOCKMAR dubbele puntenslijper. Van gecertificeerd hout, hoogte 70 mm, diameter 45 mm, 6 stuks los verpakt in omverpakking

85009010

STOCKMAR metalen puntenslijper. 20 stuks in kartonnen verpakking

85009040

Vervangende mesjes voor STOCKMAR dubbele puntenslijper. 20 mesjes in kartonnen verpakking

85009020
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STOCKMAR-aquarelverf

19 kleuren

01

•

in kunstenaarskwaliteit

•

in flesjes à 20 ml, 50 ml, 250 ml

•

Kleurencirkelkleuren blauw - rood - geel
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Levendige en stralende kleurenwerelden
Met hun hoge lichtintensiteit, hun lichtdoorlaatbaarheid en hun bijzondere kleurenharmonie hebben aquarelverven van STOCKMAR een
stimulerend effect op de mens. Zij zorgen voor plezier in kleuren en
bieden ruimte aan de fantasie en artistieke vormgeving. Dit resulteert
in een intense beleving als de kleuren op het natte papier hun licht
intensiteit ontplooien. Bij het mengen van de verschillende tinten
ontstaat een gevoel voor de geheimzinnige wereld van de kleuren.

Kleuren in transparante lagen
De transparante en tegelijkertijd stralende STOCKMAR-aquarelverven
ontwikkelen bij het lazuren hun volledige zeggingskracht.

STOCKMAR-kleurencirkelkleuren
In Goethe’s kleurencirkel, geïnspireerd op de drie basiskleuren blauw,
rood en geel, komen alle kleuren van de regenboog terug. 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.

AQUARELVERF
LOSSE KLEUREN
Aquarelverf 250 ml

850410--

Aquarelverf 50 ml

850420--

Aquarelverf 20 ml

850430--

Kleuren: 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 08 blauwgroen, 10 ultramarijnblauw, 12 roodviolet, 13 roodbruin, 15 zwart, 16 wit,
18 Pruisisch blauw, 19 kobaltblauw, 31 indigo, 33 oranje, 34 mauve, 35 turquoise, 36 sapgroen, 37 gebrande sienna, 38 vuurrood

ASSORTIMENTEN
Basisassortiment: 6 kleuren à 20 ml in kartonnen verpakking. Kleuren 01, 02, 04, 05, 10, 18

85043041

Uitbreidingsassortiment: 6 kleuren à 20 ml in kartonnen verpakking. Kleuren 08, 12, 13, 15, 16, 31

85043042

“Nat-in-nat kleuren”: 12 kleuren à 20 ml in houten kistje, met accessoires. Penseel, verfnapjes, spons, doek

85043046

KLEURENCIRKELKLEUREN
LOSSE KLEUREN
Kleurencirkelkleur 250 ml

850410--

Kleurencirkelkleur 50 ml

850420--

Kleurencirkelkleur 20 ml

850430--

Kleuren: 51 rood (kleurencirkel), 55 geel (kleurencirkel), 59 blauw (kleurencirkel)

w w w. s t o c k m ar. de
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STOCKMAR-plakkaatverf

Intense kleuren
De STOCKMAR-verfdoos 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. 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.

Creatief aan de slag
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.

Verfdoos
met 12 kleuren

01

•

in kunstenaarskwaliteit

•

met dekkend wit, penseel en mengpalet

•

alle kleuren zijn ook los verkrijgbaar
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ASSORTIMENT
Plakkaatverf - 12 kleuren + dekkend wit + penseel + mengpalet. Kleuren 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36

85046000

CADEAUSETS
STOCKMAR-set “Kleuren en tekenen”. 1 x 18+1 kleurpotlodenset driehoekig, 1 x verfdoos met plakkaatverf, 1 x tekenblok

85077101

STOCKMAR-set “Kleuren en tekenen”. 1 x 18+1 kleurpotlodenset zeshoekig, 1 x verfdoos met plakkaatverf, 1 x tekenblok

85077102

LOSSE KLEUREN
Verfnapjes voor plakkaatverf - 10 stk

850451--

Kleuren: 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 08 blauwgroen, 10 ultramarijnblauw, 12 roodviolet, 13 roodbruin, 15 zwart,
18 Pruisisch blauw, 33 oranje, 36 sapgroen

DISPLAYS
Display incl. verfdozen met plakkaatverf en losse kleuren. 1 display, 10 verfdozen met plakkaatverf, 12 x 10 kleurtabletten,
kleuren 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36 (d.w.z 10 van elke kleur), 1 dispenser met 35 informatiebrochures

85046912

ACCESSOIRES
Dekkend wit tube 7,5 ml

85045016

Mengpalet voor verfdoos met plakkaatverf

85046001
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STOCKMAR kneedbare bijenwas

15 kleuren
•

Met veel pure bijenwas

•

Basis- en hoofdassortiment 6 / 12 plaatjes gesorteerd

•

alle kleuren als losse kleuren verkrijgbaar
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De wereld vastgrijpen
Kinderen zijn dol op vormen en kneden – tijdens dit creatieve proces
leren zij de wereld kennen. STOCKMAR kneedbare bijenwas is hiervoor
het ideale materiaal, veelzijdig inzetbaar en kan netjes worden verwerkt. De in het begin harde was verandert door de warmte van de
handen: door krachtig kneden wordt de was zacht en kan dankzij de
soepele consistentie tot alle mogelijke ﬁguren worden gevormd.

Ontwerpen met alle zintuigen
De stralende, op elkaar afgestemde kleuren, de lichte geur van bijenwas
en de krachtige bewegingen van de handen maken het vormgeven met
STOCKMAR kneedbare bijenwas tot een zinnenprikkelende belevenis.
Anders dan zachte kneedmassa die later hard en na enige tijd broos
wordt, behouden zelfs de meest gedetailleerde maaksels van kneedbare bijenwas hun vorm, kleur en glans – en kunnen indien gewenst later weer opnieuw worden verwerkt. Een bijzondere kwaliteit blijkt bij
het bekijken van ﬁjnzinnige werkstukken voor een lichtbron: dankzij
de doorschijnende transparantie stralen de kleuren bijzonder mooi.

ASSORTIMENTEN
6 plakjes kneedbare bijenwas (100 x 40 mm) in kartonnen verpakking. Kleuren 00, 01, 04, 07, 09, 13

85051000

12 plakjes kneedbare bijenwas (100 x 40 mm) in kartonnen verpakking. Kleuren 00, 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 24

85051200

LOSSE KLEUREN
Kneedbare bijenwas - losse kleuren - 15 plakjes 100 x 40 mm

850517--

Kneedbare bijenwas - losse kleuren - 4 plakjes 240 x 100 mm

850518--

Kleuren: 00 ivoor, 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 03 oranje, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 06 geelgroen, 07 groen, 09 blauw, 10 lichtblauw, 12 roodviolet, 13 roodbruin, 15 zwart,
24 roze, 27 bijenwaskleurig
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STOCKMAR-wasfolies

18 kleuren
•

als losse kleuren verkrijgbaar

•

in assortimenten met 12 of 18 kleuren
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ASSORTIMENTEN
12 wasfolies (200 x 40 mm) in kartonnen verpakking. Kleuren 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063000

18 wasfolies (200 x 40 mm) in kartonnen verpakking. Alle 18 kleuren

85063100

12 wasfolies (200 x 100 mm) in kartonnen verpakking. Kleuren 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063200

18 wasfolies (200 x 100 mm) in kartonnen verpakking. Alle 18 kleuren

85063300

LOSSE KLEUREN
12 wasfolies (200 x 40 mm) in kartonnen verpakking

850637--

12 wasfolies (200 x 100 mm) in kartonnen verpakking

850638--

Kleuren: 01 karmijnrood, 02 vermiljoen, 03 oranje, 04 goudgeel, 05 citroengeel, 06 geelgroen, 07 groen, 09 blauw, 10 lichtblauw,
11 blauwviolet, 12 roodviolet, 13 roodbruin, 14 geelbruin, 15 zwart, 16 wit, 24 roze, 25 goud, 26 zilver

15

Versieren en ontwerpen
Voor feestdagen of andere gelegenheden vinden kinderen het leuk om
met de ﬁjne wasfolies te versieren en te ontwerpen. Zij kunnen hun
creativiteit de vrije loop laten, want de folies hechten goed op verschillende ondergronden. De bijzondere kwaliteit wordt op een lichte
achtergrond duidelijk: dankzij de doorschijnende transparantie stralen de kleuren bijzonder mooi.

Vorm geven aan kleur
STOCKMAR-wasfolies kunnen worden gesneden, gestansd of zacht
worden verwarmd met de handen en daarna worden gevormd. Zo sieren zij bijvoorbeeld kaarsen, worden omgetoverd tot kleine ﬁguren of
completeren tekeningen met ﬁjne details. De folies kunnen daarnaast
ook in combinatie met de kneedbare bijenwas worden gebruikt - zo
ontstaan op eenvoudige wijze plastische kunstwerken.
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Deze catalogus wordt u aangeboden door onze verkooppartner Mercurius.
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