
Graphic Art promo

Begin elk creatief project vol vertrouwen met Winsor & Newton.
Ontdek hoe ons assortiment jouw volgende visie tot leven kan brengen. Expert colour. Endless possibilities



2

Anna Ritar

Anna “Anna Ritar” Ileby is illustrator en kunstenaar. Ze werkt al jaren met promarker™ en promarker brush™ 
van Winsor & Newton en heeft een grote liefde voor het tekenen van portretten. Heren met een stoppel-
baard en roodharigen zijn haar favorieten. Voor haar portretten gebruikt Anna voornamelijk de Grey tones, 
Brown en Skintones zoals Dusky Pink, Satin, Putty, Sunkissed and Pale Pink.  Check haar social waar Anna 
tips en technieken deelt, die jou helpen bij het maken van een fantastisch portret! 

instagram.com/annaritar_illustrations 
facebook.com/annailebyritar
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promarker™ 
160 verschillende kleuren.

12 nieuwe kleuren: 
Cadet Blue, Champagne, Cloud Blue,

Firebrick, Pebble Blue, Praline, Saddle
Brown, Herb Green, Pale Blossom,

Pesto, Storm Cloud, Verdigris.

Nu 4 voor $ 10,00

promarker™ 6 set 
10 verschillende sets.

3 nieuwe sets: 
Black & Blender, Skyscape tones, 

Landscape tones. 

Van $ 20,55 

voor $ 14,50

promarker™ 24 + 1 set 
3 verschillende sets: 
Student designer, Arts & Illustration,
Black & Greys.

Van $ 82,10 

voor $ 57,95

promarker™ Essential collection 48 set 

Van $ 164,20 

voor $ 115,00

promarker™ Essential collection 96 set 

Van $ 328,75 

voor $ 230,25

promarker™ 12 + 1 set 
7 verschillende sets:
Set 1, Set 2, Manga 1, Manga 2, Chibi, 
Fantasy, Manga Steampunk

Van $ 43,20 
voor $ 29,95

promarker™ bleed proof pad 
De promarker™ bleedproof paper pad bestaat uit 50 sheets 
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. 

70 gr. 50 sheets

A4-formaat.  Van $ 10,70 voor $ 8,25
A3-formaat.  Van $ 19,00 voor $ 14,75

promarker™

De promarker™ van Winsor & Newton is veelzijdig en biedt een ongeëvenaard kleurenspectrum. Het is een onmisbare tool in uw markercollectie met 160 kleuren, van 
intens levendig tot subtiele pastelkleuren die makkelijk te blenden zijn. De markers op alcoholbasis zijn ‘twin-tipped’ en hebben aan beide zijden een punt; een brede 
beitelpunt en een fijne punt met een constante sterke kleurafgifte die dekkend werkt zonder strepen. 

promarker™ 2 set 
Nieuw: Black & Blender.

Van $ 7,10 
voor $ 4,95
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Julia Henze

Julia Henze is illustrator en urban sketcher met een voorliefde voor authentieke architectuur, die is ontstaan tijdens haar 
opleiding binnenhuisarchitectuur. Ze vindt eindeloos veel inspiratie in oude steden en dorpen. Huizen, bruggen, molens, 
bijzondere deuren en lampen zijn haar favoriete tekenobjecten. In haar speelse vrolijke stijl tekent ze zowel in Nederland als op 
reis. Een schetsboek, kleurpotloden en promarker brush™ markers gaan altijd mee. Ze geeft online tekenles en “Never stop 
learning” is haar motto. Experimenten met diverse materialen en technieken vindt zij een onmisbaar element voor de ontwikkeling 
van iedere kunstenaar; liefhebber of professional.
Als ‘preferred teacher’ op Skillshare.com, weet Julia je als geen ander nieuwe technieken bij te brengen! 
Volg haar via social voor je dagelijkse portie inspiratie! 

instagram.com/julia_henze
facebook.com/blueinkstudionederland
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promarker brush™

De promarker brush™ van Winsor & Newton zijn handige markerstiften 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™ 
72 verschillende kleuren.

Nieuw: promarker™ metallic
3 verschillende kleuren.

Nieuw: promarker™ neon
6 verschillende kleuren.

4 voor $ 10,00

promarker brush™ 6 set 
4 verschillende sets: Mid tones, 
Pastel tones, Rich tones, Skin tones.

Van $ 20,55 

voor $ 14,50

promarker brush™ 12+1 set 
2 verschillende sets:

Neutral tones, Vibrant tones.

Van $ 43,20 

voor $ 29,95

promarker™ metallic 2 set 
Nieuw: Gold & Silver.

Van $ 7,10 

voor $ 4,95
promarker brush™ Essential 

collection 48 set 

Van $ 164,20 

voor $ 115,00

promarker brush™ Student designer 24+1 set 
promarker™ Mixed Media 24+1 set

Van $ 82,10 

voor $ 57,95
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André Massee 

André werkt in de media als illustrator, striptekenaar en concept-artist. Hoewel zijn opdrachtwerk vaak 
digitaal aangeleverd moet worden, begint hij al zijn tekeningen en schetsen nog steeds op papier. 
De directheid van potlood of pen op papier is voor hem onmisbaar in het creatieve proces. Het voegt naar 
zijn mening iets extra’s toe dat hij niet digitaal kan reproduceren. Wat hem helpt in de vertaling van analoog 
naar digitaal zijn de speciale Sketchpads van Winsor & Newton. Door hier op te tekenen kan André zijn 
schetsen zonder formaataanpassingen verder digitaal verwerken. 

Voor zijn vrije werk gebruikt hij ook bij voorkeur traditionele media. Het dopen van een penseel in inkt, 
of het plaatsen van schaduwen met markers, geven hem ontspanning en de ruimte voor “toevalligheden”, 
die digitaal werken ontbeert. Deze extra levendigheid, en de bijkomstigheid dat er een tastbaar “origineel” 
ontstaat, maken traditioneel werken voor hem zo belangrijk.

Via Instagram geeft André waardevolle tips & tricks over zijn gedetailleerde illustraties.      

instagram.com/andremassee  
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Fineliner  0.1  Van $ 3,05 voor $ 2,25

Fineliner  0.3  Van $ 3,05 voor $ 2,25

Fineliner  0.5  Van $ 3,05 voor $ 2,25

Fineliner  0.8 Van $ 3,05 voor $ 2,25

Fineliner  1.0  Van $ 3,05 voor $ 2,25

Fineliner

Een set goede fineliners is voor veel kunstenaars een onmisbaar gereedschap. De nieuwe 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. De zwarte fineliners zijn beschikbaar in 5 verschillende diktes (0,1, 0,3, 0,5, 0,8, en 1,0 mm)

Fineliner 
assorti 5 set 

Van $ 14,05 

voor $ 10,50

Sketchpad 16:9
Dit schetsblok is speciaal ontworpen in de verhouding 16:9 
zodat het geschikt is voor ‘screen ready’ composities. 
Het werk of 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. 

Small (125 x 220mm) Van $ 12,15 voor $ 9,50

Medium (155 x 275mm) Van $ 14,15 voor $ 10,99

Large (187 x 332mm) Van $ 16,15 voor $ 12,50
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Studio collection 
Sketching pencils 

6 set

Van $ 8,50
voor $ 6,79

Studio collection 
Colour pencils 

24 set

Van $ 23,80 
voor $ 18,99

Studio collection 
Graphic pencils, 6 set

Van $ 5,75
voor $ 4,59

Studio collection 
Graphic pencils, 12 set

Van $ 10,00
voor $ 7,99

Studio collection 
Water colour pencils, 12 set

Van $ 12,00
voor $ 9,59

Studio collection 
Water colour pencils, 24 set

Van $ 23,80 
voor $ 18,99

Studio collection 
Colour pencils 

12 set

Van $ 12,00
voor $ 9,59

Studio collection 
Sketching pencils, 10 set

Van $ 15,50
voor $ 12,50

Studio collection Colour 
pencils 48 set

Van $ 42,40
voor $ 33,99

Studio Collection potloden

Stap in een wereld van rijke, briljante kleuren met de nieuwe 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. 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. 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. 
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Pigment Marker™
87 verschillende kleuren.

From $ 3,65 
voor $ 2,49

Pigment Marker™ 6 set
5 different sets:
Rich tones, Blue tones, 
Skin tones, Vibrant tones, 
Warm grey tones.

Van $ 20,55 
voor $ 13,95

Pigment Marker™ Essential collection 36 set

Van $ 123,15
voor $ 82,50

Pigment Marker™ pad
75 gr. 50 sheets.
A4 & A3 formaat

Vanaf $ 7,15

175 gr. 15 sheets.
A4 & A3 formaat

Vanaf $ 11,00

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 Marker™ in combinatie met de Pigment Marker™ blender. 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.
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Designers Gouache

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.

Uit het totale assortiment van 89 kleuren zijn er nu 7 bestaande kleuren beschikbaar zonder cadmium. De eigenschappen van deze verf zijn
gelijk aan die van de kleuren met cadmium en leveren eenzelfde kracht, levendigheid, transparantie en lichtechtheid, maar dan zonder het voor 
het milieu schadelijke cadmiummetaal. Een briljante uitvinding, waardoor je veel meer keuze hebt als je de verf zoekt die bij jouw wensen past!

Designers Gouache
89 verschillende kleuren 14ml.

Nu vanaf $ 4,75

Nieuw: 7 Cadmium vrije kleuren
Cadmium Free Lemon, Cadmium Free Yellow Pale,
Cadmium Free Yellow, Cadmium Free Yellow Deep,
Cadmium Free Orange, Cadmium Free Scarlet, 
Cadmium Free Red.

Designers Gouache 
Primairy colour 6 set

6 tubes 14ml.

Van $ 31,80 

voor $ 26,25

Designers Gouache 
Introduction 10 set

10 tubes 14ml.

Van $ 52,45

voor $ 43,25
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Lizemijn Libgott 

Lizemijn Libgott is illustratrice en kalligrafe. Lizemijn experimenteert graag 
met het combineren van materialen. Gouache geeft haar de mogelijkheid om 
dekkend te werken op gekleurde ondergronden, maar de transparantie van 
aquarelverf vindt ze ook inspirerend. Ze gebruikt gouache ook voor kalligrafie. 
Door een paar druppels arabische gom en wat water met de gouache te 
mengen, ontstaat een soepel schrijvende, dekkende inkt. Ze werkt daarnaast 
ook graag met de kalligrafie- en tekeninkten van Winsor & Newton. 
De inktpotjes zijn makkelijk mee te nemen, en maken het daardoor mogelijk 
om op locatie te kunnen werken.

Check deze duizendpoot en laat je inspireren door haar experimenten! 

instagram.com/lililettering                                                                             
facebook.com/lililettering
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Calligraphy Ink 6 set
6 flesjes 30ml.

Van $ 39,00 

voor $ 28,79

Calligraphy 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 dippen. Daarnaast zijn er 4 kleuren 
(zwart, goud, zilver en wit) die geschikt zijn voor penseel of dippen. Deze kleuren zijn herkenbaar aan het rode deksel. Winsor & Newton 
kalligrafie-inkten hebben een duurzaamheidsclassificatie van AA of A, maar zijn niet watervast.

Calligraphy Ink
18 verschillende kleuren 30ml. 

NU vanaf $ 4,99
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Calligraphy Ink 6 set
6 flesjes 30ml.

Van $ 39,00 

voor $ 28,79

Drawing Ink
26 verschillende kleuren 14 ml.

NU vanaf $ 3,25

Drawing Ink set
3 flesjes 14 ml., 5 pennen, 
1 penhouder, 1 papier blok, folder.

Van $ 45,50 

voor $ 35,95

Drawing Ink Henri Collection / William Collection 8 set
8 flesjes 14 ml.

Van $ 31,45 

voor $ 24,95

Drawing Ink wooden box set
8 flesjes 14 ml., 5 pennen, 
1 penhouder, 1 papier blok, folder.

Van $ 64,15 

voor $ 49,95

Drawing Ink

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. 
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Cotman Water Colour Blue box set 
12 halve napjes.

Van $ 42,70 

voor $ 29,95

Cotman Water Colour Brush Pen set 
12 halve napjes, 1 brush pen.

Van $ 28,55 

voor $ 21,95

Cotman Water Colour

Cotman Watercolour van Winsor & Newton is betaalbare aquarelverf van hoge kwaliteit. Door het optimale 
pigmentgehalte geeft deze aquarelverf mooie heldere kleuren en een goede transparantie. Cotman 
aquarelverf is beschikbaar in napjes en tubes van diverse maten.

Cotman Water Colour Studio set 
45 halve napjes.

Van $ 97,55 

voor $ 68,99

Nina Johansson

Nina Johansson woont in Stockholm en geeft Visuele Informatie aan de Mälardalen Universiteit in 
Eskilstuna, Zweden. Ze besteedt veel van haar vrije tijd aan urban sketching en gebruikt hiervoor zwarte 
Fineliners en Winsor & Newton Professional Water Colours. Op haar website en instagram account vind 
je veel illustraties waarin ze haar ervaring binnen Fine Art, Fotografie en Grafische communicatie heeft 
verwerkt.   

instagram.com/nina_sketching
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Water Colour Marker
36 verschillende kleuren.

Van $ 5,10 

voor $ 3,49

Water Colour Marker

De Water Colour Marker van Winsor & Newton is aquarelverf in de vorm van een marker. De mate van blenden is afhankelijk van het papier dat je gebruikt 
maar ze zijn ontworpen om er prachtige wassingen mee te maken in combinatie met water. Door de dubbele penpunten kun je ze ook gebruiken voor fijne 
details en diverse lijndiktes. Gebruik ze altijd met het aquarelpapier van Winsor & Newton om ze op hun mooist te zien.

Water Colour Marker 
6 set

Van $ 28,70 

voor $ 20,95

Water Colour Marker 
12 set

Van $ 57,40 

voor $ 41,95

Professional Water Colour Grain fin 
Spiral journal
300 gr. 13 x 18 cm. 

Van $ 13,00

voor $ 10,99

Water Colour Grain fin Postcard block
300 gr. 10 x 15 cm. 

Van $ 5,35 

voor $ 4,50
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Sketch books
Of je nu met potlood, krijt of stiften werkt, elke mooie tekening begint op 
mooi papier. Met het eersteklas schetsblok van Winsor & Newton geef je 
jouw tekeningen een vliegende start. Handig om altijd bij de hand te 
hebben, zodat je op elk moment je creativiteit kunt uiten.

Alle Winsor & Newton schetsboeken zijn gemaakt van 100% zuurvrij 
papier, waardoor een lange levensduur van uw werk is gegarandeerd. 
Het schetspapier is ideaal voor krijt en pentekeningen 
maar ook voor lichte wassingen met aquarel. 
Langs de geperforeerde lijn kunt u 
de vellen gemakkelijk afscheuren. 
De stevige, harde zwarte kaft 
biedt een goede bescherming en 
geeft het schetsboek een mooie 
klassieke uitstraling. 

Bristol paper block
250 gr., 20 sheets.
Formaat: A5, A4, A3 

Nu vanaf $ 7,95

Cartridge sketch block spiral
110 gr., 50 sheets.
Formaat: A5, A4, A3

Nu vanaf $ 2,30
Wit, 110 grams mat tekenpapier. 
Sterk, machinaal geschept papier dat goed 
bestand is tegen gummen. Het assortiment 
biedt een keuze uit 25 of 50 vel pads in een 
selectie van populaire formaten.

Bristol Board papier (250 gram) is helder 
wit van kleur. Het heeft een extra glad 
oppervlak waardoor het geschikt is voor 
fijn gedetailleerde tekeningen met potlood, 
fineliner, pro- en aquarelmarker.

Prijzen zijn geldig t/m 31 oktober 2019.
Sommige producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt, dus op = op. 

Model- en prijswijzigingen voorbehouden. 
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Hard Back Sketch book 
170 gr., 48 sheets.
Formaat: A6, A5, A4, A3.

Nu vanaf $ 3,95

   
Hard Back Sketch book spiral 
170 gr., 48 sheets.
Formaat: A6, A5, A4, A3.

Nu vanaf $ 3,95


