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ART BOX
Art Box XL
gift set 76 delig

€ 49,95
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Winsor & Newton’s
professionele olieverf gift set
De professionele olieverf van Winsor & Newton 
levert de beste kwaliteit met de hoogste licht-
echtheid en sterkste pigmentering. Deze set bevat 
de 10 meest populaire kleuren uit dit assortiment 
van in totaal 117 kleuren en is nu extra
aantrekkelijk geprijst. 

Artists’ Oil Colour starterset 10 tubes 21 ml.
Van € 79,25  Nu € 59,95

Artists’Hog Penselen
Varkenshaarpenselen
Plat kort, lange steel
N°8 Van € 8,45 Nu € 5,95
N°10 Van € 11,25 Nu € 7,95

WINSOR & NEWTON
ARTISTS OIL COLOUR

Pro-Stretcher™
Alle Professionele doeken van Winsor & Newton zijn voorzien 
van de nieuwe Pro-stretcher™. Speciaal gemaakt voor het 
strak opspannen van de W&N Professionele schildersdoeken.

Bekijk de video op het Winsor & Newton YouTube kanaal

40 x 50 cm Van € 8,95 Nu € 6,95
50 x 60 cm Van € 11,30 Nu € 8,25

€ 59,95

€ 6,95

1 2 3

Liquin mediums
Liquin mediums versterken de vloei en de
transparantie van de verf, versnellen ook de 
droging van olieverf en zijn buitengewoon 
resistent tegen vergeling. Alle Liquin producten 
zijn geschikt voor traditionele olieverf 
(Artists’ Oil Colour en Winton), Griffi n sneldrogende 
olieverf en Oilbar. Ze brengen de droogtijd van 
de olieverf terug tot de helft: 1 tot 6 dagen in 
plaats van 2 tot 12 dagen. 
Liquin mediums zijn alkydharsmediums, 75 ml. 
Van € 8,65  Nu € 6,95

1 Liquin Original
2 Liquin Fine Détail 
3 Liquin Light Gel Medium

 Win
4 Pro-Stretchers worden geleverd bij het Proffesional doeken assortiment*

speciaal gemaakt voor Win
4 Pro-Stretchers worden geleverd bij het Proffesional doeken assortiment*

speciaal gemaakt voor
4 Pro-Stretchers worden geleverd bij het Proffesional doeken assortiment*
Op maat gemaakt gepatenteerde hulpmiddel

™
speciaal gemaakt voor

4 Pro-Stretchers worden geleverd bij het Proffesional doeken assortiment*
Op maat gemaakt gepatenteerde hulpmiddel
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€ 25,00
3 VOOR

Winton Oil Colours 
papier
Speciaal olieverf papier 
met canvas structuur
10 vellen, 230 gr,  
40 x 30 cm
Van € 18,65  Nu € 14,95

Winton penselenset
Olieverf penseel van varkenshaar, ook geschikt voor 
Acryl- en Alkydverven. Set van 5 penselen
Van € 30,65  Nu € 22,50

WINSOR & NEWTON
WINTON OIL COLOUR

Winton Oil Colours
Een assortiment van 47 uitgebalanceerde kleuren in een bijzonder gunstige 
prijs/kwaliteitsverhouding. Winton is zeker te adviseren voor 
grootverbruikers en beginnende kunstenaars. Tube 200 ml.
Nu 3 tubes voor € 25,00
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NIEUW

Heavy Body Acrylic Color
Heavy Body Acrylic Color is een professionele acrylverf met een hoge viscositeit. De zware consistentie is geschikt voor zowel 
traditionele technieken met penselen en schildermessen als experimentele, gemengde, collage- en prent- of druktechnieken. 
In pasteuze verf blijven penseel- en messtreken strak staan. De goede vloei en verstrijkbaarheid geven de verf uitstekende 
verwerkingseigenschappen en een langere verwerkingstijd (standtijd). Het hoge pigmentgehalte zorgt voor rijke, krachtige en 
permanente kleuren.

Heavy body, de bekende kunstenaarskwaliteit 
van Liquitex. Nu in een set van 6 of 12 standaardkleuren 
of een set van 4 of 6 kleuren speciaal voor 
betere meng-effecten.

Heavy body
Set van 4 tubes, 59 ml.
Van € 43,50
Nu € 29,95

Klassiek heavy body
Set van 6 tubes, 59 ml.
Van € 61,05
Nu € 45,00

Klassiek
heavy body
Set van 12 tubes, 59 ml.
Van € 120,00  Nu € 90,00

Set van 4 tubes, 59 ml.

LIQUITEX HEAVY BODY
Liquitex Paletmessen
Geborsteld roestvrij staal en een ergonomisch handvat.
Standaard no 4 en 18 Van € 3,35  Nu € 2,50
Groot no 8 en 12 Van € 9,35  Nu € 7,50

Mengkleuren
heavy body
Set van 6 tubes, 59 ml.
Van € 61,05
Nu € 45,00

€ 45,00

€ 2,50

€ 7,50

€ 45,00€ 29,95

€ 90,00

€ € € € € € € 7,50

NIEUWNIEUW
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Winsor & Newton Galeria Acrylic
Galeria is een acrylverf van goede studiekwaliteit en is ideaal voor kunstenaars die 
kwaliteit willen tegen een goede prijs. Alle 60 kleuren in het assortiment Galeria Acryl 
bieden zowel een breed spectrum van pigmenteigenschappen, als een uitstekende 
brilliance, hoge pigmentgehaltes en dekkracht (opaciteit) en ze zijn permanent. De verf 
houdt penseel streken goed vast, geeft schone kleuren en een egaal, zijdeglanzend 
resultaat.

Classic schildersdoeken
De Winsor & Newton Classic schildersdoeken (herkenbaar 
aan de lichtgrijze labels) zijn beschikbaar in een groot aantal 
formaten katoen en katoen 3D, opgespannen op europees 
sparrehout. Alle Winsor & Newton schildersdoeken beschikken 
over het FSC keurmerk.

Galeria Acrylic
Tube 120 ml. 
in 60 kleuren
Nu 3 voor € 10,00

Galeria Acrylic
Pot 500 ml. in 60 kleuren

Galeria Acryl
mediums
Pot 500 ml.
Glans vernis
Mat vernis
Satijn vernis
Van € 23,20
Nu € 17,50

Galeria
Glass beads
Pot 250 ml.
Middelzware gel met
glasheldere bolletjes erin.
Van € 14,40
Nu € 9,95

€ 10,00
3 VOOR

ACRYL

MEDIUMS

€ 9,95

€ 17,50

WINSOR & NEWTON
GALERIA ACRYLIC

€ 9,45

Schilders-
doeken
Canvas katoen 
60 x 80 cm  

Standaard frame
Van € 12,70
Nu € 9,95

Extra dik frame
Van € 18,15
Nu € 13,95
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LIQUITEX
MEDIUMS & PAINT MARKERS

Student heavy body
Set van 6 tubes 22 ml., titanium white 59 ml., 
Gloss medium vernis 118 ml., 2 penselen en een spatel.
Van € 48,95  Nu € 35,00

€ 35,00

Sketch on the go
6 delige Liquitex Paint Marker etui
Van € 39,95  Nu € 19,95

€ 19,95
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LIQUITEX
MEDIUMS & INK

Set gel mediums
Gloss gel, Matte gel, Gloss Super Heavy gel. Ontdek nu zelf het effect van de Liquitex gels met deze trial set, door de gels te mengen 
met uw Liquitex Acrylverf. Pot, 3 x 100 ml. Van € 17,50  Nu € 14,95

Set fl uid mediums
Glazing medium, Ultra Matte medium, Slow-Dri Blending medium, Matte medium.
Pot, 4 x 100 ml.  Van € 17,50  Nu € 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 19,95

Pouring Medium
Primaire kleuren set incl. Pouring medium
Van € 24,95  Nu € 19,95
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Cotman fi eld
plus set
Kunststof set, 
12 halve napjes
en penseel
Van € 41,95  Nu € 32,50

Aquarelmarkerset
Alle vakmanschap van 
Winsor & Newton in een marker! 
Met precies dezelfde eigenschappen 
als Winsor & Newton aquarelverf. 
Inhoud 6 markers
Van € 25,60  Nu € 19,95

Cotman
Water Colour
Cotman Water Colour
is een assortiment 
aquarelverf dat voldoet 
aan onze gebruikelijke
hoge kwaliteitsnormen. De verf heeft 
een goede transparantie, een 
uitstekende kleurkracht en goede 
verwerkingseigenschappen.

Cotman brush pen set
Penseel met reservoir
12 halve napjes
Van € 26,65  Nu € 19,95

WINSOR & NEWTON

Arches aquarel papier
Grain fi n, 56 x 76 cm, 300 gr.
4 vellen + 1 vel gratis! 
€ 28,40

Classic Postkaartblok Grain fi n
10 x 15 cm, 15 vel, 300 gr.
Van € 4,95  Nu € 3,95

Classic Grain fi n
26 x 36 cm, 12 vel, 300 gr.
Van € 11,90  Nu € 9,95

Professional 
Grain satiné
26 x 36 cm,

20 vel, 300 gr.
Van € 40,35
Nu € 34,95

€ 19,95

€ 19,95

4   1

Classic Aquarelblokken
Deze nieuwe papierlijn van Winsor & Newton werd speciaal 
op de kwaliteit van de bekende Winsor & Newton aquarel-
verf afgestemd en harmoniseerd daardoor perfect tijdens 
het aquarelleren. Het hoogwaardige papier uit 100% katoen 
(donkere kaft) is zeer absorberend en garandeerd zelfs 
bij het gebruik van veel water krachtige en expressieve 
kleuren.De blokken met lichtgrijze kaft werden gemaakt van 
100% cellulose. Beide soorten werden op een traditionele 
rondzeefmachine gemaakt waardoor het papier uiterst sterk 
en krachtig is, er meer water opgenomen kan worden en 
kleuren beter tot hun recht komen. Alle papieren zijn zuurvrij 
en van archiveerbare kwaliteit.

het aquarelleren. Het hoogwaardige papier uit 100% katoen 
(donkere kaft) is zeer absorberend en garandeerd zelfs 
bij het gebruik van veel water krachtige en expressieve 
kleuren.De blokken met lichtgrijze kaft werden gemaakt van 
100% cellulose. Beide soorten werden op een traditionele 
rondzeefmachine gemaakt waardoor het papier uiterst sterk 
en krachtig is, er meer water opgenomen kan worden en 
kleuren beter tot hun recht komen. Alle papieren zijn zuurvrij 
en van archiveerbare kwaliteit.

Cotman Painting
Plus set
Kunststof set, 16 halve napjes, 
3 tubes en penseel
Van € 47,70  Nu € 35,00
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LIQUITEX
MEDIUMS

GRATISTIPCARD POOLS, PUDDLES AND DRIPS

Pouring Medium
De trend van het moment. Nu gratis bij een fl es 
Pouring Medium een tipkaart gratis. 
Pouring Medium, hulpmiddel voor acrylverf, 237 ml.
Van € 15,35  Nu € 12,50

Acryl spray paint
Titanium White 400 ml.
Carbon Black 400 ml.
Van € 9,45  Nu € 6,95€ 6,95

Acryl paint markers
Liquitex Professional Paint Markers: een uitstekende reeks 
van professionele gepigmenteerde acryl markers voor 
kunstenaars. Lichtecht en permanent, Liquitex Professional 
Paint Markers bieden de breedste selectie aan briljante 
kleuren en een keuze van 2 diktes voor ultieme controle.

Breed 6 basis kleuren.  Van € 47,30  Nu € 29,95

Fijn 6 basis kleuren.
Van € 22,55  Nu € 15,00 € 15,00

€ 29,95

€ 12,50

Soft body 6 pack parelmoer
Soft body is een acrylverf met een romige, 
vloeiende dikte, vergelijkbaar met een 
zachte créme. Soft Body heeft dezelfde 
kwaliteit als de Heavy Body acrylverf,
maar de consistentie is vloeibaarder
waardoor nog beter geschikt voor
pouring technieken. 6 x 22 ml. tube.
Van € 32,50  Nu € 24,95

€ 24,95



Acrylic Ink
pennenreiniger
Ideaal voor het verwijderen 
van inkt van penselen, 
technische tekenpennen, 
pennetjes en penhouders 
en airbrushes. 
Flesje 150 ml.
Van € 16,95  Nu € 12,50

Acrylic Ink!
Ideaal voor Lettering
Carbon Black, fl esje 150 ml.
Van € 16,95  Nu € 12,50

Set Ink!
Metallic kleuren
6 x 30 ml.
Van € 40,95  Nu € 35,00

Liquitex ink!
Liquitex ink! professional is een inkt op acrylbasis 
leverbaar in maar liefst 30 kleuren. De inkt is zeer 
vloeibaar met een maximaal pigmentgehalte. De inkt 
droogt snel, is permanent en watervast na droging.

Set Ink!
Essentiele kleuren 6 x 30 ml.
Van € 40,95  Nu € 35,00

LIQUITEX INKT Kalligrafi e kistset
8x Drawing ink 14 ml., 5 pennen, 
1 penhouder, 1 blok, 1 boekje. 
Van € 60,75  Nu € 49,95

€ 12,50

€ 12,50

€ 49,95€ 35,00

€ 35,00
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ProMarker
148 kleuren, van subtiel pastel tot intense diepe kleuren. 
Twee punten, een beitel- en een fi jne punt.

Brushmarker
72 kleuren, van subtiel pastel tot intense diepe kleuren. 
Twee punten, een penseel- en een beitel punt.

ProMarker
148 kleuren, van subtiel pastel tot intense diepe kleuren. 
Twee punten, een beitel- en een fi jne punt.

Brushmarker
72 kleuren, van subtiel pastel tot intense diepe kleuren. 
Twee punten, een penseel- en een beitel punt.
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Pigment Marker
De vrijheid van verf in een marker
85 prachtige, rijke kleuren en de allereerste witte blender ooit 
Twee punten, een beitel- en een fi jne punt. Voor het beste resultaat
gebruik op het Winsor & Newton Pigment Marker papier. 

Papierblok
A4 formaat, 15 vel, 175 gr.
Van € 15,15  Voor € 9,95

A3 formaat, 15 vel, 175 gr.
Van € 22,20  Voor € 15,50

Pigment Marker
4 markers
Voor € 10,00

Pigment
Markerset
Set van 36 markers
Van € 192,80 
Voor € 89,95

NU TIJDELIJK ALLE PIGMENT, PRO- EN BRUSHMARKERS
IN DE MAANDEN OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER
4 Markers voor € 10,00

Graphic Marker set
Promarker etui student set 24 promarkers.

Mixed Marker set
Assortiment van 24 markers; Promarkers, 
Brushmarkers, Neon- en Metallic- markers.
Van € 75,90  Voor € 49,95

€ 10,00
4 VOOR

€ 49,95

 www.tekenenschilderspecials.com      11    www.tekenenschilderspecials.com      11   

WINSOR & NEWTON
MARKERS

€ 10,00
4 VOOR



Prijzen zijn geldig tot uiterlijk 31 december 2017.
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.

De volgende Teken & Schilderspecials verschijnt op 1 maart 2018.
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Bamboe Kist Conté à Paris Carré assorti
Pennebakje, 12 kleurkrijtjes,
12 schetskrijtjes, 6 schetspotloden
en accessoires
Van € 52,55  Nu € 39,95 

Houten kist Conté à Paris Carré
48 carré kleurkrijtjes
Van € 70,55  Nu € 49,95

Houten kist Conté à Paris Carré assorti
84 carré krijtjes, 70 kleurkrijtjes,
14 schetskrijtjes, 3 schetspotloden
en accessoires
Van € 133,15  Nu € 99,00

CONTE A PARIS

€ 99,00

€ 39,95

€ 49,95

Zowel de grootste meesters als vrijetijdskunstenaars en 
studenten beeldende kunst gebruiken Conté à Paris Carré, 
die hen bij het tekenen, schetsen en pasteltekenen de 
grootste verscheidenheid aan technieken en mogelijke 
effecten bieden.

€ € € € € € € € € € € € 


