S T I F TEN
POSCA STIFTEN PC3M

A

Fijne, dekkende verfstift op waterbasis.
Op poreuse oppervlakken permanent, afwasbaar
op vensters, glas, plastic (tenzij gebakken in de
oven of gefixeerd met sprayvernis).
Lichtvast, heeft sterke kleurpigmenten en kan
gebruikt worden op diverse ondergronden zoals
papier, karton, gips, klei, textiel, plastic, glas,
hout, steen, ...
Kenmerken: Etui van 8 basiskleuren.
Afmetingen: Lijnbreedte 0,9 - 1,3 mm.

A. HR5132 
B

Set van 8 ass. (€ 24,05)

€ 29,10

Kenmerken: Etui van 8 glitterkleuren.

B. HT5133 

Set van 8 ass. (€ 24,05)

€ 29,10

Kenmerken: Etui van 8 pastelkleuren.

C

C. HV5134 

D

E

Set van 8 ass. (€ 24,05)

€ 29,10

F

D. POSCA MULTISTIFT MEDIUM

POSCA STIFTEN PC5M

De Posca stiften zijn op waterbasis en voor iedere ondergrond.
De verf kan over elkaar of door elkaar gebruikt worden. Je kan ze
verdunnen, arceren, barsten, laten overlopen, vervagen,... Posca is
ondoorlatend, dekkend en droogt snel.
Afmetingen: 1,8 - 2,5 mm lijn.

Medium, dekkende verfstift op waterbasis. Op poreuse
oppervlakken permanent, afwasbaar op vensters, glas, plastic
(tenzij gebakken in de oven of gefixeerd met sprayvernis). Lichtvast,
heeft sterke kleurpigmenten en kan gebruikt worden op diverse
ondergronden zoals papier, karton, gips, klei, textiel, plastic, glas,
hout, steen,...
Kenmerken: Etui van 8 metallic kleuren.
Afmetingen: Lijnbreedte 1,8 - 2,5 mm.

VJ6735 

Set van 8 ass. (€ 24,75)

€ 29,95

G

E. HX5135 

Set van 8 ass. (€ 26,69)

€ 32,30

Set van 8 ass. (€ 26,69)

€ 32,30

Kenmerken: Etui van 8 pastelkleuren.

G. KRIJTSTIFT DIK WIT
De witte krijtstift schrijft perfect op glas en alle gladde, op glas
lijkende oppervlakken, bijv. op glas-magneetborden, etalages of
spiegels. Het vloeibare krijt op waterbasis dekt bijzonder goed.

TF2080 

Per stuk (€ 2,89)

F. HY5136 
J

€ 3,50

K
H

I

H. KRIJTSTIFTEN DIK PLATTE PUNT

VENSTERSTIFTEN

Krijtstift met platte punt (dikte 10 x 15 mm). Te gebruiken op alle
gladde oppervlaktes (ruiten, witborden, krijtbord,...).

Krijtstift met schuine punt. Geschikt voor gebruik op vensters,
glas, leien, bordverf, metaal en niet-poreuze oppervlakken.
Waterbestendig, bestand tegen regen. Kan met een natte doek door
wrijving makkelijk en schoon verwijderd worden. 3 kleuren (goud zilver - wit)
Afmetingen: Puntdikte 8 mm.

PT7847 

Set van 5 (€ 11,53)

€ 13,95

I. KRIJTSTIFTEN DIK RONDE PUNT
Krijtstift met ronde punt (dikte 5,5 mm). Te gebruiken op alle gladde
oppervlaktes (ruiten, witborden, krijtbord,...).

PR7846 
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set van 5 (€ 7,64)

€ 9,25

J. JC5138 
K. JA5137 

Set van 3 ass. (€ 11,98)
Set van 8 ass. (€ 31,90)

(€ exclusief)

€ 14,50
€ 38,60

€ inclusief

