WATERVERFSTIFT

Populair,

WWW.POSCA.COM

de PC-1MC is de ideale POSCA voor ieder ontwerp op klein formaat met zijn
klein formaat en extrafijne conische punt. Hij is in trek bij zowel kinderen,
volwassenen, beginnelingen als ervaren personen, die hem gebruiken om te
kleuren met precisie.

VOOR ALLE MATERIALEN

PC-1MC
1 mm
EXTRA-FIJNE CONISCHE PUNT IN
POLYESTER
NAVULLINGEN VAN DE PUNTEN:
REFERENTIE PCR-1, VERKOCHT IN
ZAKJES VAN 3.
Gemakkelijk: het laat een rechte en strakke lijn toe. Met hem
worden ontwerpen on-mis-baar!
Speels: kinderen zijn dol op schilderen met dit zakformaat.
Gemengd: de punt is fijn genoeg om te schrijven en dik
genoeg om te tekenen.
Handig: het uiteinde kan verwijderd en onder water
uitgespoeld worden.

TEKENEN, SCHRIJVEN, VERSIEREN, KLEUREN, MARKEREN.
De POSCA met extrafijne conische
punt is bijzonder nuttig:

Bekijk de ontwerpateliers die met de
POSCA met extrafijne conische punt
gemaakt zijn:

- Voor kinderen om tekeningen,
kleurentekeningen te maken of voorwerpen
te recycleren en te hergebruiken.- Voor
professionals om een document te kleuren,
schetsen te maken, illustraties te kleuren of
te markeren met precisie (imkers kiezen hem
bijvoorbeeld om de koninginnen in de bijenkorf
te markeren!).
- Voor artiesten om te schilderen, tekenen of
hun werken te tekenen.

Leien totems, lantaarn in Marokkaanse stijl,
gerecycleerde spaarpotten, cadeaudoosjes,
windmolens. - Voor amateurs met creatieve
hobby’s: scrapbooking, tafelkunsten,
wenskaarten, enz.
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Delicaat,

WWW.POSCA.COM

met zijn extrafijne, gekalibreerde punt en metalen ring, bezit de PC1MR alle kwaliteiten van een verfstift… in de vorm van een pen. Hij is
vervaardigd voor amateurs en professionals die op zoek zijn naar een
ultrafijne en dichte lijn, in een rijk pallet aan kleureffecten.

VOOR ALLE MATERIALEN

PC-1MR
0,7 mm
GEKALIBREERD EXTRAFIJNE
PUNT
IN ELASTOMEER MET GERINGD
METAAL
Precies: dankzij de gekalibreerde punt verkrijgt u een precies,
mooi en regelmatig ontwerp.
Betrouwbaar: er is geen enkele variatie in de lijn mogelijk, geen
verrassingen in het resultaat.
Origineel: hij combineert de nauwkeurigheid van de lijn en de
kwaliteiten van de POSCA verf.
Praktisch: het dopje wordt tijdens gebruik aan de achterkant van
de merkstift vastgemaakt, zoals bij een pen.

SCHRIJVEN, TEKENEN, VERSIEREN, MARKEREN.
De POSCA met extrafijne
gekalibreerde punt is handig voor:
- Voor professionals in ontwerpen zoals
grafische vormgevers, om te schetsen en
technische tekeningen te ontwerpen.
- Voor amateurs met creatieve hobby’s
(scrapbooking, wenskaarten...) om bijvoorbeeld
originele mededelingen te maken.
- Voor artiesten voor afwerkingen, details,
omtrekken.

Bekijk de ateliers met ontwerpen
die met de POSCA met extrafijne
gekalibreerde punt gemaakt zijn:
Leien totems, mandala’s, pop-up kaarten met
vlinder, rainbow rozes, papieren maquettes
van muis, kartonnen maskers, portret manga,
voornaam in graffiti, portret pop-art, persoonlijke
ecologische tas.
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Verrassend,

WWW.POSCA.COM

de POSCA penseelpunt PCF-350 komt daar waar anderen niet komen.
Liefhebbers van schilderen vinden plezier in het penseel zonder ongemakken.
Beginnelingen en kinderen raken vertrouwd zonder risico’s te nemen.

VOOR ALLE MATERIALEN

PCF-350
0,1 tot 10 mm
PENSEELPUNT IN POLYESTER

SCHILDEREN, KLEUREN, TEKENEN, VERSIEREN,
KALLIGRAFEREN.
De POSCA Brush wordt
gewaardeerd:

Soepel: wordt met evenveel gemak gebruikt voor precieze
afwerking als voor een ongebreideld ontwerp.
Vloeibaar: de verf loopt uit en glijdt over het materiaal om het
te doordrenken en een gladde markering achter te laten.
Variabel: het ontwerp is dekkend en ondoorschijnend of
geaquarelleerd, of transparant omdat hij met water verdund is
alvorens te drogen.
Praktisch: zonder fouten en moeilijkheden (er hoeft
geen materiaal uitgepakt te worden, pallet, tubes, enz.) in
tegenstelling tot een eenvoudig penseel.

- Kinderen om gemakkelijk kennis te laten
maken met werken met een penseel.

- Door artiesten die hem gebruiken om beelden,
moulages in te kleuren, of op oppervlaken
die slecht toegankelijk zijn: tussen plooien, in
kronkelige lijnen, hoeken, enz.
- Amateurs in Toys om erg precieze delen van
het voorwerp te bereiken (onder de arm, in de
nek, enz).
- Amateurs in Aziatische kalligrafie voor het
penseeleffect samen met de precisie van de lijn.
- Tekenaars van stripverhalen.

Bekijk de ateliers met ontwerpen die
met de POSCA penseelpunt gemaakt
zijn:
Ringenhouder in gips, fotohouder in klei,
gerecycleerde pennenhouders, gerecycleerde
spaarpotten, magneten in klein, persoonlijke,
ecologische tas, geschenkdoosjes.
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Universeel,

WWW.POSCA.COM

de Posca fijne punt PC-3M is de referentie van kenners. Om alles wat u
inspireert met één nauwkeurige en krachtige beweging naar believen aan te
passen, te ontwerpen, te versieren of te markeren.

VOOR ALLE MATERIALEN

PC-3M
1,5 mm

TEKENEN, KLEUREN, VERSIEREN, SCHILDEREN, SCHRIJVEN.

FIJNE CONISCHE PUNT
IN POLYESTER
NAVULLINGEN VAN DE PUNTEN:
REFERENTIE PCR-3, VERKOCHT
IN ZAKJES VAN 3.
Volledig: hij kan zowel dienen voor kleuren als lijnen trekken.
Handig: dankzij de kegelvormige punt en het fijne lichaam
kunt u behendig werken.
Praktisch: de punt kan uitgetrokken, gedraaid of onder water
afgespoeld worden.
Zuinig: de punten zijn vervangbaar voor een langere
levensduur van de merkstift.
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De POSCA met fijne punt is handig:
- Voor artiesten en professionals in het
ontwerpen, zoals architecten die er gebruik
van maken om plannen in te kleuren of te
arceren. - Voor amateurs met creatieve hobby’s,
scrapbooking, wenskaarten maken, die het
gebruiken om foto’s te versieren, op glas
te schrijven, mooie tafels te maken. - Voor
liefhebbers van home deco om objecten een
nieuwe look te geven. - Voor surfers en skaters
om hun borden te individualiseren. - Voor
creatievelingen om een nieuwe look aan een
pet, een T-shirt te geven. - Voor kinderen om
zonder fouten en duidelijk te kleuren…

Bekijk de ateliers met ontwerpen
die met de POSCA met fijne punt
gemaakt zijn:
Mandala’s, pop-up kaart met vlinder, rainbow
rozes pop-up kaart, papieren maquettes met
muis, portret manga, voornaam graffiti, portret
pop-art, ringenhouder in gips, fotohouder in
klei, windmolens, flower power, gerecycleerde
pennenhouders en spaarpotten.
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Je kunt er niet omheen,

WWW.POSCA.COM

De PC-5M medium punt is de « veelzijdige » van het POSCA gamma.
Omwille van zijn keurige en nauwkeurige lijn en de perfecte inkleuring,
wordt deze referentie zowel door professionals als amateurs
gewaardeerd.

VOOR ALLE MATERIALEN

PC-5M
2,5 mm
MEDIUM CONISCHE PUNT
IN POLYESTER

SCHILDEREN, KLEUREN, TEKENEN, SCHRIJVEN, VERSIEREN,
MARKEREN

NAVULLINGEN VAN DE PUNTEN:
REFERENTIE PCR-5, VERKOCHT IN
ZAKJES VAN 3.

De POSCA met medium punt is
handig:

Polyvalent: de niet te brede en niet te fijne punt biedt een
onbeperkte gebruikersvrijheid.
Fun: hij is beschikbaar in één van de grootste
kleurenvariëteiten van het gamma: bijna 35 nuances!
Praktisch en zuinig: de punten zijn afneembaar, gemakkelijk
te reinigen en vervangbaar voor een langere levensduur van
de merkstift.
Zuinig: hij heeft het label Green-Net omdat hij uit 41%
gerecycleerde materialen bestaat.
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kleuren…

- Voor artiesten en professionals in het
ontwerpen, zoals architecten die er gebruik van
maken om plannen in te kleuren.
- Voor amateurs met creatieve hobby’s zoals
scrapbooking, die hem gebruiken om foto’s te
versieren.
- Voor liefhebbers van home deco om objecten
een nieuwe look te geven of te versieren.
- Voor surfers en skaters om hun borden te
individualiseren.
- Voor kinderen om zonder fouten en duidelijk te

Bekijk de ateliers met ontwerpen die
met de POSCA met medium punt
gemaakt zijn:
Geschenkdoosjes,
Vlieger,
Lantaarn in Marokkaanse stijl,
Portret Manga,
Portret Pop-art,
Magneten in zoutdeeg
Persoonlijke, ecologische tas,
Gerecycleerde spaarpotten.
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Levert hoge prestaties,

WWW.POSCA.COM

met zijn brede, schuine punt kan de PC-8K zowel grote oppervlakken
dekken als mooie lijnen trekken, in een zeer breed gamma. Perfect voor
vlakke tinten, « Street Art » geschriften of markeren, of dit nu in het kader
van een persoonlijk of professioneel ontwerp gaat.

VOOR ALLE MATERIALEN

PC-8K
8 mm
SCHUINE, BREDE PUNT IN ACRYL
NAVULLINGEN VAN DE PUNTEN:
REFERENTIE PCR-8, VERKOCHT IN
ZAKJES VAN 2.
Doeltreffend: hij dekt vlug grote oppervlakken!
Slim: dankzij de schuine punt kunt u uw lijn verfijnen en
beheersen.
Zuinig: de punten zijn vervangbaar voor een langere levensduur
van de merkstift.
Handig: het uiteinde kan verwijderd en onder water uitgespoeld
worden.
Zuinig: hij heeft het label Green-Net omdat hij uit 47 %
gerecycleerde materialen bestaat.

SCHILDEREN, TEKENEN, VERSIEREN, KLEUREN, SCHRIJVEN,
MARKEREN
De POSCA met brede punt is handig:
- Voor artiesten, om hun werken te schilderen,
kleuren op elk indoor en outdoor materiaal.
- Voor liefhebbers van home deco om een
tweede leven aan een ruimte, meubel te geven,
een object, stoffen naar believen aan te passen.
- Voor surfers en skaters om hun borden te
individualiseren.
- Voor professionals om te schrijven en
motieven of vlakke tinten op een display te
maken...

Bekijk de ateliers met ontwerpen
die met de POSCA met brede punt
gemaakt zijn:
Retrato Pop-Art, vasinhos Geschenkdoosjes,
portret pop-art, gerecycleerde pennenhouders
en spaarpotten, gepersonaliseerde, ecologische
tas.
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Onmisbaar,

WWW.POSCA.COM

de POSCA met brede punt PC-17K is de expert van het gamma. Met zijn
XXL-patroon, is hij de bondgenoot van professionals voor een geslaagde
visualisering en de rechterhand van artiesten voor fantastische
ontwerpen.

VOOR ALLE MATERIALEN

PC-17K
15 mm
SCHUINE, EXTRA-BREDE PUNT
IN ACRYL
NAVULLINGEN VAN DE PUNTEN:
REFERENTIE PCR-17, VERKOCHT
PER STUK.
Vlug: dankzij hem zullen uw vlakke tinten en achtergronden in een
mum van tijd uitgevoerd worden!
Opvallend: de breedte van de lijn is ideaal voor een aankondiging
die van ver in het oog springt.
Precies: dankzij de schuine punt kunt u goed uw lijn afbakenen.
Genereus: de inhoud is aangepast aan de breedte van de punt
om uw oppervlakken « met een trek » te dekken.
Noodzakelijk: hij is beschikbaar in de belangrijkste kleuren.

TEKENEN, SCHRIJVEN, VERSIEREN, KLEUREN, MARKEREN.
De POSCA met extrabrede punt is
handig:
- Voor artiesten om foutloze achtergronden
op doeken van groot formaat of eender welk
ander groot materiaal te schilderen, live grote
gemeenschappelijk werken, afkomstig van de
Street art te maken.
- Voor professionals zoals handwerkers,
winkeliers, die hem gebruiken om hun displays
te versieren.
- Voor liefhebbers van home deco om
een ruimte, meubel, stoffen, omvangrijke

voorwerpen... een nieuwe look te geven.

Bekijk de ateliers met ontwerpen die
met de POSCA met extrabrede punt
gemaakt zijn:
Gerecycleerde pennenhouders.
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