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Warm Grey 00 Warm Grey 0

Nieuw
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gratis

Winsor & Newton
NIEUWE kleuren promarker

Cool Grey 00

Warm Grey 1

Warm Grey 2

Warm Grey 3

Warm Grey 4

Warm Grey 5

Nieuw

Cool Grey 0

Nieuw

Nieuw

Ice Grey 00

Ice Grey 0

Nieuw

Nieuw

Warm Grey 6

Nieuw

Cool Grey 1

Cool Grey 2

Cool Grey 3

Cool Grey 4

Cool Grey 5

Cool Grey 6

Warm Grey 7

Nieuw

Cool Grey 7

Nieuw

Nieuw

Ice Grey 6

Ice Grey 7

Nieuw

Nieuw

Promotie geldt op het
volledige assortiment
van 173 kleuren.

Go Pro
with more
shades of grey
Professioneel, veelzijdig en verkrijgbaar in een ongeëvenaard
kleurenspectrum: de promarker van Winsor & Newton is
een must-have voor je markercollectie. De 13 nieuwe losse
kleuren, bestaande uit diverse grijstonen en blauwzwart,
zijn een perfecte aanvulling op het assortiment. 173 kleuren,
van intens levendig tot subtiele pastels, die makkelijk te
blenden zijn. De markers op alcoholbasis hebben aan beide
zijden een punt; een brede beitelpunt en een fijne punt.
De promarkers bieden een constante kleurafgifte en zijn
dekkend zonder strepen.

Ice Grey 1

Ice Grey 2

Ice Grey 3

Ice Grey 4

Ice Grey 5

Blue Black

Nieuw

NIEUW

13 nieuwe kleuren:
Warm Grey 00, Warm Grey 0, Warm
Grey 6, Warm Grey 7, Ice Grey 00,
Ice Grey 0, Ice Grey 6, Ice Grey 7,
Cool Grey 00, Cool Grey 0, Cool Grey 6,
Cool Grey 7, Blue Black
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Spoilt for choice

Winsor & Newton
Promarker Sets

Promarker™ 24 sets
van ¤84,40
voor ¤59,50

Promarker™ 2 sets
van ¤7,10
voor ¤5,25

Gold

Gold + Silver

NIEUW

Promarker™ 6 sets

Black

NIEUW

Black + Blender

NIEUW

NIEUW

van ¤21,10
voor ¤15,00

Yellow Tones

Red Tones

Green Tones

Earth Tones

Black & Blender

Neutral Tones

Vibrant Tones

Rich Tones

Mid Tones

Pastel Tones

Skin Tones 1

Skin Tones 2

Skyscape Tones 1

Landscape Tones 1

Student Designer

Arts and Illustration

Grey and Black Tones

NIEUW

Architecture

Promarker™ 12+1 sets
van ¤44,40
voor ¤31,50

Set 1

Set 2

Manga Set 1

Promarker™ 48 set

Promarker™ 96 set

van ¤168,75
voor ¤117,50

van ¤337,45
voor ¤235,00

Manga Set 2

NIEUW

NIEUW

Essential Collection

Manga Chibi
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Manga Fantasy

Manga Steampunk

Manga Romance

Tattoo Tones

Extended Collection
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Winsor & Newton
Promarker Metallic
NIEUWE losse kleuren

Winsor & Newton
Promarker Neon

Promotie geldt op het
volledige assortiment
van 173 promarker
kleuren.

Shimmer
& shine

3 nieuwe kleuren:
Metallic Green, Metallic Violet,
Metallic Blue,

Brighten
your day

3+1
gratis

NIEUW

NIEUW

NIEUW

6 kleuren:
Volt Blue, Glowing Green,
Electric Pink, Spark Red,
Radiant Orange,
Luminous Yellow.

De metallic Promarkers hebben een intense,
glanzende kleur, perfect om highlights en
textuur toe te voegen aan je ontwerpen.
De inkt op pigmentbasis is voldoende
lichtvast zodat deze langdurig mooi blijft.
Laat zich ook goed mengen met water om
metallic effecten te creëren.
06

Promarker Metallic™ 6 set

Promarker Neon™ 6 set

van ¤21,10
voor ¤15,00

van ¤21,10
voor ¤15,00

Promarker neon biedt schitterende, fluorescerende kleuren
in een hoogwaardige inkt op waterbasis. Ideaal om aan
je ontwerpen levendige highlights, nadruk of textuur toe te
voegen. Voorzien van lichtvaste pigmenten, die bovendien
oplichten in UV-licht. Elke marker heeft twee punten: een
bredere kogelpunt om grote gebieden te vullen en een
kleinere punt voor gedetailleerd werk.
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Winsor & Newton
Promarker Brush
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3+1
gratis
Promotie geldt op het
volledige assortiment
van 72 kleuren.

A flexible friend
De promarker brush™ van Winsor & Newton is
een handige markerstift met een beitelpunt en
aan de andere zijde een flexibele penseelpunt.
Hierdoor kun je heel precies werken en sierlijke
lijnen maken. De 72 kleuren van de promarker
brush™ op alcoholbasis geven een goede
kleurkwaliteit en een dekkend resultaat zonder
strepen. Ideaal voor illustratoren, ontwerpers en
cartoonisten die snel een tekening van hoge
kwaliteit willen maken.

Promarker™ Brush 6 sets

Promarker™ Brush 12+1 sets

van ¤22,80
voor ¤16,50

van ¤48,00
voor ¤33,50

Mid Tones

Pastel Tones

Neutral Tones

Vibrant Tones

Promarker™ 24 sets

Rich Tones

Skin Tones

Promarker™ Brush 48 set
van ¤182,40
voor ¤125,00

Student Designer

Mixed Media Set

van ¤91,20
voor ¤65,00

van ¤91,20
voor ¤65,00

Essential Collection
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Winsor & Newton
Promarker Watercolour

Promotie geldt op het
volledige assortiment
van 36 kleuren.

Met deze veelzijdige markers creëer je prachtige
schilderachtige effecten en een scala aan kleurtinten.
Gebruik ze als een gewone marker of maak nat met een
penseel om de kleur in verf te transformeren. Perfect om ook
onderweg de mooiste expressieve kunstwerken te maken.

The
painterly
pen

NIEUW

Promarker Watercolour™ 6 sets
van ¤29,10
voor ¤21,00

BasicTones

NIEUW

Skyscape Tones

Gepigmenteerde inkt op waterbasis
De markers bevatten gepigmenteerde
inkt op waterbasis, waardoor je op
ieder gewenst moment naar je werk
terug kunt keren. De inkt is opnieuw
te activeren met water, zelfs als
deze al droog is. De hoogwaardige
pigmenten zorgen ervoor dat je werk
niet vervaagt.

NIEUW

Foliage Tones

NIEUW

Promarker Watercolour™ 12 sets
van ¤58,15
voor ¤40,00

Basic Tones

10

Floral Tones

Landscape Tones
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Gemakkelijk te slijpen tot
een scherpe punt

Winsor & Newton
Studio Collection
Sketching Pencils

Grafietlood van
hoge kwaliteit

Perfect voor blenden,
vloeiende arcering of
fijne details

Gemaakt van duurzaam
verbouwd aromatisch
cederhout uit Californië

Verschillende soorten
grafiet hardheid voor
tekenen en schetsen

Winsor & Newton
Studio Collection
Graphite Pencils

Stap in een wereld van rijke, briljante kleuren met de Studio
Collection potloden van Winsor & Newton.
Voor tekenen en schetsen kun je met grafietpotloden
in verschillende soorten hardheid ingewikkelde details
combineren met expressieve arcering. Traditionele
schetspotloden zijn ideaal voor urban sketching waarbij je
onderweg inspiratie vastlegt of gewoon om nieuwe ideeën
uit te proberen.

Studio collection
Sketching pencils, 6 set
van ¤8,85
voor ¤7,10

De Studio Collection-potloden zijn gemaakt van aromatisch
cederhout en een plezier om mee te werken. Elk potlood is
gemakkelijk te slijpen en de punten breken niet onder druk.

Studio collection
Sketching pencils, 10 set
van ¤16,05
voor ¤12,85
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Studio collection
Graphite pencils, 6 set

Perfect for
blending
& shading

van ¤6,00
voor ¤4,80

Studio collection
Graphite pencils, 12 set
van ¤10,40
voor ¤8,30
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Winsor & Newton
Studio Collection
Colour Pencils

Stap in een wereld van rijke,
briljante kleuren met de
Studio Collection potloden
van Winsor & Newton.
Kies zachte, fijne kleurpotloden
voor prachtig vloeiende,
levendige schaduwen, of
gebruik een penseel met de
aquarelpotloden om prachtige
verfeffecten te krijgen.
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Winsor & Newton
Studio Collection
Watercolour Pencils

Studio collection
Colour pencils, 12 set

Studio collection
Colour pencils, 24 set

Studio collection
Colour pencils, 48 set

van ¤12,50
voor ¤9,95

van ¤24,80
voor ¤19,85

van ¤44,10
voor ¤34,95

Ontdek indrukwekkende
aquareleffecten en rijke,
levendige kleuren met deze
veelzijdige potloden. Gebruik ze
droog als een gewoon potlood
of maak nat met een penseel
om in verf te transformeren.
Perfect om prachtige expressieve
kunstwerken te maken, waar en
wanneer je wilt. De potloden zijn
soepel in gebruik, hebben een
dikke kern en zijn gemakkelijk te
slijpen. Ook onder druk zullen de
punten niet breken.

Gebruik ze droog als een
gewoon potlood of maak nat
met een penseel om in verf
te transformeren.

Studio collection
Water colour pencils, 12 set

Studio collection
Water colour pencils, 24 set

van ¤12,50
voor ¤9,95

van ¤24,80
voor ¤19,85
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Winsor & Newton
Fineliner

NIEUW

Een set goede fineliners is voor veel kunstenaars een onmisbaar
gereedschap. De creatieve fineliners van Winsor & Newton zijn ontworpen
voor optimaal gebruiksgemak en leveren professionele prestaties. Ze
hebben een chique en minimalistisch design en zijn voorzien van een mooie,
geleidelijk aflopende penpunt die een consistente inktaanvoer garandeert.
Door het iets langere handvat ligt de pen comfortabel in de hand en is
daardoor uitermate geschikt voor schetsen en tekenen. De water resistente
pigmentinkt is bestand tegen uitvegen.
van ¤3,00 voor ¤2,40
Fineliner
Assorted 5 set - Black

Nu met NIEUWE 0,05 mm punt voor nog
meer precisie en de fijnste details.

van ¤13,90 voor ¤10,95

NIEUW

Fineliner 0.05

Cool grey,
sepia, and
indigo blue
3 nieuwe kleuren fineliners
in 3 verschillende diktes:
0,1, 0,3 en 0,5 mm.

Fineliner 0.1

van ¤3,00 voor ¤2,40
Fineliner 0.3

Fineliner 0.5

Fineliner
0.3mm 5 set - Black

Fineliner
0.8mm 5 set - Black

van ¤13,90 voor ¤10,95

van ¤13,90 voor ¤10,95

Fineliner 0.8

Fineliner 1.0

Sketchpad 16:9
Dit schetsblok is speciaal ontworpen in de verhouding
16:9 zodat het geschikt is voor ‘screen ready’ composities.
Het werk of de schets kan zonder formaataanpassingen
gedigitaliseerd worden en digitaal verder verwerkt worden.
Bovendien is het 80 grams papier bleedproof waardoor er ook met
markers op gewerkt kan worden. Of je nu wilt tekenen, schetsen of
ontwerpen, dit schetsblok is geschikt voor allerlei creatieve doeleinden.
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Small (125 x 220 mm)

Medium (155 x 275 mm)

Large (187 x 332 mm)

van ¤12,25
voor ¤9,50

van ¤14,30
voor ¤11,00

van ¤16,35
voor ¤12,50

Fineliner
Assorted 3 set - Cool Grey

Fineliner
Assorted 3 set - Sepia

Fineliner
Assorted 3 set - Blue

van ¤8,80
voor ¤6,95

van ¤8,80
voor ¤6,95

van ¤8,80
voor ¤6,95
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Winsor & Newton
Calligraphy Ink

Winsor & Newton
Drawing Ink

Kalligrafie is een oude kunstvorm die nog steeds door veel
professionals en amateurkunstenaars wordt beoefend.
De serie kalligrafie-inkten is gemaakt in 18 fonkelende,
lichtechte kleuren met een satijn finish. De inkten bevatten
zorgvuldig gekozen pigmenten om de kleurschittering
te verzekeren. 14 Kleuren, herkenbaar aan de blauwe
deksels, zijn geschikt voor vulpen, penseel en dip-pen.
Daarnaast zijn er 4 kleuren (zwart, goud, zilver en wit)
die geschikt zijn voor penseel of dip-pen. Deze kleuren
zijn herkenbaar aan het rode deksel. Winsor & Newton
kalligrafie-inkten hebben een duurzaamheidsclassificatie
van AA of A, maar zijn niet waterbestendig.

Calligraphy Ink
18 colours in 30 ml.
16 colours
Gold & Silver

van ¤6,90 voor ¤5,15
van ¤7,60 voor ¤5,70

Ouderwetse tekeninkt van hoge kwaliteit in een iconisch
flesje. De serie tekeninkten van Winsor & Newton bestaat
uit een assortiment 26 waterbestendige en sneldrogende
inkten (muv goud, zilver en Liquid indian Ink) die door
veel illustratoren en kunstenaars wordt gebruikt. De
unieke eigenschappen van deze Drawing Inks zijn de
sprankelende kleur en uitstekende transparantie. Dankzij
de korte droogtijd is het eenvoudig om een meerlaagse
techniek toe te passen. De tekeninkten zijn inktsoorten
van hoge kwaliteit op basis van oplosbare kleurstoffen en
schellak. Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

Drawing Ink
26 verschillende kleuren in 14 ml.
Calligraphy Ink set
6 x 30 ml

Complete Calligraphy Set
3 flesjes 14ml, 5 pennen, 1 dip pen, 1 papierblok en folder.

van ¤39,90
voor ¤29,50

van
voor

van ¤4,25
voor ¤3,50

¤39,90
¤29,50

Calligraphy Wooden Box Set
8 flesjes 14ml, 5 pennen, 1
houten dip pen, 1 papierblok
en folder.
van ¤65,50
voor ¤47,50
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Drawing Ink Henry Collection 14ml
8 set

Drawing Ink William Collection 14ml
8 set

van ¤32,10
voor ¤25,50

van ¤32,10
voor ¤25,50

Alle inkten zijn samengesteld
met zorgvuldig gekozen
pigmenten die maximale
helderheid van de
kleur garanderen. Waar
mogelijk zijn enkelvoudige
pigmenten gebruikt
waardoor zuivere
mengkleuren ontstaan.
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Winsor & Newton
Designers Gouache

Winsor & Newton
Professional Watercolour

Promotie geldt op het
volledige assortiment
in 14ml.

Winsor & Newton Designers gouache
is een populaire gouacheverf van
topkwaliteit en bestaat al sinds 1935. Deze
sterk dekkende waterverf heeft een hoog
pigmentgehalte en geeft sprekende,
krachtige kleuren. Vele kunstenaars,
ontwerpers en illustratoren zweren bij de
Designers Gouache van Winsor & Newton.

Designers Gouache 14ml
41 kleuren Serie 1
17 kleuren Serie 2
14 kleuren Serie 3
17 kleuren Serie 4

20

Designers Gouache Primary Colour Set
6 x 14ml

Designers Gouache Introductory Set
10 x 14ml

van ¤32,50
voor ¤26,50

van ¤53,55
voor ¤43,50

Professional Watercolour Lightweight
Sketcher’s Box - 12 x 5ml tubes

Professional Watercolour Lightweight
Sketcher’s Box - 24 halve napjes

Professional Watercolour Black Box
12 halve napjes

van ¤72,40
voor ¤55,00

van ¤149,40
voor ¤107,50

van ¤72,40
voor ¤55,00

Professional Watercolour
Compact Set

Professional Watercolour
Field Box

Professional Watercolour
Full Range Dot Card

van ¤91,05
voor ¤68,00

van ¤117,40
voor ¤85,00

voor ¤15,00

Sinds William Winsor en Henry Newton in 1835 de
eerste vloeibare aquarelverf introduceerden,
heeft de superieure kwaliteit van ons Professional
Watercolour-assortiment ons wereldwijde
naamsbekendheid bezorgd.
Ook nu nog wordt Professional Watercolour
samengesteld en geproduceerd volgens
dezelfde principes: de kunstenaar een
ongeëvenaard aquarelassortiment bieden, met
de grootste en meest uitgebalanceerde keuze
aan pigmenten en een maximale permanentie.
@nina_sketching
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Winsor & Newton
Watercolour
Paper Pads
Watercolour Cold Pressed
Postcard block
300 gsm. 10 x 15 cm. 15 sheets.

Watercolour Cold Pressed
Spiral Journal
300 gsm. 12 sheets.

van ¤5,45
voor ¤4,50

23 x 31cm
26 x 36cm

Professional Watercolour Cold Pressed
Gummed Pad
300 gsm. 20 sheets.

Professional Watercolour Hot Pressed
Gummed Pad
300 gsm. 20 sheets.

Professional Watercolour Cold Pressed
Spiral Journal
300 gsm. 15 sheets.

18 x 26cm
23 x 31cm
26 x 36cm
31 x 41cm

18 x 26cm
23 x 31cm
26 x 36cm
31 x 41cm

13 x 18cm

Winsor & Newton
Promarker™ Bleedproof Pad
De promarker™ bleedproof paper pad bestaat uit 50
vellen speciaal behandeld papier, ontwikkeld om het
doorbloeden van de inkt te voorkomen. Het papier is
helder wit en glad en maakt uw kleuren rijk en helder
met veel contrast.

van ¤30,90
van ¤37,55
van ¤44,15
van ¤57,40

voor ¤22,50
voor ¤27,50
voor ¤32,50
voor ¤39,50

van ¤30,90
van ¤37,55
van ¤44,15
van ¤57,40

voor ¤22,50
voor ¤27,50
voor ¤32,50
voor ¤39,50

van ¤10,40 voor ¤7,50
van ¤13,05 voor ¤9,50

van ¤13,25 voor ¤9,95

2 voor
¤10
Promarker Bleedproof Pad 28cm x 36cm
75 gsm. 50 sheets.
2 voor ¤10
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Winsor & Newton
Winton Oil Colour

Promotie geldt op het
volledige assortiment
in 200ml.

Perfect voor kunstenaars die grote hoeveelheden verf
gebruiken of voor beginnende kunstenaars die de basis van
het schilderen met olieverf leren. Alle 46 tinten zijn zo gemaakt
dat ze het beste uit elk pigment naar boven halen. Hierdoor
ben je verzekerd van sterke,levendige kleuren. De samenstelling,
productie en kwaliteitscontrole van Winton Oil Colours zorgen
voor een olieverf met betrouwbare verwerkingseigenschappen.

Winton Oil Colour
200ml
46 colours
Winton Hog Brushes Sets
For Oil Colour. Long Handle.
Assorted 3 Set
Assorted 5 Set
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Winsor & Newton
Artisan Water Mixable
Oil Colour
Artisan Water Mixable Oil Colour is
mengbaar met water, waardoor
geen gevaarlijke oplosmiddelen
nodig zijn. Penselen zijn eenvoudig
te reinigen met water en zeep.
De kleuren zijn zo samengesteld
dat ze eruitzien en werken als
traditionele olieverf. De diepte van
de kleur, consistentie, lichtechtheid,
transparantie en droogtijd
zijn vergelijkbaar. Ideaal voor
kunstenaars die een werkruimte
delen of thuis of op school liever
geen oplosmiddelen gebruiken.
Verkrijgbaar in 40 kleuren.

van ¤27,20 voor ¤19,50
van ¤32,55 voor ¤24,50

Winton Oil Colour Tube Set
6 x 21ml

Artisan Water Mixable Oil Colour Beginners Set
6 x 37ml Tubes

van ¤26,15
voor ¤19,50

van ¤39,90
voor ¤29,50

Winton Oil Colour Tube Set
10 x 37ml

Artisan Water Mixable Oil Colour Tube Set
10 x 37ml

van ¤54,90
voor ¤39,50

van ¤66,50
voor ¤47,50
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Galeria Acrylic
Colour 500ml
60 colours

Winsor & Newton
Galeria Acrylic Colour

Winsor & Newton
Paper & Accessories

Vibrant
and fluid

Winsor & Newton biedt een breed assortiment schets- en
tekenblokken, schetsboeken en papier voor zowel de professionele
als de hobbykunstenaar. Het Winsor & Newton Galeria Acrylpapier
is speciaal ontworpen voor alle acrylverf en -mediums en is 100%
zuurvrij; stabiel en bestand tegen veroudering. De Winton Oil Color
blokken hebben een canvasstructuur en zijn perfect voor gebruik
buiten of in de studio of voor kunstenaars die voorkeur hebben
voor het werken op papier.

Een hoogwaardige acrylverf die professionele resultaten
geeft. Ideaal voor kunstenaars die een goede kwaliteit
acrylverf zoeken voor een betaalbare prijs. Het Galeria
Acryl-assortiment biedt uitstekende glans, hoge kwaliteit
pigmenten, dekking en permanentie voorzien van een
gladde, satijnen afwerking.

3+1
gratis

Galeria Acrylic Pad
Gummed Pad
300 gsm. 15 sheets.

Winton Oil Colour Pad 18 x 26cm
Gummed Pad
230 gsm. 10 sheets.

31 x 41cm
41 x 51cm

van ¤11,10
voor ¤8,00

van ¤23,15 voor ¤15,00
van ¤34,35 voor ¤25,00

Promotie geldt op het
volledige assortiment
in 500ml.

Winsor & Newton Cartridge Sketch Pad
Spiral Pad
110 gsm. 25 sheets.
A5
A4

26

van ¤2,25
van ¤3,35

3 voor ¤5
2 voor ¤5

Winsor & Newton Tear-Off Palettes
370 x 240mm. 50 sheets.
van ¤20,90
voor ¤10,00

Winsor & Newton Artists’ Soft
Fixative Spray
400ml
van ¤9,40
2 voor ¤12,50
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Volg inspirerende tutorials, doe
mee tijdens live workshops en leer
alles over tekenen en illustreren,
urban sketchen, calligraphy en
nog veel meer!

Colart Benelux b.v.
Minervum 7491, 4817 ZP Breda, Nederland
T +31 85 485 54 60

Prijzen zijn geldig t/m 31 oktober 2020.Sommige producten
zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Model- en prijsWijzigingen voorbehouden. Aan deze folder kunnen geen
rechten worden ontleend.

