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Tekenblokken
Toepasbaar voor potlood,
tekenpotlood, stiften. Zuurvrij
papier. Diverse uitvoeringen in
wit, chamois. Fijn of korrel.
Ook gekleurd of zwart. vanaf € 1,49

10%
korting
op alle sets
van 6 stuks



Kneedgum
Uiterst
absorberend,
licht kneedbaar.
€ 1,19

ONLINE WORKSHOPS
facebook.com/fabercastell.nl

Pastelpotlood Pitt
Hoog pigmentgehalte, was- en olie-vrij en
perfect geschikt voor fijne details in pastels.
vanaf € 21,49 (blik 12 kleuren)

14:03

Pitt Monochrome
Het Pitt Monochrome assortiment biedt
alle creatieve kunstenaars een uitgebreid
assortiment houtskool, grafiet, pastelkrijt
en pastelpotloden in verschillende
hardheden voor schetsen, grafisch ontwerp
en schaduwwerk. De 16 verschillende
hardheden (grafietpotloden) variëren
van een delicate grijze tint tot een diep
grafietzwarte kleur en bieden artiesten een
breed scala aan mogelijkheden.

nog meer sets
in de winkel!
vanaf
€ 27,99
(11-delig)

Acryl markers
vanaf € 17,49 (etui 6 stuks)
los vanaf € 2,99 (2 mm)

ONLINE WORKSHOPS
facebook.com/schneiderpen.NL

De dekkende acrylverfmarker Paint-It is geschikt
in alle omstandigheden zoals zon, wind en
in de regen. Inkt op waterbasis waardoor
deze bijna niet ruikt. Deze markers zijn
verkrijgbaar in 18 verschillende kleuren
en 3 verschillende schrijfdiktes.
Deze markers zijn uitgerust met
de MOLOTOW -technologie.

weerbestendig

Polychromos kleurpotloden
Hoogwaardige pigmenten met voortreffelijke kleurkracht en
lichtbestendigheid. Volledige kleurafgifte en soepel werkend.
Wis- en watervast. Met Green For Oil verwijderbaar.
roletui 30 kleuren + 3 grafietpotloden en gum € 59,99

als blik
van 12, 24
en 36 stuks

95%

Pigmentliner Pictus
Verkrijgbaar in
8 verschillende
schrijfbreedtes.
Watervast.
€ 2,69 per stuk

met GRATIS
etui t.w.v. € 19,99
vanaf
€ 21,49
(blik 12 stuks)

Tekstmarker 1546 etui 8 stuks
assorti pastel
€ 5,99

Lijmpistool set
Met 2 lijmstiften + mat.
€ 16,99

Pitt Artist Pen
De lichtbestendige en
gepigmenteerde inkt is ideaal
voor het maken van schetsen,
tekeningen en illustraties.
Watervast, permanent, reukloos,
zuurvrij, pH-neutraal.
vanaf € 10,99 (set 4 stuks)

nog meer sets
en uitvoeringen
in de winkel!

ONLINE WORKSHOPS
facebook.com/fabercastell.nl

los € 0,99

set 12 kleuren
van € 32,49 voor

€ 24,99

Connector Viltstift ‘Vrachtwagen’
Koppelbare stiften in 33 kleuren,
met 10 clips – € 15,99

video

Kleurpotloden Black Edition
Superzacht en zeer dekkend,
ook op donker papier.

Roletui
Roletui canvas voor
38 potloden of viltstiften,
met elastiek &
klittenbandsluiting.

Sjablonen
12 stuks 15x21cm
assorti
€ 8,99

Giftbox Kalligrafie
Callissima
Met 3 verschillende
penpunten
en 6 inktpatronen
€ 20,99

Tekstmarker metallic
Inkt op waterbasis.
etui 8 kleuren € 7,99
etui 4 kleuren € 3,99

Knutselmat non-stick en non-slip
Hittebestendig tot 200º C. 227x304mm.
€ 5,99

Puntenslijpers
3-gaats: € 2,39
Dubbel: € 1,29

Tekenbord Aristo College A3
Stop-en-go mechanisme,
magnetische papierklem met
geïntegreerde drukknop. € 67,99
A4 € 44,99

video

Knutselmat non-stick en
non-slip
Hittebestendig tot 200º C.
300x450mm.
€ 9,49

Messing
puntenslijpers
Onbreekbaar, met
geharde messen.
vanaf € 4,09

Kalligrafie

Inktpotje pastel
Giftbox
Met 4 potjes 15 ml.
en convertor
€ 22,49

Vloeibare reiniger Green for Oil 100ml
Green for Oil Brush cleaner is een niet-giftige vloeibare reiniger die perfect geschikt
is voor het diep reinigen van penselen en ander schildersgereedschap. Deze
cleaner van Green For Oil is ontworpen als een veiliger, groener alternatief voor
traditionele oplosmiddelen, waarbij alle ingrediënten deel uitmaken van de biooplosmiddelenfamilie. In de volksmond wordt dit ook wel “geurloze terpentine”
genoemd. Deze cleaner is ook uitermate geschikt om potloden mee te blenden.
De kleuren worden iets helderder en lopen mooi in elkaar over. Dit product trekt
uiteindelijk uit het papier waardoor je geen vettige vlekken achterlaat. € 8,99

Pigmentliner
Aristo
Creatief
Box met 5 diktes
inclusief rondeen beitelpunt.
Sneldrogend.
€ 13,99

*

van € 7,99 voor

€ 5,99

12 kleuren € 5,99
24 kleuren € 11,99
36 kleuren € 17,99

diverse soorten
en maten

Elektrische
gum
Inclusief
10 reservegummen
€ 4,99


Dummyboeken of
Schetsboek Kangaro

Wit, roomwit of crème
papier in verschillende
kwaliteiten. Kaft in linnen,
slangentextuur, zwart, pastel
of met gloss dessin.
A5 vanaf € 2,19
A4 vanaf € 4,29

Kleurpotloden Sparkle in blik á 12 stuks
Hardheid B met een ergonomische vorm.
€ 9,99

Aquarelblok
16 vel, zwart,
300gr./m2
17x24cm € 4,49
24x32cm € 7,49
A3 € 11,99
A2 € 15,99 (12 vel)




als blik
van 12 en 24
stuks

Finetec waterverf
Helder met goede dekking.
Napjes zijn uitwisselbaar.
vanaf € 14,99 (blik 12 stuks)

video

Finetec verf
Pearlescent /
Premium / Neon /
Iriserend. Zeer dekkend,
met spectaculaire
effecten. Ook voor
bodypainting.
vanaf € 26,99

Clic & Go Watercup
Compact in
elkaar te vouwen.
Vaatwasserbestendig.
Ook in lichtgroen.
€ 2,99

16 vel, roomwit,
300gr./m2
17x24cm € 3,99
24x32cm € 6,99
A3 € 10,99
A2 € 14,99 (12 vel)

nog meer sets
in de winkel!
vanaf € 19,99
(set 5 stuks)

doos 20 kleuren
van € 79,99 voor

€ 64,99

Aquarel marker
Met penseelpunt en een vezelpunt.
Doos 20 stuks. Hoge pigmentatie en hoge
lichtechtheid. Het grote voordeel van deze markers
is dat de inkt niet doordrukt
op het papier.

Penseel met watertank
De dop kan gebruikt worden voor
kras- en schraaptechnieken.
Penseelpunt M.
€ 7,29

nu ook als roletui
met 30 kleuren en
watertank-penseel
Verfdoos Connector
12 kleuren met
penseel.
€ 9,99

als blik van 12,
24 en 36 stuks

Penselenset
soft touch
pastelkleuren
€ 3,99

Aquarel potlood Albrecht Dürer
Perfect met water verschilderbaar.
Hoogwaardige pigmenten met
hoge lichtbestendigheid en
kleurkracht.
vanaf € 21,49 (blik 12 kleuren)

Tilburgseweg 42, 5051 AH Goirle - 013-8795257 - www.foamtastisch.nl - shop@foamtastisch.nl
Prijzen incl. BTW. Druk- en/of zetfouten voorbehouden. Geldig t/m 31 augustus 2021.

  

verkrijgbaar bij jouw vakhandel!

