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Winton olieverfblok
1-zijdig gelijmd, 
10 vel, 300 gr. 

350 x 229 mm
Van € 13,90 
Voor € 8,50

406 x 305 mm
Van €19,00 
Voor € 11,50

Winsor & Newton Winton
Winton olieverf
Winton Oil Colour is een traditionele olieverf met een 
uitgebalanceerd kleurenpalet bestaande uit 47 lichtechte kleuren. 
Kenmerkend voor deze olieverf zijn het optimale pigmentgehalte 
en de kleurechtheid voor een scherpe prijs.

Tube 37 ml. 
In 47 kleuren € 5,55
Nu 3+1 gratis

Winton penselen
Winton varkensharen penselen rekenen af 
met het vooroordeel dat deze penselen altijd 
voorzien moeten zijn van een ongelakte schacht. 
Winsor & Newton lanceerde een uitgekiende reeks 
varkensharen penselen met een schitterende 
afwerking en een diepgroene, gelakte schacht. 
Geschikt voor olie-, acryl- en alkydverven.

Waaier, lange steel
No 1 Van € 6,55 Voor € 4,95
No 3 Van € 8,25  Voor € 6,25
No 5 Van € 9,90   Voor € 7,50
No 8 Van € 11,70 Voor € 8,75

Winton penselen
Set lange steel, 3 Stuks
Van € 26,10  Voor € 19,50

Winton penselen
Set lange steel, 5 Stuks
Van € 31,25  Voor € 23,45

Artisan
Artisan olieverf 
Artisan Water Mixable Oil Colour van Winsor & Newton is een olieverf gemaakt op basis 
van gemodifi ceerde lijnolie en saffl oerolie. U hebt voor het reinigen echter geen terpen-
tijn of terpentine nodig en uw penselen zijn gemakkelijk schoon te maken met alleen 
water en zeep. Hierdoor is Artisan olieverf een milieuvriendelijke en veilige variant op 
traditionele olieverf.

Artisan olieverf bevat de hoogste kwaliteit pigmenten en is zo ontwikkeld dat deze eruit 
ziet als een traditionele olieverf. U kunt er dan ook op dezelfde manier mee werken. 
Dankzij de volle kleuren, boterachtige consistentie, lichtechtheid en opaciteit/ 
transparantie is Artisan geschikt voor alle traditionele olieverftechnieken.

Gebruik Artisan Water Mixable Oil Colours
in combinatie met Artisan mediums 
voor oneindig veel mogelijkheden. 

Artisan addditieven
Gebruik Artisan olieverf in combinatie met Artisan mediums voor oneindig 
veel mogelijkheden. 

€ 5,55€ 5,55

3+1*
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Gratis
VANAF
€ 4,95

SET VAN 5

€ 23,45
SET VAN 3

€ 19,50

Tube 37 ml.
40 kleuren
Nu 3+1 gratis 

SCHILDERSMEDIUM
Dit traag drogende medium 
vermindert de consistentie en 
versterkt de doorschijnendheid & 
� exibiliteit van Artisan olieverf. 
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

SNELDROGEND
SCHILDERSMEDIUM
Dit sneldrogende medium vlakt
penseelstreken uit & vergroot 
de transparantie van Artisanverf.
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

IMPASTO MEDIUM
In Artisanverf gemengd met dit 
stijve, sneldrogende medium blijven 
penseelstreken staan. Bestand tegen 
vergeling. 
Tube 60 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

LIJNOLIE
Deze olie vermindert de consistentie
en versterkt de vloei van Artisanverf. 
Hij versterkt ook de glans en
transparantie. Vertraagt de droging.
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

SAFFLOEROLIE
Deze olie verbetert de vloei, vergroot 
de glans & transparantie van Artisan 
olieverf. Vooral geschikt voor witte & 
lichte kleuren. Droogt langzaam.
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

VERNIS GLANS, MAT, SATIJN
De 3 Artisan vernissen zijn op water-
basis, beschermd tegen stof en vet. 
Deze vernis kan worden verwijderd 
met Artisan Varnish Remover.

Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

STAND (LIJN) OLIE
Ideaal voor glaceertechnieken en 
� jnschilderen. Geeft na gebruik een 
enamel (glazuur) glans zonder penseel-
streek. 
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

VERDUNNER
Deze verdunner is speciaal ontwikkeld 
om bij Artisanverf het olieverfgevoel 
te versterken; 
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

VERNISVERWIJDERAAR
Verwijdert Artisan vernissen veilig van 
schilderijen die schoongemaakt en/of 
opnieuw gevernist moeten worden.
Flacon 75 ml. Van € 7,80  Voor € 6,25

* 3+1 actie geldig op alle losse Winton tubes 37 ml. * 3+1 actie geldig op alle losse Artisan tubes 37 ml.

Vernis
glans

Vernis
satijn

Vernis
mat
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Winsor & Newton Markers
ProMarker
De ProMarkers van Winsor & Newton zijn � jn in de hand liggende markers met een stiftpunt 
aan beide zijden. De � jne punt is geschikt voor details en smalle lijnen, met de brede beitelpunt 
kunt je snel grove schetsen maken of grote gebieden inkleuren. Een goede kwaliteit markers 
met een sterke kleurkracht voor een betaalbare prijs. 

De markers zijn gemaakt van een niet-giftige inkt op alcoholbasis en drogen snel. Je kunt ze 
ook in combinatie met brushmarkers gebruiken. De ProMarkers zijn verkrijgbaar in maar liefst 
148 verschillende kleuren.

BrushMarker tutorial ‘Hipster’
BrushMarker 
De BrushMarkers van Winsor & Newton zijn handige markerstiften met een lange, � exibele 
penseelpunt. Hierdoor heb je veel controle over de markers, kun je er heel precies mee 
werken en sierlijke lijnen mee maken. Deze BrushMarkers op alcoholbasis hebben een 
goede kleurkwaliteit en zijn dekkend zonder strepen. Ideaal voor illustrators, ontwerpers 
en cartoonisten die snel een tekening van hoge kwaliteit op papier willen zetten. 

De BrushMarkers zijn voorzien van een twin-tip: aan de ene zijde een penseelpunt en 
aan de andere zijde een brede beitelpunt. Hierdoor zijn ze geschikt om op verschillende 
manieren mee te werken. De BrushMarkers kun je ook samen met de Winsor & Newton 
Promarkers gebruiken. De BrushMarkers zijn verkrijgbaar in 72 verschillende kleuren. 

€ 3,45 per stuk  Nu 4 voor € 10,00

Pigment Marker
De Pigment Marker van Winsor & Newton is de enige lichtbestendige marker ter wereld. 
De markers zijn ontwikkeld op basis van de hoogste kwaliteit kunstenaarspigmenten. 
Ook jaren later blijven de kleuren diep en mooi. Deze markers zijn daarom perfect als
je kunstwerk lange tijd mee moet gaan. 

Gebruik de Pigment Markers in combinatie met de Pigment Marker Blenders. 
Met deze mengstiften kun je de prachtigste effecten creëren. De witte blender 
maakt unieke kleurnuances mogelijk en met de kleurloze blender kun je effecten 
aanbrengen en kleuren makkelijk onderling mengen. Door ook het Pigment Marker 
Papier te gebruiken, dat speciaal voor deze markers ontwikkeld is, til je je werk 
naar een nog hoger niveau. 

Pigment Marker
Papier Blok
A4 formaat, 15 vel, 175 gr.
Van € 15,45  Voor € 11,50

A3 formaat, 15 vel, 175 gr.
Van € 22,65  Voor € 16,95

Gebruik de Pigment Markers in combinatie met de Pigment Marker Blenders. 

aanbrengen en kleuren makkelijk onderling mengen. Door ook het Pigment Marker 

€ 7,50

€ 11,50

Pigment Marker
€ 3,45 per stuk  Nu 4 voor € 10,00

€ 3,45 per stuk  Nu 4 voor € 10,00

* 4 markers € 10,00 actie geldig op alle losse Markers

Bleedproof markerblok
A4 formaat, 50 vel, 70 gr.
Van € 10,20  Voor € 7,50

A3 formaat, 50 vel, 70 gr.
Van € 18,10  Voor € 13,50

4*

Markers voo r
€ 10,00

€ 13,50 € 16,95

Tip; Maak de schets van je tekening
in spiegelbeeld op de achterkant van
het Winsor & Newton Bleedproof
markerpapier - Hierdoor kun je op de
juiste kant met BrushMarkers werken
en je schets achteraf uitgummen.

Het is altijd het beste om de 
BrushMarkers met de lichtste kleur 
te mengen. In het voorbeeld is 
de kleur “Yellow” gebruikt om de 
zonsondergangkleuren bij elkaar 
te voegen.

Gebruik de penseelpunt van de 
Zwarte marker, traceer de contouren 
van de schets op de juiste zijde van 
het papier. 
Tip; gebruik een raam of lichtbak.

Gebruik voor het haar van je Hipster 
de penseelpunt van je BrushMarkers. 
Gebruik de kleuren Yellow, Bright Orange, 
Red, Magenta, Purple, Royal Blue, Cyan 
en Bright Green om een regenboog-
kapsel te creëren.

Gebruik een eenvoudige vorm naar 
keuze om een herhalingspatroon op de 
achtergrond te tekenen om een hippe 
achtergrond te maken.

De kleuren “Putty” en “Cool Grey 2” passen 
perfect bij de schaduwen van zijn gezicht 
en hals, en onder de zonnebril.

Begin met het inkleuren van de effen kleur. 
We gaan later schaduwen toevoegen, dus 
begin met de lichtste kleuren die je van 
plan bent te gebruiken. Kleur “Almond” 
maakt een goede huidtint. De achtergrond 
is monotoon gehouden met de diversen 
kleurtinten Warm Gray.

Gebruik de penseelpunt kleur “Cinnamon”
om palmboomre� ecties in de bril te 
tekenen. Voor een cool 3D-effect gebruik 
de kleur “Cool Grey 4” rond het hoofd en 
de schouders.

Voor het effect van de zonsondergang
breng je op de zonnebril de kleuren
“Yellow” en vervolgens “Bright Orange”
en “Red” aan. Laat wat witte ruimte in
het midden om eruit te zien als de
re� ectie van de zon.

Stappen
plan
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Nieuw
Galeria Acrylic
Pot 500 ml. 
Serie 1 in 58 kleuren
Van € 16,80  Voor € 9,95

Serie 2 in 2 kleuren
Van € 20,20  Voor € 11,95

Galeria Acrylverfblok
Dit hoog kwalitatieve papier met lichte 
linnenstructuur is de perfecte ondergrond 
voor al uw acrylverf. 
1-zijdig gelijmd, 15 vel, 300 gr.

A4  Van € 12,70  Voor € 8,95

A3  Van € 19,75  Voor € 12,50

Winsor & Newton Galeria Acrylic
Galeria Acrylverf van Winsor & Newton is een goede kwaliteit acrylverf voor een betaalbare prijs. 
Galeria bevat een hoge concentratie lichtechte, zuivere pigmenten en heeft een goede dekkracht. 
Ook houdt de verf penseelstreken mooi vast. Een uitstekende acrylverf voor zowel de beginnende
als professionele kunstenaar.

Galeria Acrylic
Tube 60 ml. 
Nu 3+1 gratis

Galeria Acrylic
Tube 120 ml. 
Nu 3+1 gratis

3+1*

Gratis
SET VAN 3

€ 25,40
SET VAN 4

€ 21,25

NU
€ 9,95

Galeria
Brush penselenset
Set lange steel, 3 stuks
Van € 33,85  Voor 25,40

Galeria
Brush penselenset

Set korte steel, 4 stuks
Van € 28,35  Voor 21,25
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* 3+1 actie geldig op alle losse Galeria tubes 60 ml. en 120 ml.

Winsor & Newton Essential Coll ections
Pigment Marker
Essential Collection
Set à 36 markers
Van € 117,30
Voor € 87,95

€ 117,50

ProMarker
Essential Collection 
Set à 48 markers
Van € 156,35
Voor € 117,50

BrushMarker
Essential Collection 
Set à 48 markers
Van € 156,35
Voor € 117,50

ProMarker
Black and Greys wallet 
Set à 24 markers
Van € 78,20
Nu € 58,00

ProMarker
Arts and Illustration wallet
Set à 24 markers
Van € 78,20
Nu € 58,00

BrushMarker
Student Designer
Set à 24 markers
Van € 78,20
Nu € 58,00

ProMarker
Skin Tones
Set à 6 markers
Van € 19,55
Nu € 15,00
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€ 117,50

€ 87,95
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Caran d’Ache Luminance
Luminance is de top in watervaste permanente kleurpotloden
80% van de 76 kleuren behoren tot de 1e categorie met betrekking tot lichtechtheid! 
Ook per kleur verkrijgbaar!

Caran d’Ache Museum
Museum is de top in aquarel kleurpotloden
Zachte dikke stift met unieke hoge pigmentatie. 

Caran d’Ache Supracolor
Supracolor Soft Kunstenaar 
Aquarel kleurpotloden

Houten cassettes:
Set 80 stuks
Van € 275,00 Nu € 169,00

Set 120 stuks
Van € 410,00 Nu € 259,00

Caran d’Ache Supracolor
Supracolor Soft aquarel kunstenaar kleurpotloden
Zachte dikke potloodstift, excellente lichtechtheid en hoge pigmentatie.  
Ook per kleur verkrijgbaar!

Metalen cassettes:
Set 18 stuks
Van € 34,50 Nu € 28,50

Set 40 stuks
Van € 86,50 Nu € 68,00

Set 80 stuks
Van € 180,00 Nu € 139,00
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Set 12 stuks
Van € 39,00 Nu € 33,00

Set 20 stuks
Van € 65,00 Nu € 55,00

Set 40 stuks
Van € 128,00 Nu € 107,50

Set 76 stuks
Van € 268,00  Nu € 225,00

Set 12 stuks
Van € 39,00 Nu € 33,00

Set 20 stuks
Van € 65,00 Nu € 55,00

Set 40 stuks
Van € 128,00 Nu € 107,50

Set 76 stuks
Van € 268,00 Nu € 225,00

100% SWISS MADE SINCE 1915  WWW.CARANDACHE.COM 100% SWISS MADE SINCE 1915  WWW.CARANDACHE.COM

Full Blender 
Blister 2 stuks

Van € 4,50
Nu € 3,60

Elektrische slijper 
Geschikt voor voor ronde

en zeskantige potloden met
een doorsnede van 8-12 mm.

Van € 125,00  Nu € 99,00

Water Brush set
Set met 3 penseel diktes en waterreservoir. 
Van € 16,50  Nu € 13,50

Metalen slijper  
Unieke slijper van volledig metaal 

voor ronde en zeskantige potloden 
met een doorsnede van 4 tot 8 mm.

Van € 145,00  Nu € 115,00

Caran d’Ache Supracolor

€ 115,00

€ 13,50

€ 99,00

€ 3,60

 All  the colours of caran d’ache  All  the colours of caran d’ache

Caran d’Ache Pablo
Pablo permanente kunstenaar kleurpotloden
Zachte dikke potlood stift, excellente lichtechtheid en hoge pigmentatie. 
Ook per kleur verkrijgbaar!

Metalen cassettes:
Set 18 stuks
Van € 34,50 Nu € 28,50

Set 40 stuks
Van € 86,50 Nu € 68,00

Set 80 stuks
Van € 180,00 Nu € 139,00
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* 3+1 actie geldig op alle losse inkten, fl esjes 14 en 30 ml.

Winsor & Newton Kall igrafi e
De professionele kalligrafi e inkt van Winsor & Newton is speciaal ontwikkeld om mee 
te schrijven en kalligraferen. Het gehele assortiment bestaat uit 18 lichtechte kleuren 
die niet schiften. De kleuren zijn onderling perfect mengbaar. 

Winsor & Newton Tekeninkt
Bij inkt denk je al gauw aan zwart. Echter, het leuke aan “Winsor & Newton Drawing Ink” is dat 
ze verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren, wat vele mogelijkheden met zich meebrengt. Wan-
neer je de tekeninkt met een penseel aanbrengt, doet het materiaal denken aan aquarelverf. 
De kleurintensiteit is echter veel sterker, waardoor je heel andere effecten kunt behalen. Wat 
mij erg aansprak was de mogelijkheid om in verschillende kleurlagen over elkaar te werken, 
waardoor je op het papier je kleuren mengt.

Naast een schilderachtige benadering, is de tekeninkt 
ook heel goed te gebruiken om mee te tekenen; zowel 
met penseel als met inktpen. Wanneer ik tekeningen 
inkt, werk ik vaak met een schets opgezet in gekleurd 
potlood. Omdat gekleurde potloden wat vettig zijn, is 
het raadzaam om de onderliggende schets met een 
wat harder grafi etpotlood te maken. Deze heeft geen 
invloed op de hechting van de inkt aan het papier.

De zwarte inkt heeft overigens andere 
eigenschappen dan de gekleurde inkt. 
Deze lijkt veel meer op Oost-Indische inkt, 
en is een mooie aanvulling op de gekleurde 

Tekeninkt
Winsor & Newton tekeninkt bestaat uit een assortiment van 27 hoogwaardige, 
waterbestendige inkten (goud, zilver en Liquid Indian Ink uitgezonderd) op basis van schellak. 
Veel illustratoren, ontwerpers en kunstenaars zweren bij deze populaire inkt van Winsor & 
Newton. De inkt staat bekend om zijn sprankelende kleuren en uitstekende transparantie. 
Doordat ze snel drogen, kunt u gemakkelijk meerdere lagen over elkaar aanbrengen.

Kalligra� e inkt
Keuze uit 18 kleuren, fl esjes 30 ml. 
Nu 3+1 gratis

Tekeninkt
Keuze uit 25 kleuren, fl esjes 14 ml.
Nu 3+1 gratis

Set van 4, fl esjes 14 ml. Black, White & Metallic tones
Van € 16,25  Voor € 12,50

Set van 4, fl esjes 14 ml. Rich tones
Van € 16,25  Voor € 12,50

Set van 4, fl esjes 14 ml. Vibrant tones
Van € 16,25  Voor € 12,50

3+1*

GratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratis Wouter Tulp

Review
Wouter Tulp

In het portret ben meteen met inkt gaan tekenen. Omdat de gele inkt een veel hogere toonwaarde heeft dan bijvoorbeeld rood of 
bruin, werkt het goed als lichte onderschets (Afbeelding A), waar vervolgens met steeds donkerdere tinten overheen te werken is 
(Afbeelding B). In de haarpartij heb ik de inkt gewassen, waardoor de massa van het haar wat beter tot uitdrukking komt (Afbeelding C).

inkten. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
om sterke donkere accenten te zetten, zoals ik 
in dit geval bij de ogen hebt gedaan. Hierdoor 
bevindt zich het hoogste contrast bij de ogen 
en wordt hierdoor je aandacht naar de blik 
getrokken. Omdat de zwarte inkt een iets 
andere eigenschap heeft dan de gekleurde inkten 
kan deze ook worden gebruikt om bijvoorbeeld een 
lijntekening te maken, die vervolgens met tekeninkt
ingekleurd kan worden.

Mijn algehele ervaring met Winsor & Newton Drawing Ink is zeer 
positief. Een bijzonder fijne eigenschap is de mogelijkheid om in 
lagen te werken en zo op papier je kleuren te mengen. De kleurkracht is 
erg sterk en zorgt voor mooie intense effecten. Het materiaal leent zich voor 
zowel een aquarelachtige benadering als een tekenachtige aanpak, en alles wat daartussen zit.

Voor meer informatie: www.woutertulp.nl / www.winsornewton.com

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C
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Combinatie set
Doezelaar + gum
Van € 7,15  Nu € 4,99

Ledenpop gepolijst
Hout 30 cm - Man

Van € 9,45  Nu € 6,99

Hout 30 cm - Vrouw
Van €10,55  Nu € 7,99

Mixed Media
Penselenkoker, set à 10 stuks

Van € 10,75  Nu € 8,00Puntenlijper
Van € 4,35  Nu € 3,25

Houten kist
Conté à Paris Carré
48 carré kleurkrijtjes
Van € 72,00  
Nu € 55,00 

Cadeau kist
Conté à Paris Carré
3 laden, 18 carré kleurkrijtjes
Van € 23,55  Nu € 17,49

Houten kist
Conté à Paris Carré assorti
84 carré krijtjes, 70 kleurkrijtjes, 14 schetskrijtjes, 
3 schetspotloden en accessoires
Van € 135,80
Nu € 100,00

First creation box
Met 6 verschillende technieken
Van € 41,15  Nu € 29,95Van € 41,15  Nu € 29,95

Prijzen zijn geldig tot uiterlijk 30 november 2018.
Sommige producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt, 
dus op = op en weg = pech. Model- en prijswijzigingen voorbehouden. 
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 17,49

€ 55,00

€ 29,95

€ 100,00 € 7,99 € 6,99

€ 3,25

€ 8,00

€ 4,99


