El modelo del ADN, el código genético del ser
humano, se representa con dos líneas paralelas
que se entrecruzan dibujando una doble espiral,
un tornillo sin fin, como el desarrollo, los cruces
y las evoluciones de una cinta. A cada curva, a cada
torsión, corresponde una etapa en la exploración
de elementos del código, donde reside la memoria
de alguna cosa. Algo que ha desplegado su eficiencia
en una generación, algo que encontraremos
también en las generaciones posteriores.
También una empresa entraña aspectos
que recuerdan a los del ser humano: al fin y al cabo
se trata siempre de creaciones, de organizaciones
humanas... Así pues podemos decir que una empresa
conserva un código genético, un ADN.
Como el ADN, las cualidades sublimes
de la emprendeduría italiana de finales del siglo
XIX, fluyeron en Gianni Maimeri, un pintor que

supo combinar genio, inventiva y arrojo con su
vocación artística, la pintura. De estos elementos
nació la empresa que lleva su nombre y que ha ido
enriqueciéndose en cada curva, en cada torsión,
con nuevos elementos, reproduciendo, en una
evolución continua, básicamente el mismo código.
Un código que se ha transmitido a través
de generaciones de maestros, gracias a la sucesión
de su hijo Leone y de su nieto Gianni.
Y ¿qué es al fin y al cabo un ADN sino algo parecido
a una fórmula? Es la memoria de un conjunto
de elementos, de ingredientes que, mezclados
y elaborados sabiamente, crean un preparado,
un producto, un color, un empaste cromático...
Así pues, es maravilloso saber que la fórmula más
secreta de un pintor genial puede seguir viviendo,
más de un siglo después, en el color extraído
de un tubito sobre nuestra paleta...

Gianni Maimeri, Dipinto per un manifesto
pubblicitario, 1924
Óleo sobre lienzo, 100x69,5 cm
Alessandro Gedda, Dipinto per un manifesto
pubblicitario, 2012
Óleo sobre lienzo, 100x70 cm
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DNA Maimeri.
Model DNA, kod genetyczny człowieka,

Tak powstała firma, która nosi jego nazwisko, i

przedstawia, łączące się równoległe linie tworzące

która rozwijając się i wzbogacając o coraz to nowe

podwójną spiralę, podwójną helisę, który rozwija

elementy, będąc w ciągłej ewolucji ,zarazem

się, przeplata i ewoluuje .

jednak w swoich podstawach

Każdy łuk, każdy skręt, jest wersem zawierającym

odtwarza ten pierwotny „kod”.

informację ,zapisem czegoś co okazało

Kod przekazywany, tak przez pokolenia

się skuteczne w przeszłości i co będzie można

pracowników, jak i dzięki synowi Leone

znaleźć w następnych pokoleniach.

i wnukowi Gianniemu , który obecnie

Firma, też ma cechy przypominające istotę ludzką:

stoi na czele firmy.

na początku to zawsze projekt i zamysł i potencjał

I w końcu czy to DNA nie jest czymś

kreatywności.. Można więc powiedzieć, że firma

w rodzaju formuły?

ma kod genetyczny, ma swoje DNA.

Replikacji zespołu elementów, składników,

Jak DNA , tak ożywczy ferment gospodarczy

które umiejętnie zmieszane tworzą preparat,

mający miejsce pod koniec XIX wieku we

produkt, kolor, chromatyczne impasto...

Włoszech wpłynął na Gianniego Maimeri-

I jest ogromną przyjemnością myśl, że nawet

artystę genialnie łączącego w sobie wynalazcę

najbardziej sekretna formuła wybitnego malarza

Alessandro Gedda, Dipinto per un manifesto

i przedsiębiorcę ze swoim pierwotnym

żyje nadal, ponad sto lat później, w kolorze

pubblicitario, 2012

powołaniem – malarstwem .

wyciśniętym z tubki na palecie artysty...

Olej na płótnie, 100x70 cm

Gianni Maimeri, Dipinto per un manifesto
pubblicitario, 1924
Olej na płótnie, 100x69,5 cm

1800. Gianni Maimeri nace el 21 de junio
de 1884 en Varano, a orillas de lago
de Comabbio, en una familia profundamente
arraigada en la realidad industrial de su época.
Su abuelo Antonio se licenció como ingeniero
y perito agrimensor en la Universidad
de Padua. Integrado en las filas de Cattaneo,
recibió un certificado de mérito durante
los Cinco Días de Milán y la importancia
de su participación en la vida cultural
e intelectual de la ciudad es indiscutible.
Su padre, Leone, frecuentó la Facultad de física
y matemáticas en Pavía y posteriormente
se licenció en Ingeniería industrial
en el Politécnico de Milán. En sus primeros
contactos con el mundo industrial milanés,
Leone se aproxima a los ambientes socialistas
de Carlo Cattaneo, editor de “Il Politecnico”,
y frecuenta a Ernest Stamm.

Con este último diseña y construye
un establecimiento industrial completamente
nuevo cerca de Schio y, siempre juntos,
se encargan de redactar un proyecto para
el túnel del Montblanc. En 1878 Leone
se convierte en director de una de las fábricas
de algodón más importante de toda
la Lombardía, en Varano, contribuyendo
a crear una organización industrial entre las más
eficientes de su época. Muy sensible a los temas
obreros, para mejorar las condiciones laborales
de sus trabajadores patenta el “paranavette”,
un aparato para proteger las lanzaderas, que
será realmente fabricado y se utilizará en la
fábrica textil de Varano. Su madre, Zoe Bouffier,
era hija de un industrial francés que junto con
la flor y nata del capitalismo agrario y de la seda
de Milán fundó la Helvetica, una empresa que
posteriormente se convirtió en Ernesto Breda.

1884. Antonio Maimeri y su hijo Leone
con la familia.
1895. “Paranavette” (un aparato para
proteger las lanzaderas y prevenir
accidentes laborales).
Diseño y patente Leona Maimeri.
Fin de 1800. En el interior de la fábrica textil
dirigida por Leo Maimeri.
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una historia de pasión
Sztuka i przemysł
Opowieść o pasji
1800. Gianni Maimeri urodził się 21 czerwca 1884
roku w Varano nad jeziorem Comabbio
w dobrze sytuowanej rodzinie. Dziadek
Gianniego , Antonio, ukończył uniwersytet
w Padwie z tytułem inżyniera geodezji.
Był uczniem Carla Cattaneo. Podczas zrywu
rewolucyjnego, znanego pod nazwą Pięć Dni
Mediolanu, zakończonego wypędzeniem
Austryjaków z miasta,otrzymał odznaczenie
za zasługi, zajmując tym samym znaczącą pozycję
szanowanego i poważanego obywatela.
Ojciec Gianniego , Leon, studiował fizykę
i matematykę na Uniwersytecie w Pavii,
a następnie uzyskał dyplom z inżynierii
przemysłowej na politechnice w Mediolanie.
Pierwszy kontakt Leona ze światem
przemysłowym prowadzi go do socjalistycznego
środowiska Carla Cattaneo, redaktora

“Il Politecnico” oraz Ernesta Stamma.
Z tym ostatnim planuje i buduje całkowicie nowy
kombinat industrialny nieopodal Schio.
Razem współpracują nad projektem tunelu pod
Mont Blanc. W 1878 Leon zostaje managerem
jednej z wiodących w Lombardii fabryk bawełny
z siedzibą w Varano. Pełniąc tą funkcję pomaga
w utworzeniu najbardziej efektywnej
przemysłowej organizacji w tamtych czasach.
Współczując sytuacji robotników i chcąc
poprawić ich warunki pracy, patentuje
jednorazowe ubranie ochronne, rzecz od tej pory
produkowaną i używaną w fabryce
w Varano. Matka Gianniego - Zoe Bouffier-była
córką francuskiego przemysłowca, który wraz
z elitą kapitalistów z Mediolanu stworzył
Helveticę, firmę którą w późniejszym czasie
przejął Ernesto Breda.

1884. Antonio Maimeri z synem Leone
i rodziną.
1895. Paranavette. (Urządzenie chroniące,
przed wypadkami w zakładzie tkackim).
Zaprojektowane i opatentowane przez
Leone Maimeri.
Koniec roku 1800. Wnętrze fabryki
tekstyliów kierowanej przez Leone Maimeri

1887. Gianni, el segundo de tres hijos, junto
con sus hermanos Antonio y Carlo,
crece en un ambiente burgués culturalmente
ecléctico y receptivo a los movimientos
culturales de la época.
Los tres hermanos crecen entre Varano
y Milán, frecuentando las mejores escuelas.
Antonio muere de tuberculosis,
a la edad de 22 años.

Gianni manifiesta enseguida interés
por la pintura. Su padre lo empuja en vano hacia
la facultad de arquitectura, pero él, firme
en su propósito, se traslada a Venecia para entrar
en la Academia de Bellas Artes, aunque acaba
frecuentando los talleres de algunos pintores,
especialmente el de Vizzotto Alberti en Venecia,
el de Leonardo Bazzaro y el de Emilio Gola
en Milán, que prefiere al estudio académico.

1899 Carlo y Gianni Maimeri, adolescentes,
toman caminos separados. Carlo se licencia
en química industrial y se especializa en Zúrich.
Comienza su carrera de investigador
en la empresa Ernesto Lepetit durante
los años de la guerra.

1910 Anna Dossena entra en la vida de Gianni
Maimeri. Se convierte en su musa, modelo
e inspiradora. En 1917 Anna y Gianni se casan.
Anna no es sólo la modelo preferida sino también
la compañera capaz de darle la tranquilidady
apoyo que son fundamentales para él.

1895. Gianni, Antonio y Carlo Maimeri.
1909. Gianni Maimeri pinta en su estudio
en el barrio de la Barona.
1910. Anna Dossena Maimeri.

1887. Gianni, będący drugim z trojga dzieci,
wraz ze swymi braćmi: Antonio i Carlo,
wychowuje się w środowisku burżuazyjnym,
które charakteryzuje kulturowy eklektyzm
i otwartość na pojawiające się nowe trendy.
Trójka rodzeństwa spędza swoje dzieciństwo
pomiędzy Varano i Mediolanem uczęszczając
do najlepszych szkół. W wieku 22 lat,
z powodu gruźlicy, umiera Antonio.

zainteresowanie malarstwem. Na próżno ojciec
próbował nakłonić go do studiowania architektury.
Syn wytrwale realizował swoje artystyczne ambicje.
Przeprowadził się do Wenecji by tam rozpocząć
naukę w Akademii Sztuk Pięknych.Jednakże
więcej czasu poświęcał na odwiedzanie pracowni
różnych malarzy niż akademickiej nauce:
w szczególności studia Vizzotto Albertiego w Wenecji, Leonardo Bazzaro i Emilio Goli w Mediolanie.

1899. Carlo i Gianni Maimeri wybierają różne drogi
kariery. Carlo kończy studia z zakresu chemii
przemysłowej i wyjeżdża do Zurychu, w celu
uzyskania specjalizacji a w czasie I Wojny Światowej
rozpoczyna karierę badawczą w firmie Ernesto
Lepetit. Gianni natomiast, od początku wykazuje

1910. Do życia Gianniego Maimeri wkracza Anna
Dossena. Staje się jego muzą, modelką i inspiracją.
W 1917 Anna i Gianni pobierają się. Anna będąc
ulubioną modelką Gianniego staje się towarzyszką
życia, dającą artyście tak potrzebne uspokojenie
i wsparcie.

1895. Gianni, Antonio i Carlo Maimeri.
1909. Gianni Maimeri w pracowni
znajdującej się w dzielnicy Barona .
1910. Anna Dossena Maimeri.

1917. Gianni Maimeri pinta sin parar.
La pasión por el arte predomina sobre todo
lo demás, aunque tenga interés por muchas
cosas. Música, botánica, literatura, estética
lo enriquecen cultural y espiritualmente y son
una fuente continua de inspiración para su arte.
El ansia de entender, la infinita curiosidad hacia
el mundo son los muelles que impulsan al artista
para hacerse empresario. La cultura técnica
y científica que le transmite la familia, lo llevan
a profundizar también en la composición
de los colores al óleo para mejorar el rendimiento
cromático de sus obras. Este interés, unido
a los conocimientos de su hermano Carlo,
por aquel entonces director de investigación
de la empresa Ledoga, permite realizar el proyecto
de una fábrica de colores al óleo molidos.
1923. Son años de pruebas y experimentaciones
continuas que unen a los dos hermanos en una
investigación perpetua. El objetivo es conseguir

unos productos capaces de mantener inalteradas
las propiedades cromáticas y físicas de los colores
a lo largo del tiempo.
“La idea es dar a los colores una consistencia genuina, un empaste
homogéneo, estable, máximamente plástico, con una consistencia
que se mantenga dentro de unos estrechos márgenes mezclando
solamente aceites secantes
y pigmentos minerales.”
1925. El impulso creativo de Gianni se expresa
en todos los aspectos del manejo de la empresa.
Gianni dibuja personalmente la que seguirá siendo
la marca de los Colori Stabili Maimeri hasta
los años 50. Elige la forma del tetraedro porque,
se gire como se gire, tiene siempre la misma forma,
además, de las tres caras grabadas, por lo menos
dos están siempre visibles, y de esta manera
se puede leer siempre Colori Stabili o Colori
Maimeri o Stabili Maimeri. En esa misma época
diseña la etiqueta de los Colores al óleo Serie A.

1923. La primera marca Maimeri.
1923 Molino Blondel. El primer
establicimiento Maimeri en el barrio
de Barona.
1927. Lista de precios de Fratelli Maimeri & C.

1917. Gianni Maimeri nieustannie maluje.
Swoją pasję stawia na pierwszym miejscu,
co nie przeszkadza mu interesować się muzyką,
botaniką, literaturą i estetyką, które wzbogacają
go duchowo i zapewniają dodatkowe źródła
inspiracji. Rządza zrozumienia zespolona
z nieskończoną ciekawością świata to siły,
które popchnęły go w stronę biznesu.
Pragnąc poprawić kolorystykę swoich prac,
wiedziony techniczno -naukowym dziedzictwem
rodzinnym, Gianni zainteresował się technologią
produkcji farb olejnych.
To zainteresowanie w połączeniu
z umiejętnościami jego brata Carla, pracującego
na kierowniczym stanowisku dla firmy Ledoga
, umożliwiły wykreowanie i powołanie do życia
fabryki farb olejnych.
1923. Są to lata nieustannych testów
i eksperymentów, podczas których dwaj bracia
pracują razem.

Zamysłem braci było stworzenie produktów
odpornych na upływ czasu, nie zmieniających
swoich barwnych i fizycznych właściwości.
Stworzenie farb stabilnych o wyśmienitej
plastyczności, o doskonałej jednolitej konsystencji,
która zmienia się tylko po dodaniu sykatywy
lub mineralnych pigmentów.
1925. Potrzeba kreatywności Gianniego wyrażała
się w każdym aspekcie prowadzenia firmy.
To Gianni wymyślił znak firmowy -Maimeri
Stable Colours, który pozostał nim
do lat pięćdziesiątych. Wybrał na niego tetraedr
(czworościan foremny), ponieważ
ma on ten sam kształt jakkolwiek nie zostałby
obrócony, ponadto, z trzech wygrawerowanych
powierzchni, dwie zawsze są widoczne:
Stable Colours albo Maimeri Colours,
albo Stable Maimeri.
W tym okresie projektuje również etykiety
do farb olejnych serii A.

1923. Pierwszy znak frmowy Maimeri.
1923. Blondel Mill. Pierwsze zabudowania
Maimeri w dzielnicy Barona.
1927. Lista płac firmy Fratelli Maimeri & C.

1929. Gianni Maimeri es uno de los pocos
en saber ver los Navigli milaneses como
un reflejo de la acción humana en el mundo.
Se expone en primera persona y entabla
una dura batalla con la Podesteria contra
el nuevo plan de urbanización que se proponía
cubrir los Navigli en nombre del progreso.
El esfuerzo fue en vano, el asunto terminó
con la efectiva cobertura de los Navigli
precedida por un gran concurso de pintura
en el que se invitó a los artistas a pintar
el círculo interno de los Navigli.
Gianni Maimeri, a pesar del esfuerzo
de gestionar la empresa, en menos
de un mes pinta 30 obras maravillosas,
actualmente propiedad de una antigua
familia milanesa.
1932. Gianni Maimeri se sumerge en estudios,
pruebas, experimentos relacionados con
las actividades empresariales, empieza a escribir
el TRATADO DE PINTURA y el todavía inédito
TRATADO SOBRE EL ESTUDIO DEL COLOR,
obra de carácter filosófico y fenomenológico.

1936. La necesidad de disponer de espacios
más grandes para una mayor producción
impulsa a los hermanos Maimeri a buscar
una nueva sede. La fábrica se traslada unos
pocos metros, desde el Molino Blondel
a la Via Ettore Ponti, en el canal Roggia Carlesca.
1942. Zoe, hija de Gianni Maimeri, desde la edad
de 8 años estudia piano en el Conservatorio
de Milán y sigue su carrera musical hasta
convertirse en una concertista de fama
internacional. Gianni la acompaña a todos
los conciertos semanales, aprovechando
la ocasión para pintar los movimientos de todos
los músicos que están tocando y de los cuales
ama captar la espontaneidad del gesto.
1945. El 31 de marzo de 1945, el día del último
bombardeo sobre Milán, una bomba arrasa
la fábrica Maimeri. Por suerte no hay víctimas,
pero los daños son enormes. Los trámites para
la financiación estatal de los daños se vuelven
muy largos, por lo que Gianni Maimeri decide
autofinanciar la reconstrucción.

Posguerra. Mezclador en alta velocidad
y tubos de colores al óleo Maimeri.
La serie A.
1945. Gianni Maimeri pinta con su amigo
Massimo Moro.

1929. Gianni Maimeri jest jednym z niewielu
ludzi, który sprzeciwia się władzom w kwestii
zasypywania mediolańskich kanałów
w imię postępu. Afera kończy się niestety
nie po myśli artysty-kanały będą zasypane
.Rozpisany zostaje jedynie konkurs, w którym
artyści zostają poproszeni o utrwalenie
na płótnie ’‘odchodzącego’’ krajobrazu.
Pomimo zaangażowania w prowadzenie firmy,
Gianni Maimeri w przeciągu miesiąca zdołał
namalować 30 wspaniałych prac, które obecnie
dają świadectwo minionych dni, wzbogacając
długowieczną historię dziejów miasta.
1932. Całkowicie zaangażowany w swoje
badania, testy i eksperymenty związane z firmą,
Gianni Maimeri zaczyna pisać ROZPRAWĘ
O MALARSTWIE i do dziś nieopublikowane
STUDIUM KOLORU, pracę dotykającą pojęć
filozoficznych i fenomenologicznych.
1936. Zwiększenie produkcji i idąca za tym
potrzeba większej przestrzeni popycha braci
Maimeri do poszukiwania nowej siedziby dla

firmy. Fabryka przenosi się do nowego miejsca
oddalonego o zaledwie kilka metrów od
starego gmachu, z Blondel Mill w Ettore Ponti
do Carlesca canal.
1942. Zoe, córka Gianniego Maimeri, jest
studentką Mediolańskiego Konserwatorium
w klasie fortepianu.
Gra odkąd ukończyła 8 lat. Podąża ścieżką
kariery muzycznej i zostaje solistką
koncertującą na całym świecie.
Gianni towarzyszy jej na cotygodniowych
koncertach, korzystając ze sposobności
by rysować muzyków podczas gry. Uwielbia
odtwarzać spontaniczność ich gestów.
1945. 31 marca 1945 roku, w ostatnim dniu
bombardowań w Mediolanie, eksplozja rujnuje
fabrykę Maimeri. Na szczęście nie ma ofiar,
ale zniszczenia są rozległe.
Proces uzyskiwania państwowych funduszy
na pokrycie kosztów remontu przeciąga się,
więc Gianni Maimeri decyduje się samodzielnie
sfinansować odbudowę.

Okres powojenny.
Tubki farb olejnych Maimeri. Seria A.
1945. Gianni Maimeri malujący razem
z przyjacielem Massimo Moro.

1947. Entra en la empresa Leone, hijo de Gianni,
en esa época estudiante de la Facultad
de química en Milán. Bajo el ala del padre,
Leone afronta el trabajo con una seriedad
nada habitual considerando su juventud.
En esos años la empresa tiene 15 operarios,
un número nunca alcanzado en el pasado.
Aumentan las producciones por número y tipo.
1951. En 1951 fallece, a la edad de 67 años, el pintor
Gianni Maimeri, el protagonista de esta historia,
un personaje fuera de lo común. “Con él se va una
figura típica de nuestro pasado, la figura del empresario romántico,
más ligado a su criatura que a los resultados logrados”. Escribe
el historiador Edoardo Borruso. “Para el pintor no existen
varios objetos coloridos, sino resultados de composiciones de pastas.
Lo que para ti es una flor deliciosa, objeto de noción o fuente de
sentimiento, para mí
es un acorde basado en la laca rosa, el celeste sobre
el blanco y el amarillento claro, ligeramente enfriado
por el color esmeralda. Y sigue siendo una flor”.
Gianni Maimeri, Los Diarios
1968. En los años del boom económico Maimeri

necesita nuevos espacios. Al sureste de Milán
aparece el establecimiento Maimeri de Bettolino,
en el Ayuntamiento de Mediglia. La factoría abarca
unos 8.000 m2 e incluye oficinas, secciónde
producción, almacén, comedor, sección
de barnices, enfermería y conserjería.
El nuevo establecimiento optimiza la explotación
racional de los espacios y garantiza una buena
calidad de vida a los empleados de Maimeri.
Con la mudanza Maimeri reorganiza todas
las instalaciones de producción. Se toman todas
las medidas necesarias para cuidar y mantener
bajo control la salud de quienes trabajan
en la producción mediante exámenes trimestrales.
1974. Leone Maimeri, ya atento a la problemática
ecológica, decide instalar un sistema
de depuración de las aguas de lavado,
que pronto es sustituido por otro más eficiente.
Un análisis establece que las aguas del canal están
más limpias aguas abajo que aguas arriba
de las instalaciones Maimeri.

1951. La última imagen de Gianni
y Anna Maimeri juntos.
1951. Leone Maimeri. Hijo primogénito
de Gianni.
1968. El nuevo establecimiento en Bettolino
de Mediglia.

1947. Syn Gianniego, Leon, student chemii
na Uniwersytecie w Mediolanie dołącza do firmy.
Pod opieką ojca rozpoczyna pracę z niespotykaną
w jego młodym wieku powagą. Firma zatrudnia
w tym czasie już 15 pracowników. Zwiększa się
produkcja zarówno pod względem wielkości,
ale również i ilości asortymentów.
1951. W 1951 roku, w wieku lat 67, umiera Gianni
Maimeri, malarz, główna postać w tej historii,
człowiek niezwykły. Tak pisze o nim historyk
Edoardo Borruso: “Wraz z nim odeszła typowa postać naszej
przeszłości, romantyczny działacz, związany bardziej z tworzeniem
niż
z jego rezultatami.”
“Dla malarza nie liczą się kolorowe przedmioty, ale rezultat
wynikający z doboru past. To, co dla ciebie jest pięknym kwiatem,
spostrzeganym obiektem, źródłem emocjii, dla mnie jest układem
powstałym z różowego laku, bladego błękitu położonego na bieli
zmieszanej z żółcią, lekko schłodzonymi szmaragdową zielenią.
Przez cały czas jednak nie przestaje być kwiatem.” Dzienniki
Gianni Maimeri.
1968. Ekonomiczny bum powoduje konieczność

zwiększenia powierzchni firmy.
Nowa fabryka Maimeri zostaje zbudowana
w południowo-wschodniej części Mediolanu,
w Bettolino di Mediglia. Obiekt zajął powierzchnię
8,000 m² i składał się z biur, działu produkcyjnego,
magazynu, kantyny, działu werniksów, gabinetu
lekarskiego i recepcji.
W ten sposób firma zoptymalizowała
wykorzystanie przestrzeni i zapewniła swoim
pracownikom wysoki standard pracy.
Wraz ze zmianą podjęto odpowiednie kroki
w celu zabezpieczenia i monitorowania zdrowia
pracowników wprowadzając kwartalne badania
medyczne.
1974. Świadomy wpływu fabryki na otoczenie,
Leone Maimeri, zdecydował się na zainstalowanie
systemu oczyszczającego wodę,
nowoczesnego i wydajnego.
Analizy wykazały, że woda odprowadzana
kanałem z fabryki Maimeri jest czystsza od tej,
która jest pobierana .

1951. Ostatni obraz
Gianniego i Anny Maimeri razem.
1951. Leone Maimeri. Pierworodny
syn Gianniego.
1968. Nowa fabryka w Bettolino di Mediglia.

1975. El fuerte impulso del Arte Pop americano
convence a Maimeri de añadir los colores acrílicos
a su producción. En esos mismos años empieza
a exportar al extranjero.
1980. La marca original se vuelve inadecuada
para el momento histórico y para el gusto gráfico
de la época. Para afrontar el delicado restyling,
Leone elige a un gráfico de vanguardia.
Las indicaciones son férreas: tiene que sobrevivir el
concepto del tetraedro concebido por el fundador.
1982. Gianni, hijo de Leone, homónimo
del fundador, entra en la empresa y da los primeros
pasos como empresario.
1997. Por voluntad de Gianni, nace la Fundación
Maimeri de la cual es Presidente. La obra dejada

por el abuelo es inmensa y tiene que ocupar su
justo lugar en el mundo. La Fundación se ocupa
de difundir mediante exposiciones, simposios,
eventos e iniciativas editoriales, la actividad artística
de Gianni Maimeri. Simultáneamente se ocupa
de difundir la cultura del arte apoyando
a jóvenes talentos.
“La Fundación, explica el Presidente Gianni Maimeri,
se propone como interlocutor privilegiado para los artistas;
desarrollando una política centrada en divulgar, incluso en ámbitos
no especializados, la línea creativa de la estética italiana mediante
instrumentos innovadores”.
A partir de entonces la Fundación Maimeri
y Maimeri SpA unen sus fuerzas para propagar
activamente la cultura del arte. El capital social
de Maimeri SpA aumenta a 1.600.000.000 de Liras
y Gianni Maimeri se convierte en Director General.

2001. Marco Lodola y Lorenzo Jovanotti
durante la quinta edición
de El Color de la Música.
1997. Emilio Tadini y Sarah Jane Morris
durante la primera edición
de El Color de la Música.
2011. San Pietroburgo. Gianni Maimeri
a la inauguración de la exposición
antológica de su abuelo con con Semion
Mihaylovsky, director de la Academia Rusa
de Bellas Artes de San Pietroburgo.

1975. Pod wpływem amerykańskiego Pop Artu
Maimeri decyduje się na wprowadzenie
do produkcji farb akrylowych. W tym samym czasie
firma zaczyna eksport swoich produktów.
1980. Oryginalny znak firmowy zostaje
unowocześniony. Leone wybiera awangardowego
grafika, aby podjął się delikatnego zadania
przeprojektowania logo.
Ogólne wskazówki są jednak sztywne:
koncepcja tetraedru, wymyślona przez założyciela
firmy, musi pozostać.
1982. Gianni, syn Leona, noszący imię na cześć
dziadka, stawia pierwsze kroki w świecie biznesu.
1997. Zostaje założona fundacja Maimeri, na której
czele staje wnuk założyciela firmy-Gianni .

Ogromna spuścizna artystyczna po jego
dziadku powinna zostać odpowiednio
doceniona.Celem fundacji jest rozpowszechnianie
dzieł Gianniego Maimeri poprzez wystawy,
zjazdy, wydarzenia oraz inicjatywy wydawnicze.
Jednocześnie fundacja podejmuje się promocji
kultury poprzez udzielanie wsparcia
dla młodych talentów.
“Fundacja pragnie stać się wyjątkowym
partnerem artystów, poprzez rozpowszechnianie,
na wielu płaszczyznach, włoskiej estetyki kreatywności, dzięki
innowacyjnym produktom”.
Od tego momentu Fundacja Maimeri
i Maimeri S.p.A. jednoczą siły w promowaniu
kultury i sztuki.
Łączny kapitał Maimeri S.p.A wzrasta
do 1.600.000.000 Lirów, a Gianni Maimeri
zostaje głównym menedżerem.

2001. Marco Lodola i Lorenzo Jovanotti
podczas V edycji Barw Muzyki.
1997. Emilio Tadini i Sarah Jane Morris
podczas I edycji Barw Muzyki
2011. Petersburg. Gianni Maimeri
w trakcie otwarcia retrospektywnej
wystawy dziadka, razem z dyrektorem
Muzeum Rosyjskiej Akademii Sztuk
Pieknych w Petersburgu, Siemionem
Michałowskim.

2000. Desde la posguerra el volumen de negocios
de Maimeri aumenta sin parar. Maimeri crece,
gracias a Leone y a Gianni, entre un 10% y un 20%
cada año. En septiembre de 1992 inauguran
la ampliación de la estructura. El área abarcada
ha alcanzado una superficie de 16.000 m2, solo el
almacén tiene un volumen de 14.000 m3
y se gestiona con un sistema informático
de vanguardia que permite racionalizar el tiempo
y las operaciones de almacenamiento y de envío.
Maimeri se transforma en una SpA (sociedad
anónima). Gianni se concentra en difundir
la Marca Maimeri por todo el mundo.
Para él es un desafío ambicioso, pero la ventaja
del “Producto fabricado en Italia”,
junto a su habilidad, le permiten alcanzar el éxito.

la producción deslocalizada renunciando
a mayores beneficios en aras de la calidad
y el compromiso con el trabajo y el territorio
italiano. Maimeri ha reformulado los productos
sustituyendo las materias primas peligrosas para el
ser humano. La empresa está comprometida
en hacer todo lo posible para proteger el medio
ambiente que nos rodea. Depuración de las aguas
con tecnologías punteras, recogida selectiva
de residuos, recuperación de materiales
reciclables, estudio e introducción de nuevos
elementos para un packaging más compatible
con el medio ambiente. Todos los productos
Maimeri están etiquetados con arreglo a las normas
vigentes. Por otra parte el elevado nivel
de innovación arroja resultados extraordinarios.

2013. Todos los artículos con la marca Maimeri
se fabrican en Italia por una decisión específica
de la empresa, que, por ética, ha descartado

Creada en 1923 como un pequeño taller artesano,
Maimeri actualmente es un punto de referencia
para artistas tanto italianos como extranjeros.

2011. Nueva maquinaria de producción.
2013. Leone Maimeri y Gianni Maimeri, hoy.
2013. Anna, Giacomo, Edoardo y Leonardo
con el papá Gianni.

2000. Obrót handlowy firmy Maimeri wzrastał
stabilnie od czasu zakończenia wojny.
Dzięki Leonowi i Gianniemu, wartość Maimeri
wzrasta w tempie od 10% do 20% rocznie.
Potrzebny jest nowy i większy magazyn, aby
sprostać potrzebom klientów. We wrześniu 1992
roku następuje otwarcie nowych magazynów
.Obszar zajmowany przez fabrykę wzrasta
do 16,000 m², gdzie sam magazyn zajmuje 14,000
m³ i jest nadzorowany przez najwyższej jakości
system IT umożliwiający racjonalizację
tak przechowywania, jak i spedycji towarów.
Maimeri staje się S.p.A (spółką akcyjną).
Gianni Maimeri skupia się na promocji w świecie
znaku firmowego Maimeri. Jest to ambitne zadanie,
ale jakość produktów z logo Made in Italy razem
z jego umiejętnościami dają gwarancję sukcesu.
2013. Wszystkie produkty Maimeri powstają we
Włoszech. Jest to decyzja firmy, która wykluczyła
możliwość przeniesienia produkcji z Włoch ,

rezygnując tym samym z wyższych zysków na
rzecz jakości i przywiązania do pracy, tradycji i
państwa. Maimeri przekształca swoje produkty
redukując, a gdzie tylko to możliwe całkowicie
eliminując składniki, które mogą być potencjalnie
szkodliwe dla ludzi. Firma stosuje wszelkie możliwe
środki w celu jak największej ochrony środowiska.
Oczyszczanie zużytej wody dzięki nowoczesnym
technologiom, segregowanie odpadów, odzyskiwanie ich do ponownego użytku, badania i wprowad
zanie nowych półproduktów do tworzenia
ekologicznych opakowań. Produkty Maimeri są
opieczętowane etykietkami zawierającymi bieżące
normy. Na końcu trzeba wspomnieć jeszcze o
rzeczy niemniej ważnej czyli o innowacyjności
firmy i jej wyjątkowych dokonaniach.
2011. Nowe urządzenia produkcyjne.

W 1923 roku Maimeri zaczynała jako skromny
warsztat, stając się dzisiejszych czasach punktem
odniesienia tak dla włoskich, jak również
zagranicznych artystów.

2013. Leone Maimeri i Gianni Maimeri dziś.
2013. Anna, Giacomo, Edoardo i Leonardo
Maimeri razem z ojcem Giannim .
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FONDAZIONE
maimeri
Publicaciones culturales. Kulturalne wydawnictwa.

Джанни МайМери

Джанни МайМери

Gianni MaiMeri

Gianni MaiMeri

1884-1951

9270260

Gianni Maimeri
Dal notturno alla luce
1991

1884-1951

9270270

9268054

I Musicisti visti
da Gianni Maimeri
1992
Teatro La Scala,
Milano

9268057

I Musicisti visti
da Gianni Maimeri
2003
Teatro Dal Verme,
Milano

Gianni Maimeri
2011
Museo dell’Accademia Russa di Belle Arti,
San Pietroburgo,
Istituto Statale di Cultura, Tsaritsyno, Mosca

9268055

9270269

9270278

9270309

9268056

9270305

9270271

9270297

I Fiori
1993

Gianni Maimeri
1995
Parlamento
Europeo,
Strasburgo

Gianni Maimeri
Opere scelte
1997

Gola Maimeri
2008
Modenantiquaria,
Modena

Gianni Maimeri
Ritratti e figure
1999

Gianni Maimeri
I Diari
1996

Dal passato
al futuro
2004

Trattato
della pittura
2010

9270298

Treatise on paint
2010

9270232

9270231

9270233

9270235

9270236

9270237

Il Colore
della Musica
Emilio Tadini,
Sarah Jane Morris
1997

Il Colore
della Musica
Marco Lodola, Andy
dei Bluvertigo, Pezzali,
Jovanotti, Timoria
2001

Il Colore
della Musica
Aldo Mondino,
Delmar Brown
1998

Il Colore
della Musica
Mimmo Rotella,
Edoardo Bennato
2003

Il Colore
della Musica
Lucio del Pezzo,
Enrico Ruggeri
1999

Il Colore
della Musica
Valerio Adami,
Mario Lavezzi
2005

9270234

Il Colore
della Musica
Marco Nereo
Rotelli,
Franco Battiato
2000

La Fundación Maimeri promociona un proyecto
cultural a fin de difundir la tradición artística italiana
aunando la pintura con el bienestar y el placer:
aspectos estos que caracterizan e identifican a Italia
y al Made in Italy en todo el mundo.
sumergidos en el renacimiento semana
de estancia en los cerros de San Gimignano,
combinada con un curso de pintura al aire libre
con visitas culturales a los pueblos de los alrededores
y a Florencia y Siena, cunas de la cultura renacentista.
el diseño del arte un mes de estancia en Milán,
en la Fundación Maimeri, donde se darán cursos
de pintura y de diseño. Las técnicas que se ahondarán
serán el óleo, el acrílico y la acuarela, además
del diseño. Durante la estancia están previstas visitas
a la fábrica de Maimeri y a los lugares del arte
y de la cultura de Milán, capital del diseño
y de la moda. Los interesados podrán participar
a un curso intensivo de italiano para extranjeros.

Celem Fundacji Maimeri jest propagowanie wiedzy
o tradycji włoskiego malarstwa ; łączącego technikę
malarską z dobrostanem i przyjemnością , dwoma
aspektami wyróżniającymi Włochy jako kraj, a zarazem
stanowiącymi o specyfice tak zwanego włoskiego stylu .
ZANURZENIE W RENESANSIE Tygodniowy pobyt
w Toskanii , na wzgórzach San Gimignano, łączący
plenerowy kurs malarstwa z wypadami do pobliskich
miasteczek i oczywiście zwiedzanie Florencji i Sieny,
będących matecznikami renesansowej kultury.
SZTUKA DESIGNU Miesięczny kurs malarstwa
i projektowania w mediolańskiej siedzibie
Fundacji Maimeri. W programie techniki olejne,
akrylowe, akwarela i rysunek projektowy.
W trakcie kursu wizyta w fabryce Maimeri,
zwiedzanie muzeów i ciekawych miejsc Mediolanu–
stolicy mody i designu.
W planach Fundacji jest zorganizowanie intensywnego
kursu języka włoskiego dla obcokrajowców .

Gianni Mimeri pinturas
en la isla de Ischia, 1949
Gianni Maimeri,
w czasie malowania na Ischii, 1949

sintoniainitalia.it
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35

OPIFICIO ARTIGIANALE MAIMERI

CoLORES AL ÓLEO
farby olejne

93

Polycolor
Colores acrílicos finos
Znakomite farby akrylowe

99

Polyfluid
Colores acrílicos fluidos
Płynne farby akrylowe

101

Polycolor Reflect
Colores acrílicos reflectantes
Znakomite odblaskowe farby akrylowe

103

Polycolor Body
Pastas acrílicas modelables
Pasty akrylowe do modelowania

37

Maimeri Puro
Colores al óleo superiores
Wysokiej klasy farby olejne

104

Polycolor Gesso
Preparaciónes acrílicas
Podkład akrylowe

45

RinaScimento
Colores al óleo superiores
Wysokiej klasy farby olejne

104

Polycolor Film
Barnices finales spray
Podkład akrylowy

47

Artisti
Colores al óleo tradicionales
Tradycyjne farby olejne

105

Productos auxiliares para pintura acrílica
Media do malarstwa akrylowego

55

63

65

acuarelas
akwarele

Classico
Colores al óleo extrafinos
Bardzo wysokiej jakości farby olejne

111

Terre grezze d’Italia
Colores al óleo brutos
Gruboziarniste farby

MaimeriBlu
Acuarelas superiores
Najwyższej jakości akwarele

115

Productos auxiliares
para acuarela
Media do technik
akwarelowych

117

Venezia
Acuarelas extrafinas
Wysokiej klasy akwarele			

Mediterraneo
Colores al óleo brutos
Gruboziarniste farby

67

Maimeri Olio
Colores al óleo Farby olejne

71

Olio HD
Colores al óleo HD HD Farby olejne

Colores al temple
farby temperowe

73

Productos auxiliares para pintura al óleo
Media do farb olejnych

121

Maimeri Gouache
Colores al temple extrafinos
Najwyższej klasy farby gwaszowe

125

Colores metálicos en polvo
metaliczne tempery w proszku

Colores acrÍlicos
farby akrylowe
81

Brera Acrylic
Colores acrílicos extrafinos
Doskonałe farby akrylowe

127

87

Maimeri Acrilico
Colores acrílicos y Medios
Farby akrylowe i Media

Tempera fine
Colores al temple finos
znakomite farby temperowe

131

Productos auxiliares para pintura al temple
Media do farb temperowych

colores para restauraciÓN Y PIGMENTOS 171
farby konserwatorskie i pigmenty
133

Restauro
Colores a barniz para restauración
Farby konserwatorskie

135

Productos auxiliares para restauración
Media do konserwacji

137

Pigmentos puros para artistas
Czyste pigmenty artystyczne

139

Materias primas para pintura
Surowce do farb

pasteles y carboncillos
pastele i węgiel
141

Artisti
Pasteles blandos extrafinos
Suche pastele najwyższej jakości

143

Productos auxiliares para pasteles
Media do pastele

147

Classico
Pasteles al óleo finos
Pastele olejne

151

Carboncillos y goma de miga de pan
Węgiel i gumka do mazania

DECORATIVAS
153 ARTEs
sztuki DEKORATORSKIE
155

157

Idea Decor
Colores acrílicos para decoración
Farby akrylowe do dekoracji
Idea Patina
Pátinas de envejecimiento
Antyczne patyny

159

Idea MEtallici
Colores metálicos liquidos
Ciekłe metaliczne farby

161

Idea ceramica
Colores al agua para cerámica en frío
Farby wodne do ceramiki

163

167

Idea Stoffa
Colores para tejido
Farby do tkanin
Idea Vetro
Colores para vidrio
Farby na szkło

Idea Glitter
Glitter en fragmentos
Brokat we fragmentach

173

Idea Medium
Geles, medios y pastas modelables
Żele, media i termoutwardzalnej

177

Rainbow
Esmaltes para modelismo
Emalie dla modelarzy

179

Idea Spray
Spray para decoración
Spray do dekoracji

183

Idea Oro
Productos auxiliares para el dorado
Produkty do pozłotnictwa

187

Idea Decoupage
Productos auxiliares para decoupage
Media do decoupage
		

191

ACCESORIOS
AKCESORIA

193

Publicaciònes Leonardo
Publikacje Leonardo

195

Pinceles de pelo de marta Kolinsky
Kolinsky sobolowe pędzle

199

Pinceles de fibra sintética Toray
Pędzle z włosia syntetycznego toray

203

Pinceles de pelo de buey
Pędzle z włosia wołu

207

Pinceles de cerda blanca
Pędzle z bielonej szczeciny

208

Paletinas y brochas
Ławkowce i płaskie pędzle

209

Pinceles de fibra sintética Royal Soft Grip
Royal z miękkim uchwytem

215

Espátulas a cuchillo y a badilejo
Szpachle i noże malarskie

217

Accesorios
Akcesoria

221

Sistema Modular Maimeri
System Modułowy Maimeri

225

Soportes de marketing
Materiały marketingowe

BELLAS ARTES
SZTUKI PIĘKNE
2013

Bellas Artes es un término
que se utiliza desde finales del siglo XVIII.
En esa época se pensaba que las necesidades
primarias produjeran las artes mecánicas
y que las necesidades de la mente produjeran
las artes científicas. Las artes liberales
se correspondían con las necesidades
del sentimiento y de la comunicación.
La base de este reparto de las actividades
humanas eran las Bellas Artes,
es decir las artes del dibujo que, además
de guardar una relación con las disciplinas
precedentes, eran consideradas: «lenguajes
que no se dirigen únicamente a los artistas,
sino que tienen que hablar a todas las gentes,
explicarse claramente, razonar bien,
gustar y tocar…».

Sztuki Piękne to termin powstały w XVIII
w. Według jego twórcy dziełem sztuki jest
każdy przedmiot wykonany przez człowieka
dla zaspokojenia jakichś jego potrzeb.
Podział sztuk jest trzystopniowy: pierwszy
poziom stanowią sztuki mechaniczne, które
służą wytwarzaniu narzędzi i przedmiotów
codziennego użytku. Drugi poziom
odpowiada sztuce użytkowej
(wg obecnej terminologii) – wytwarzamy
przedmioty użyteczne, a jednocześnie piękne.
Poziom trzeci to właściwe sztuki piękne, które
zajmują się wytwarzaniem przedmiotów
wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb
duchowych.
«Zestawiając ze sobą i zagęszczając
występujące w naturze elementy piękna,
artysta tworzy dzieła sztuk......».

Informaciones técnicas
IFORMACJE TECHNICZNE
el código artículo
Para facilitare el reconocimiento de los
artículos presentados en el catálogo, todos
los colores, los barnices y los accesorios han
sido catalogados con un código, formado
por siete cifras, estudiado expresamente
para que sea fácil de memorizar.
En los surtidos de colores y barnices:
• las dos primeras cifras indican la serie
a la cual pertenecen;
• la tercera y la cuarta cifra indica
el formato del envase;
• las tres últimas cifras indican el color
o el barniz.
Ejemplos:
0102402:
		 01 Artisti
		 02 20 ml
		 402 Azul de Prusia
5834614:
		 58 Productos Auxiliares
		 34 500 ml
		 614 Gesso
En los surtidos de paquetes y de accesorios:
• las dos primeras cifras indican la serie
a la cual pertenecen;
• la tercera y la cuarta cifra indican
el subgrupo al cual pertenecen;
• las tres últimas cifras distinguen
a cada artículo.
Ejemplos:
0898140:
		 08 Brera Acrylic
		 98 Caja Cartón
		 140 Intro Set
0899356:
		 08 Brera Acrylic
		 99 Caja Madera
		 356 Paquete Studio
Algunos productos, en serie limitada,
están en el catálogo con un código
formado por 9 cifras y no se ajustan
al código de 7 cifras.
Existe una tabla de identificación
de los productos Maimeri y una tabla
de identificación de todos los formatos
disponibles en las gamas fabricadas:
tabla de identificación
de los formatos:
02
04
06
08
12
14
16
17
18
20
22

20 ml
15 ml
60 ml tubo
1,5 ml
40 ml
60 ml frasco
75 ml
100 ml
110 ml
140 ml
150 ml

24
26
28
30
32
34
35
40
44
48

200 ml
250 ml
300 ml
350 ml
400 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml

tabla de identificación
de los productos:
00 Maimeri Puro, Rinascimento
01 Artisti
03 Classico, Terre d’Italia, Mediterraneo
05 Maimeri Olio
06 Olio HD
08 Brera Acrylic
09 Maimeri Acrilico
11 Polycolor 3D
11 Polycolor Reflect
11 Polyfluid
12 Polycolor

16 MaimeriBlu
18 Venezia
20 Maimeri Gouache
23 Colores metálicos en polvo
25 Tempera Fine
33 Restauro
35 Pigmentos puros para artistas
38 Idea Decor
39 Idea Patina
40 Idea Metallici
47 Idea Ceramica
50 Idea Stoffa
53 Idea Vetro, Vetro en relieve
54 Idea Glitter
58 Productos auxiliares
59 Polycolor Body,
Maimeri Acrilico Medios,
Idea Medium,
Productos auxiliares para el dorado,
Productos auxiliares para decoupage,
61 Rainbow
62 Pasteles y Carboncillos
63 Polycolor Film, Idea Spray, Idea Oro
65 Pinceles
68 Soportes Pictor
69 Lienzos y bastidores
72 Publicaciones
74 Cajas vacías
75 Paletas
76 Accesorios varios
78 Caballetes y accesorios
79 Caballetes y accesorios
80 Artículos para escultura
El contenido de los paquetes, las formulaciones
de los colores y los accesorios presentados
en este catálogo pueden excepcionalmente
ser modificados sin previo aviso. En ningún
caso se aceptará una reclamación referente
a un supuesto daño causado por un material
defectuoso, ya que nuestra responsabilidad
se limita a su sustitución si se comprueba
objetivamente el defecto.
el código de barras:
Desde hace aproximadamente quince
años nuestra compañía ha introducido,
en el sistema de gestión, el código de
barras en todos los artículos vendidos. Más
precisamente, los códigos de barras son dos:
uno identifica a la unidad individual, por
lo que le sirve al revendedor para la venta
al detalle. El segundo identifica la unidad
de venta, por lo que facilidad el control de
entradas y salidas del almacén del revendedor
y la salida del almacén Maimeri.
las carpetas de colores:
A propósito de las carpetas de colores
presentadas en el catálogo, cabe una
puntualización; los colores en las carpetas son
aquellos originales aplicados manualmente
sobre los soportes más idóneos para cada
técnica, fotografiados y reproducidos con
imprenta en cuatricromía. Por lo tanto
a través de la superposición de las tramas
de amarillo, magenta, cyan y negro,
se consiguen todos los tintes.
Los límites técnicos de este tipo de imprenta
no permiten conseguir una reproducción
cromática perfecta de nuestros colores.
Por este motivo nuestra compañía produce
unas carpetas, realizadas a través
de la aplicación de color real sobre soporte
ideal con el propio color. De esta manera
se garantiza la fidelidad del tinte.
Estas carpetas están disponibles en las mejores
tiendas de artículos para Bellas Artes.

KODY PRODUKTÓW
Aby ułatwić identyfikację
produktów zamieszczonych
w katalogu ,wszystkim farbom,
mediom oraz akcesoriom
zostały przypisane 7 cyfrowe kody
W części kolory i media
• pierwsze 2 cyfry oznaczają
serię do której należą
• trzecia i czwarta oznaczają
pojemność opakowania
• ostatnie trzy identyfikują
kolor lub werniks
Przykład:
0102402:
		 01 Artisti
		 02 20 ml
		 402 Błękit pruski
5834614:
		 58 Media
		 34 500 ml
		 614 Gesso
• W przypadku kompletów i akcesoriów
• pierwsze dwie cyfry oznaczają
serię do której należą
• trzecia i czwarta oznacza typ kompletu
• ostatnie 3 cyfry oznaczają konkretny
produkt
Przykład
0898140:
		 08 Brera Acrylic
		 98 Opakowanie kartonowe
		 140 Zestaw wprowadzający
0899356:
		 08 Brera Acrylic
		 99 Kaseta drewniana
		 356 Zestaw studyjny
Istnieją produkty w limitowanych
seriach i ich kody są 9 cyfrowe
niezgodnie z generalną regułą
Zestawienie identyfikatorów serii
produktów Maimeri wraz z
zestawieniem ich pojemności
ZESTAWIENIE KODÓW
POJEMNOŚCI
02
04
06
08
12
14
16
17
18
20
22

20 ml
15 ml
60 ml tuba
1,5 ml
40 ml
60 ml butelka
75 ml
100 ml
110 ml
140 ml
150 ml

24
26
28
30
32
34
35
40
44
48

200 ml
250 ml
300 ml
350 ml
400 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml

TABELA KODÓW
SERII:
00 Maimeri Puro, Rinascimento
01 Artisti
03 Classico, Terre d’Italia, Mediterraneo
05 Maimeri Olio
06 Olio HD
08 Brera Acrylic
09 Maimeri Acrilico
11 Polycolor 3D
11 Polycolor Reflect
11 Polyfluid
12 Polycolor
16 MaimeriBlu
18 Venezia
20 Maimeri Gouache
23 Metaliczna tempera w proszku

25 Tempera Fine
33 Restauro
35 Pigmenty artystyczne
38 Idea Decor
39 Idea Patina
40 Idea Metallici
47 Idea Ceramica
50 Idea Stoffa
53 Idea Vetro, Idea Vetro rilievo
54 Idea Glitter
58 Media malarskie
59 Polycolor Body, Media Acrylico,
Idea Medium
Idea Złoto, Idea Decoupage
61 Rainbow
62 Wegle i astele
63 Polycolor Film, Idea Spray, Idea Oro
65 Pędzle
68 Materiały pomocnicze
69 Podobrazia i płótna
72 Publikacje
74 Palety
75 Palety
76 Akcesoria
78 Sztalugi
79 Sztalugi
80 Gilna i plastelina
Formuły farb, rodzaj opakowań
i akcesoriów może ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Odpowiedzialność Maimeri jest
ograniczona do wymiany
wadliwego produktu.
KOD PASKOWY
Od dwudziestu lat nasza firma
posługuje się systemem kodów
paskowych. Istnieją dwa typy
kodów: indywidualny, na każdym
pojedynczym produkcie – do sprzedaży
detalicznej oraz drugi na każdej jednostce
sprzedaży – dla celów magazynowych
hurtowników i wysyłek z firmy Maimeri.
WZORNIKI KOLORÓW:
Pragniemy nadmienić, że tabele
kolorów znajdujące się w katalogu
powstały po sfotografowaniu
kolorów danej serii na najbardziej
odpowiednich podłożach dla danego
rodzaju farby, a następnie reproduko-wane w technice 4 kolorów/ żółty,
magenta, cyjan i czarny.
Niestety ta technika druku nie oddaje
bezbłędnie wszystkich odcieni.
Dostarczamy więc oryginalne
próbniki kolorów, powinny
one być dostępne w sklepach
oferujących nasze produkty.
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interpretación
de las carpetas de colores:
Las carpetas de colores, en su mayor parte, se
componen de una pastilla coloreada dividida
en dos partes, la primera parte está realizada
con el color puro, la segunda con el mismo
color mezclado al 50% con Blanco de Titanio
a fin de destacar el subtono del tinte.
el código color
Encima del color está indicado el código
de tres cifras. Cada color fabricado por Maimeri
tiene su propio código que es el mismo
en todas las series producidas.
Este código vale para todas las gamas
en las cuales está presente ese tinte. Ejemplo:
402 = Azul de Prusia para todas las gamas en
las cuales está presente el Azul de Prusia.
Al lado del color se indica el nombre del color
el grupo de precio:
Junto con el código de color se indica el grupo
al cual pertenece, una división efectuada dentro
de algunas gamas preciadas en las cuales,
para la producción de los colores se utilizan
pigmentos muy caros y otros menos caros.
Los tintes que componen estas gamas están
por lo tanto divididos en grupos de precio,
sobre la base del pigmento utilizado. Ejemplo:
gr. 4 = grupo de precio n. 4
(ver lista de precios Maimeri).
ambiente y seguridad:
Maimeri desde siempre respeta el medio
ambiente y se ajusta a todas las indicaciones
que normalizan la tutela del ambiente
y la seguridad de las personas que trabajan
en la empresa y de todos los consumidores
de productos Maimeri. En 1974 la compañía
fue una de las primeras en Italia en realizar
una planta depuradora, como prescrito
por la nueva legislación. En 2003 entró
en función la nueva depuradora para
el tratamiento químico-físico de los desagües,
de conformidad con el Cuadro C de las leyes
sobre las descargas de las aguas industriales.
La eliminación de los residuos especiales
(no tóxicos) generados por las elaboraciones,
es efectuada a través de empresas autorizadas
para tratar dichos residuos que se destinan
a vertederos específicos. La compañía
también se plantea el reciclaje de plástico,
aluminio y papel a través de empresas
especializadas. Maimeri no produce ni
comercializa productos tóxicos. Por decisión
tomada por ella misma, la empresa excluye
todos los componentes considerados
perjudiciales para la salud. La producción
de colores y barnices conlleva de todas
maneras el empleo de sustancias solventes
que requieren, según la Directiva CE
n° 1272/2008 sobre los preparados,
un etiquetado que presente frases y símbolos
que guíen al usuario para un uso seguro
del producto. Los productos Maimeri
no presentan riesgos de ninguna clase
si se utilizan de la manera adecuada. De todas
maneras, como normalmente sucede
con otras sustancias, se recomienda ajustarse
a normas elementales de higiene general, sea
durante que después de usar los productos.
En caso de incumplimiento de las
advertencias previstas para el uso de estos
productos, se rehúsa cualquier responsabilidad
con relación a eventuales accidentes.
tóxico

Maimeri actualmente no produce
ningún producto etiquetado con
el símbolo de tóxico (T) o muy
tóxico (T+); de todas maneras
es posible que en comercio haya disponibles
productos que llevan estos pictogramas.
Se aconseja tener mucho cuidado, ya que
en caso de ingestión o de absorción a través

de la piel, también de pequeñas cantidades,
las consecuencias pueden ser letales o bien
causar lesiones agudas o crónicas.
nocivo

(Xn) Algunos productos Maimeri
llevan el símbolo de nocivo
como dictado por las normativas;
dichos productos, en caso
de inhalación, ingestión o absorción, pueden
ser perjudiciales para la salud.
Se recomienda ajustarse cuidadosamente
a todas las normas de seguridad.
- Utilizar en lugares bien ventilados.
- No respirar sus vapores.
- Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
- Lavar cuidadosamente después del uso.
- En caso de emergencia consultar
con un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
irritante
(Xi) Algunos productos Maimeri
llevan el símbolo de irritante
como dictado por las normativas;
el contacto directo, prolongado
o repetido con la piel y las mucosas puede
causar reacciones inflamatorias.
Se recomienda ajustarse cuidadosamente
a todas las normas de seguridad.
inflammable
Dentro de la gama de productos
auxiliares hay algunos artículos
que, por su composición,
son considerados inflamables
(sin símbolo), fácilmente inflamables (F)
o extremadamente inflamables (F+).
Es muy importantes que al utilizarlos
se respeten unas simple normas de uso
que precaven eventuales accidentes.
Los productos inflamables son líquidos
con un bajo punto de inflamabilidad.
Los productos fácilmente inflamables, en
contacto con el aire, a temperatura ambiente
y sin aportación de energía, pueden sufrir
subidas de temperatura y llegar a inflamarse.
Son sólidos que pueden fácilmente inflamarse
después de un breve contacto con una
fuente de encendido y que siguen quemando
también después de separarlos de dicha
fuente. Líquidos con un punto de encendido
muy bajo. Líquidos que, en contacto con
el agua o el aire húmedo, desarrollan gases
fácilmente inflamables en cantidades
peligrosas. Los productos extremadamente
inflamables son líquidos con un punto
de inflamabilidad sumamente bajo, punto
de ebullición bajo, sustancias y preparados
gaseosos que, a temperatura y presión
ambiente, son inflamables en contacto
con el aire.
Para todos los productos de esta categoría
se recomienda ajustarse cuidadosamente
a las normas de seguridad.
- Mantener el envase perfectamente cerrado.
- Mantener lejos da fuentes de calor
y de dispositivo de encendido.
- No fumar durante el uso.
- No inhalar bajo forma de vapor o pulverizado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Peligroso para
el medio ambiente
(N) Muchos productos Maimeri
llevan el símbolo de perjudicial
para el ambiente como dictado
por las normativas;
dichos productos, si se esparcen
al medio ambiente, pueden presentar
riesgos inmediatos o diferidos para uno
o más de los componentes ambientales.
Se recomienda no tirarlos a la red de
alcantarillado ni a los desagües
que puedan contaminar las aguas.

JAK CZYTAĆ
WZORNIKI KOLORÓW:
Większość tabel kolorów
prezentuje kolor w wersji
czystej oraz po dodaniu 50%
bieli tytanowej, aby umożliwić
zorientowanie się w odcieniach
koloru prezentowanego.
KODY
KOLORÓW
3 cyfrowy kod prezentowany
powyżej ramki z kolorem stanowi
jego oznaczenie.Wszystkie kolory
Maimeri posiadają swój własny
kod identyczny dla wszystkich
serii. Kod stosuje się do wszystkich
produktów zawierających dany kolor .
Przykład:
402 = Błękit pruski , we wszystkich
		
seriach zawierających błękit pruski
		
Obok koloru jest jego nazwa
GRUPY
CENOWE:
Poniżej kodu zamieszczamy numer
grupy do której należy kolor.
Jest on stosowany w wypadku najbardziej
wyrafinowanych serii, w których
są używane bardzo drogie pigmenty.
W związku z powyższym kolory
zostały podzielone na grupy
odpowiednio do ich ceny.
Przykład:
Gr. 4 = grupa cenowa 4
(patrz cennik Maimeri)
ŚRODOWISKO
I BEZPIECZEŃSTWO:
Maimeri zawsze respektowało
wszystkie standardy ochrony
środowiska, miejsca pracy,
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
tak pracowników jak i użytkowników.
1974 byliśmy jedną z pierwszych
włoskich firm, która zbudowała system
oczyszczania odpadów.
W 2003 roku zbudowano nowy system
oczyszczania ścieków, który
całkowicie wypełnia normy Tabeli C
narzucającej normy prawne
dla traktowania zużytej wody.
Maimeri nie stosuje i nie handluje
produktami toksycznymi. Filozofią
firmy jest wykluczanie wszystkich
substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
Jednakże wytwarzając farby i werniksy,
używa się rozpuszczalników, które
zgodnie z europejską dyrektywą EU
n. 1272/2008 należy oznaczać symbolami
i uwagami opisującymi sposób
ich użytkowania. Produkty Maimeri są
całkowicie bezpieczne, pod warunkiem
odpowiedniego ich stosowania.
Należy zawsze zachowywać elementarne
zasady bezpieczeństwa i higieny
w trakcie, jak i po użytkowaniu
substancji chemicznych. Maimeri nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za
wypadki wynikłe ze zignorowania ostrzeżeń.
PRODUKT TOKSYCZNY
Maimeri nie stosuje
produktów wymagających
oznaczenia toksyczny (T)
i bardzo toksyczny(T+),
ale ten piktogram można spotkać
na produktach dostępnych na rynku.
Zaleca się zachowanie szczególnej
ostrożności, bowiem w wyniku
spożycia, wdychania lub kontaktu
ze skórą działają bardzo toksycznie
bądź wywołują bardzo poważne
nieodwracalne zmiany
w stanie zdrowia.

PRODUKT SZKODLIWY
(Xn) Niektóre produkty
Maimeri są oznaczone tym
symbolem. Przy ich stosowaniu
zaleca się: Przechowywać pod
zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza. Stosować wyłącznie
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać
wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza i pokazać opakowanie
lub etykietę.
PRODUKT DRAŻNIĄCY
(Xi) Niektóre produkty Maimeri
są oznaczone tym symbolem.
Działa drażniąco na oczy.
Powtarzające się narażenie może
powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i
zawroty głowy.
PRODUKT WYSOCE
ŁATWOPALNY
Niektóre z mediów zawierają
zawierają substancje
łatwopalne (brak piktogramu)
wysoce łatwopalne (F)
lub skrajnie łatwopalne (F+).
Jest bardzo ważne, aby w trakcie
ich używania zachować wszelkie
środki ostrożności w celu uniknięcia
wypadku.
Do wysoce łatwopalnych należą gazy
palne w normalnych warunkach
temperatury i ciśnienia oraz ciecze
o temperaturze zapłonu poniżej
0°C, temperaturze wrzenia nie
przekraczającej 35°C. Do skrajnie
łatwopalnych zalicza się substancje
zapalające się w powietrzu w wyniku
rozgrzania, substancje stałe zapalające
się w wyniku krótkotrwałego kontaktu
ze źródłem zapłonu, substancje ciekłe
o temperaturze zapłonu poniżej 21°C
oraz substancje, które w wyniku
zetknięcia z wodą wydzielają łatwo
palne gazy.
Przy ich stosowaniu zaleca się:
Przechowywać pod zamknięciem
i chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu
źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
PRODUKT NIEBEZPIECZNY
DLA ŚRODOWISKA
(N) Dużo produktów Maimeri
jest oznakowanych tym
symbolem.
Działają toksycznie na
organizmy wodne; mogą powodować
długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Unikać zrzutów do środowiska.

Símbolos GHS
(Sistema Globalmente
Armonizado)
Actualmente existen diferentes sistemas de
clasificación y etiquetaje (C&L: Classification
and Labelling) a nivel mundial.
Una misma sustancia podría ser clasificada
como “tóxica” en los Estados Unidos, “nociva”
en la Unión Europea y “no peligrosa” en
China. Para eliminar esta disparidad de
criterios y mejorar la protección de la salud
humana y del medio ambiente en todos
los países se decidió desarrollar un sistema
globalmente armonizado (GHS) para la
clasificación i etiquetado de los productos
químicos bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. El GHS fue adoptado formalmente
en 2002 por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC) y sometido
a revisión en 2005 y 2007.
Su objetivo es mejorar la comunicación de
riesgos para trabajadores, consumidores,
servicios de emergencia y en el transporte
mediante etiquetas armonizadas y, si es
necesario, fichas de seguridad armonizadas.
Hasta el primero de junio de 2015, las
empresas responsables del etiquetado
de productos químicos pueden utilizar
cualquiera de los dos sistemas para las
mezclas. A partir del primero de junio de
2015, las directivas actuales serán derogadas
y totalmente sustituidas por el nuevo
reglamento CLP.
Peligroso para
el medio ambiente
Peligroso para el
cuerpo, mútágeno,
carcinógeno,
reprotóxico
Tóxico, irritante,
narcótico, peligroso

Inflamable

ExplosiVO

Gas
presurizado

Oxidante

Tóxico

Corrosivo

no tirar
al medio ambiente
Este símbolo indica
al consumidor que el envase
del producto no se debe
tirar al medio ambiente sino
que se debe eliminar poniéndolo
en idóneos contenedores para
la seguridad de las condiciones
ambientales.
tapón de seguridad
para los niños
El tapón de seguridad sirve
para impedir que los niños
abran productos peligrosos,
de manera que no puedan
ingerir accidentalmente el producto.
Maimeri envasa con tapón de seguridad
todos los productos que lo requieren.
las normas USA
En Estados Unidos, los colores y todos
los materiales para Bellas Artes deben
estar clasificados y etiquetados según
la norma ASTM D - 4236 referente
a la etiqueta estadounidense LHAMA
(Labeling of Hazardous Art Materials Act).
Todos los colores y todos los productos
auxiliares Maimeri han sido formulados
según las más recientes normas
estadounidense de prevención de riesgos
para la salud y han sido sometidos
a los análisis toxicológicos del Duke
University Medical Center para obtener
la aprobación de la etiqueta para
el mercado USA.
nuevO SELLO AP
PRODUCTO APROBADO:
El símbolo AP se pone
en los productos que
contienen sustancias en
cantidad no suficiente
para resultar tóxicos o peligrosos
para la salud humana o tales que puedan
causar problemas de salud graves
o crónicos.
nuevO SELLO CL
(ETIQUETA DE ADVERTENCIA)
El símbolo CL se pone
en productos para artistas
destinados al uso por parte
de personas adultas,
certificados y adecuadamente etiquetados
para informar sobre cada riesgo conocido
para la salud, y viene acompañado
con informaciones sobre la seguridad
y el uso correcto de dichos materiales.
triángulo táctil
El triángulo en relieve
es una norma de seguridad
que permite a los ciegos darse
cuenta que están manejando
un producto peligroso.
Maimeri pone el triángulo táctil
en los productos que lo requieren.

GHS ZUNIFIKOWANE
WZORY ZNAKÓW
OSTRZEGAWCZYCH
(Global harmonisiertes
System)
Ponieważ na świecie istniały różne
klasyfikacje i sposoby oznaczania
produktów, ta sama substancja
była zaliczana jako toksyczna w USA,
szkodliwa w Unii Europejskiej i całkowicie
nieszkodliwa w Chinach.
W celu poprawyochrony zdrowia
i środowiska wprowadzono zunifikowany
system (GHS) klasyfikacji i oznaczania
substancji chemicznych pod auspicjami
Narodów Zjednoczonych .
GHS został aakceptowany przez Komisję
Ekonomiczną UN (ECOSOC) w 2002,
a później modyfikowany
w 2005 i 2007 roku.
Od pierwszego czerwca 2015 będzie
obowiązywał całkowicie jednolity
system CLP.
PRODUKT NIEBEZPIECZNY
DLA ŚRODOWISKA
PRODUKT NIEBEZPIECZNY
PRZY WDYCHANIU
PRODUKT DRAŻNIĄCY
SKÓRĘ
PRODUKT WYSOCE
ŁATWOPALNY
PRODUKT
WYBUCHOWY
PRODUKT POD WYSOKIM
CIŚNIENIEM
PRODUKT
UTLENIAJĄCY
PRODUKT WYSOCE
TOKSYCZNY
PRODUKT
ŻRĄCY

NIE WYRZUCAĆ
Opakowanie produktu musi
być utylizowane w
specjalnych pojemnikach.
ZAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED DZIEĆMI
Ten typ zakrętek,
uniemożliwia dzieciom
otwarcie produktu
niebezpiecznego.
Maimeri stosuje je do wszystkich
preparatów tego wymagających.
U.S. OZNAKOWANIE
Zgodnie z wymogami U.S.A. farby
i wszystkie materiały artystyczne
muszą być zgodne z normą ASTM
D-4236 LHAMA (Ustawa o oznakowaniu
niebezpiecznych Materiałów
Artystycznych). Wszystkie farby
i media Maimeri zostały wytworzone
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
ograniczania ryzyka uszczerbku na
zdrowiu i przeszły testy toksykologiczne
na Duke University Medical Center
i są dopuszczone do sprzedaży
na rynku amerykańskim.
CERTYFIKAT AP
OZNAKOWANIE POTWIERDZONE:
Oznakowanie AP znajduje
się na produktach całkowicie
nie toksycznych i nie mających
żadnych ujemnych skutków
dla zdrowia. To oznakowanie występuje
w 4 wersjach. Dwóch starych z lub
bez napisu Non-Toxic wewnątrzznaku.
I dwóch nowych z lub bez napisem
AP+PC, oznajmiającym standard
bezpieczeństwa produktu.
NOWE CL OZNAKOWANIE
(ETYKIETA WARUNKOWA)
Oznakowanie CL znajduje
się na produktach nie
przeznaczonych do użytku
dla dzieci. Wymagających
specjalnego oznakowania iopisu ryzyka
związanego z ich użyciem, a także
sposobu ich właściwego wykorzystania.
TRÓJKĄT WYPUKŁY
Na wszystkich produktach
zawierających niebezpieczne
substancje Maimeri umieszcza
wypukły trójkąt aby w
namacalny sposób, dodatkowo uczulić
użytkowników na niebezpieczeństwo.
związane z ich stosowaniem.
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verdaderas medidas de los tubos
aluminio y polietileno
RZECZYWISTE ROZMIARY
TUBEK ALUMINIOWYCH I POLIESTROWYCH
1 Tubo de aluminio 15 ml
h. 80 mm - ø 19 mm
2 Tubo de aluminio 20 ml
h. 100 mm - ø 19mm
3 Tubo de aluminio 60 ml
h. 125 mm - ø 30 mm
4 Tubo de aluminio 150 ml
h. 165 mm - ø 40 mm

5 Tubo de aluminio 200 ml
h. 205 mm - ø 40 mm
6 Tubo de polietileno 110 ml
h. 130 mm - ø 50 mm
7 Tubo de polietileno 75 ml
h. 145 mm - ø 35 mm
8 Tubo de polietileno 200 ml
h. 185 mm - ø 50 mm

1 Tuba aluminiowa 15 ml
h. 80 mm - otwór 19 mm
2 Tuba aluminiowa 20 ml
h. 100 mm - otwór 19 mm
3 Tuba aluminiowa 60 ml
h. 125 mm - otwór 30 mm
4 Tuba aluminiowa 150 ml
h. 165 mm - otwór 40 mm

5 Tuba aluminiowa 200 ml
h. 205 mm - otwór 40 mm
6 Poliestrowa tuba 110 ml
h. 130 mm - otwór 50 mm
7 Poliestrowa tuba 75 ml
h. 145 mm - otwór 35 mm
8 Poliestrowa tuba 200 ml
h. 185 mm - otwór 50 mm

5
8

4

7
3

2
1

6

la composición y el correspondiente índice de color
INDEX I SKŁAD KOLORÓW
La composición es la lista de los
pigmentos utilizados para la composición
del tinte. Al respecto deseamos destacar
que nuestra compañía, por motivos
de selección de calidad, ha decidido
producir, en lo posible, la mayor parte de
los colores utilizando un único pigmento.
El tinte producido con un pigmento
específico cobra, con respecto a los
tintes derivados, limpieza de tono,
con indudables ventajas en cuanto a
resultado final de la obra. Los tintes
derivados, es decir compuestos por
varios pigmentos, resultan más sucios;
además, cuando entre los pigmentos
que los componen uno tiene un grado
bajo de estabilidad a la luz esto repercute
negativamente en la estabilidad a la luz
del color obtenido.
nombre
NAZWA

El Color Index es un código
internacional reconocido, asignado a
los colorantes y a los pigmentos.
El nombre indica la categoría y el tinte
genérico, mientras que el número
define la composición química.
Ejemplo:
PR108 77202
P
Pigment (Pigmento)
R
Red (Rojo)
108 Identifica la posición 108 		
en una lista de pigmentos rojos
77202 IIdentifica la composición 		
química del pigmento
La declaración explícita del Color Index
es garantía de calidad y naturalidad
del producto y tutela al consumidor
contra la discontinuidad de producción
y las imitaciones.
PIGMENTO

Pigmenty użyte do otrzymania danej
barwy nazywamy kompozycją
kolorystyczną.
Dumą naszej firmy jest reguła,
że tam gdzie to tylko możliwe
używamy jednego pigmentu
do stworzenia jednego koloru.
W ten sposób powstają
czystsze tony, które procentują
w finalnym wyglądzie dzieła
artystycznego.
Kolory otrzymywane w wyniku
zmieszania wielu pigmentów
są mniej świetliste, a ich odporność
na światło ulega pogorszeniu.
Indeks kolorów jest
międzynarodowym
kodem przyporządkowanym
PIGMENT

do barwnikówi pigmentów.
Litery opisują rodzaj i kolor,
a numery indeksu skład chemiczny.
Przykład: PR108 77202
P
Pigment
R
Red (czerwony)
108 oznacza 108 pozycję
na liście czerwonych
pigmentów
77202 opisuje chemiczny
skład pigmentu
Podawanie indeksu kolorów przez
naszą firmę stanowi gwarancję
jakości i autentyczności produktu.
Zapewnia użytkownikowi stałość
produktu i zabezpiecza przed
podróbkami.
ORGÁNICO INORGÁNICO
número
ORGANICZNY NIEORGANICZNY NUMERl

pigmentoS blancoS
PIGMENTY BIAŁE
PW4

Óxido de zinc

Tlenek cynku

X

77947

PW6

Bióxido de titanio

Tlenek cynku

X

77891

PW7

Sulfuro de zinc

Siarczan cynku

X

77975

PW20

Mica+àxido hierro sintétetico

Mika + Syntetyczny tlenek żelaza

X

77019

PIGMENTOS AMARILLOS
PIGMENTY POMARAŃCZOWE
PY1

Amarillo Hansa G

Żółty Hansa G

X

11680

PY3

Amarillo Hansa 10 G

Żółty Hansa 10 G

X

11710

X

PY17

Amarillo benceno

Żółty benzydyna

PY35

Sulfuro de cadmio

Siarczan kadmowy

21105
X

77117

PY40

Cobalt Nitrito de potasio

Azotan kobaltowo-potasowy

X

77357

PY42+PR101

Óxido de hierro sintético

Syntetyczny tlenek żelaza

X

77492-77491

PY43

Óxido de hierro natural

Naturalny tlenek żelaza

X

77492

PY53

Óxidos de antimonio-níquel-titanio

Tlenki antymonowy niklowo tytanowy

X

77788

PY83

Amarillo diarílo

Diarylid żółty

X

21108

PY97

Amarillo arílo

Arylid żółty

X

11767

PY139

Isoindolina

Izoindolina

X

56298

PY175

Bencimidazol

Benzoamidazol

X

11784

Sulfoseleniuro de cadmio

Siarczek kadmowo - selenowy

PIGMENTOS NARANJAS
PIGMENTYS POMARAŃCZOWE
PO20

X

77199

PO36

Bencimidazol

Benzoamidazol

X

11780

PO43

Antraquinona

Antrachinon

X

71105

PO62

Bencimidazol

Benzoamidazol

X

11775

PIGMENTOS ROJOS
PIGMENTY CZERWONE
PR9

Naftol AS

Naftol AS

X

12460

PR12

Naftol AS

Naftol AS

X

12385

PR57:1

Pyrrolo-pyrrolo

Pyrol-Pyrol

X

15850:1

PR83

Antraquinona

Antrachinon

X

58000:1

PR88

Coplejo tioindigoide

Tioindigoid

X

73312

PR101

Óxido de hierro sintético

Syntetyczny tlenek żelaza

X

77491

PR102

Óxido de hierro

Tlenek żelaza

X

77499

PR108

Sulfoseleniuro de cadmio

Siarczek kadmowo-selenowy

PR112

Naftol AS

Naftol AS

X
X

77202
12370

PR122

Quinacridona

Quinacridone

X

73915

PR146

Naftol AS

Naftol AS

X

12485

33
nombre
NAZWA

PIGMENTO

PIGMENT

ORGÁNICO INORGÁNICO
número
ORGANICZNY NIEORGANICZNY NUMERl

PIGMENTOS ROJOS - a seguir
PIGMENTY CZERWONE - kontynuacja
PR168

Antraquinona

Antraquinon

X

59300

PR170

Naftol AS

Naftol AS

X

12475
65300

Antraquinona

Anthraquinone

Antraquinon

X

PR206

Quinacridona

Quinacidrone

X

73900-73920

PR209

Quinacridona

Quinacidrone

X

73905

PR254

Pyrrole-pyrrole

Pyrol-Pyrol

X

56110

PB7

Tierra natural

Ziemia naturalna

X

77492

PB7

Tierra natural de origen calcinada

Palona ziemia naturalna

X

77492

pigmentoS pardoS
PIGMENTY BRĄZOWE

PIGMENTOS VIOLETAS
PIGMENTY FIOLETOWE
PV14

Fosfato de cobalto

Fosforan kobaltu

X

77360

PV15

Polisulfuro de sodio-silicato de aluminio

Krzemian aluminium- polisiarczan sodu

X

77007

PV16

Pirofosfato de amonio y manganeso

Pirofosforan amonowo magnezowy

PV19

Quinacridona

Quinacridrone

X

X

73900

77742

PV23

Dioxano

Dioksazyna

X

51319

PIGMENTOS AZULES
PIGMENTY NIEBIESKIE
PB15:1

Ftalocianina alfa

Ftalocyjanina Alfa

X

74160

PB15:3

Ftalocianina beta

Ftalocyjanina Beta

X

74160

X

PB16

Ftalocianina

Ftalocyjanina

PB27

Ferrocianuro férrico

Żelazocjanek żelazowy

X

PB28

Aluminato de cobalto

Tlenek kobaltowo-aluminiowy

X

77346

PB29

Polisulfuro de sodio-silicato de aluminio

Krzemian aluminium- polisiarczan sodu

X

77007

PB36

àxidos de cobalto-aluminio-cromo

Tlenki kobaltowo aluminowo chromowe

PB60

Antraquinona

Antraquinone

74100

X
X

77510-77520

77343
69800

PIGMENTOS VERDES
PIGMENTY ZIELONE
PG7

Ftalocianina clorurada

Chlorowana ftalocyjanina

X

74260

PG8

Hierro nitroso beta naftol

Naftol beta, azotan żelaza

X

10006

PG10

Monoazoico

Monoazo

X

12775

PG17

Oxyde de chrome

Tlenek chromu

X

77288

PG18

Óxido de cromo hidrato

Uwodniony tlenek chromu

X

77289

PG19

Oxydes de zinc et cobalt

Tlenki kobaltowo cynkowe

X

77335

PG23

Tierra natural

Ziemia naturalna

X

77009

PG36

Ftalocianina bromurada

Bromowana ftalocyjanina

PG50

Óxidos de cobalto y titanio

Tlenki kobaltowo tytanowe

X

74265
X

77377

PIGMENTOS NEGROS
PIGMENTY CZARNE
PBk1

Negro de anilina

Czerń anilinowa

X

50440

PBk7

Negro de carbono

Czerń sadza

X

77266

PBk9

Negro de huesos

Czerń kostna

X

77267

PBk11

Óxido de hierro sintético

Syntetyczne tlenki żelaza

X

77499

PIGMENTOS METALLICOS
PIGMENTY METALICZNE
PMetal1

Polvo de aluminio

Proszek aluminium

X

77000

PMetal2

Polvo de bronce

Proszek brązu

X

77400

PIGMENTOS DISOLVENTES
PIGMENTY ROZPUSZCZALNE
SO54

1:2 complejo de cromo

1:2 Kompleks chromowy

X

SB70

Ftalocianina metal compleja

Metalowy kompleks ftalocyjaniny

X

SY79

1:1 complejo de cromo

1:1 Kompleks chromowy

X

SR118

1:2 complejo de cromo

1:2 Kompleks chromowy

X

SR119

1:2 complejo de cromo

1:2 Kompleks chromowy

X

SR122

1:2 complejo de cromo

1:2 Kompleks chromowy

X

77400
15675
12716

En ocasión del 90° aniversario de la fundación de la
Maimeri hoy fortalecemos el proyecto que dio vida
a la empresa: crear colores y barnices específicos,
capaces de satisfacer las exigencias propias de cada
artista. La famosa producción industrial
se complementa con una producción artesana
específica. Nace el taller artesanal OPIFICIO
ARTIGIANALE MAIMERI. Los técnicos del laboratorio
estarán a disposición con su experiencia y con sus
capacidades para formular y producir cualquier
tipo de color y de barniz con arreglo a solicitudes
específicas. Pigmentos y aglomerantes serán
elaborados sabiamente y secretamente para conseguir
consistencias, acabados y tiempos de desecado
deseados a fin de satisfacer completamente las
exigencias de cada artista en todo el mundo. Todos los
artistas por fin podrán disponer de cualquier tipo de
color y de barniz formulado y producido “a la medida”.

W 90 rocznicę powstania Fundacji Maimeri
,rozpoczęliśmy projekt pod nazwą – Farby i media
pod zamówienie. Będą one tworzone równolegle
obok standardowej produkcji przez naszych
specjalistów technologów.
Powołaliśmy w tym celu do istnienia OPIFICIO
ARTIGIANALE MAIMERI. Ta rzemieślnicza produkcja
będzie bazowała na wiedzy i doświadczeniu
ekspertów znających tajniki powstawania farb,
tak aby sprostać indywidualnym potrzebom
artysty. Pigmenty i ich spoiwa będą łączone
w umiejętny i sekretny sposób, aby powstałe
farby spełniały różne wymagania artystów z
całego świata -co do konsystencji, czasu schnięcia
i wyglądu końcowego. Ideą jest aby każdy
artysta mógł posiąść gamę kolorów i mediów
stworzonych wyłącznie dla niego –
„uszytych na miarę” jak u krawca.

a la izquierda, las herramientas utilizadas
por Gianni Maimeri en el 1923
a la derecha l’OPIFICIO ARTIGIANALE
MAIMERI hoy, 2013
lewo, narzędzia używane
przez Gianniego Maimeri w 1923
prawo, OPIFICIO ARTIGIANALE
MAIMERI dzisiaj, 2013

opificiomaimeri.it
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OPIFICIO
MAIMERI

colores al óleo superiores wysokiej klasy
Lo que es puro, sincero, no mezclado con otras
farby olejne
sustancias ajenas que cambien sus características
o aminoren sus cualidades.
Óleo más pigmento y basta. Muy simple.
Ninguna carga, tan solo una cantidad
mínima de aditivos para mejorar las calidades
reológicas. Elaborado para lograr un resultado
cromático excelente. Color por color, calibrado
individualmente, probado y de nuevo calibrado
y probado. 80 tintes en equilibrio perfecto.
En armonía palladiana. Máximo grado de pureza
y de calidad de los pigmentos. Máximo grado
de pureza y de calidad de los óleos que no
se tiñen de amarillo. Máximo grado de resistencia
a la luz en todos los colores. Máxima concentración
de pigmento en cada color. Extremado esmero
en la elaboración. 57 colores entre 80,
formulados con un único pigmento.

Czyste, oryginalne i niezmieszane z niczym,
co zakłóciłoby ich właściwości i zmniejszało
wartość. Olej i pigment- tylko tyle. Proste.
Nic więcej, poza minimalną ilością dodatków
polepszających jakość. Stworzone dla uzyskania
znakomitych barw. Kolor za kolorem, skalowane
indywidualnie, testowane i skalowane, i
testowane ponownie. Osiemdziesiąt odcieni w
perfekcyjnej równowadze, w klasycznej harmonii.
Maksymalna czystość i jakość pigmentów.
Maksymalna czystość i jakość nieżółknących
olei. Maksymalna odporność na światło każdego
koloru. Maksymalne nasycenie pigmentem.
Maksymalna dbałość w trakcie procesu produkcji.
Aż pięćdziesiąt siedem z osiemdziesięciu odcieni,
udało się stworzyć wyłącznie na bazie jednego
specyficznego pigmentu dla danego koloru.

80 colores 40 ml, blanco 150 ml
80 farby 40 ml, biel 150 ml
Gianni Maimeri, Arbusti, 1907
Óleo sobre lienzo, 15,5x13,5 cm
Gianni Maimeri, Arbusti, 1907
Olej na płótnie, 15,5x13,5 cm

MAIMERI PURO

OLIO

37

MAIMERI PURO

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

00 = colores al óleo superiores, gama completa
80 colores en 6 grupos de precio
00 = gama najwspanialszych farb olejnych
80 kolorów w 6 grupach cenowych

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

018

HHH

gr. 1

109

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

gr. 1

116

HHH

gr. 2

gr. 3

125

HHH

gr. 4

322

228

HHH

gr. 4

324

232

HHH

gr. 4

gr. 2

PG7

325

Rojo de cadmio oscuro
Kadm czerwony ciemny

PO43

HHH

Verde cúprico oscuro
Zielen miedziana ciemna

PR108

gr. 3

gr. 2

PG36

Rojo de cadmio medio
Kadm czerwony sredni

Laca naranja
Lak pomaranczowy

HHH

Verde cúprico claro
Zielen miedziana jasna

PR108

PY97

Naranja de Avignon
Pomaranczowy
Awinionski

HHH

Rojo de cadmio claro
Kadm czerwony jasny

Amarillo primario
Zółty podstawowy

PW4

HHH

226

PW53

Blanco de zinc
Biel cynkowa

053

gr. 3

Amarillo de níquel titanio
Zółty niklowo-tytanowy

PW6

020

HHH

HH

gr. 2

Verde de Hooker
Zielen Hookera

PR108

PY83 - PB15:3

PR206

054

HHH

gr. 4

128

Naranja de cadmio
Pomaranczowy kadmowy

HHH

gr. 1

gr. 3

248

Laca de oro
Lak złoty

PO20

060

HHH

131

HHH

333

gr. 1

250

HHH

gr. 2

PY97 - PG36

gr. 2

336

Rojo de Marte trans.
Czerwien marsowa
transparentna

PY43

HHH
Verde oro
Zielen złota

PR101

Ocre amarillo
Ochra zółta

PY42+PR101

gr. 1

Rojo de Marte
Czerwien marsowa

PY42 - PBr7

Naranja de Marte
Pomarancz marsowy

HHH

HHH

gr. 2

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona
PG17

PR101

081

HHH

gr. 4

132

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

HHH

gr. 4

134

gr. 4

HHH

162

HHH

gr. 1

261

348

HHH

gr. 3

263

HHH

350

HHH

gr. 4

163

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny

HHH

gr. 1

gr. 3

356

174

181

Amarillo de Marte transp.
Zółty Mars transparentny

HHH

gr. 1

182

gr. 1

191

gr. 1

Amarillo de Nápoles oscuro
Zółty neapolitanski
ciemny
PW4 - PY42

gr. 3

296

359

HHH

gr. 2

Azul de Berlin
Berlin Blue
PB15:1

HHH

HHH

HHH

HHH

gr. 3

368

309

HHH

310

HHH

gr. 4

373

gr. 4

HHH

gr. 5

374

HHH

gr. 5

Verde de cobalto oscuro
Zielen kobaltowa ciemna
PG50

gr. 5

PB28

377

HHH

gr. 2

Azul de Faenza
Niebieski fajansowy

PG50

317

HHH

Azul de cobalto oscuro
Błekit kobaltowy ciemny

Verde de cobalto claro
Zielen kobaltowa jasna

gr. 4

gr.5

PB28

PY35 - PG7

316

HHH

Azul de cobalto claro
Błekit kobaltowy jasny

Verde de cadmio oscuro
Kadm zielony ciemny

gr. 1

gr. 6

PB36

PY35 - PG7

gr. 3

HHH
Azul cerúleo
Ceruleum

Verde de cadmio claro
Kadm zielony jasny

Rojo de cadmio naranja
Kadm czerwony
pomaranczowy
PR108

gr. 1

PG23

PY43

224

HHH
Tierra verde
Ziemia zielona

Ocre rojo
Ochra czerwona

PW4 - PO43

HHH

HHH

PV19

Amarillo de Nápoles rojizo
Zółty neapolitanski
czerwonawy

107

gr. 1

PBr7

Laca rosa
Lak rózowy

PW4 - PY97 - PY42

HHH

HHH

Tierra de Siena tostada
Siena palona

PV19 - PV23

Amarillo de Nápoles claro
Zółty neapolitanski jasny

106

278

Laca geranio
Lak Granat

PY42

105

PW4 - PG36

PR122- PR206

gr. 2

gr. 2

Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa

PR254

Laca carmesí
Lak Krimson

PY42

HHH

HHH

PBr7 - PBr7

Amarillo de Marte
Mars zółty

103

gr. 1

gr. 2

PB16

Rojo sandalo
Czerwien sandałowa

Tierra de Siena natural
oscura
Siena naturalna ciemna

PY35

102

HHH

HHH
Verde turquesa
Zielen turkusowa

PBr7

084

gr. 3

PG18

PR209

gr. 1

HHH
Verde esmeralda
Szmaragdowy

Rojo Tiziano
Czerwien Tycjana

Tierra de Siena natural
clara
Siena naturalna jasna

PY35

gr. 2

PV19

PY43

Giallo di cadmio medio
Kadm zółty sredni

HHH

Rojo primario - Magenta
Madzenta

Ocre de oro
Ochra złota

PY35

HHH

256

PY43

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

083

gr. 1

Ocre amarillo claro
Ochra zółta jasna

PY35

082

HHH

PB60

391

HHH
Ultramar claro
Ultramaryna jasna
PB29

gr. 2

39
Todos los colores 12 = 40 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 12 = 40 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

392

HHH

gr. 2

Blancos 22 = 150 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Biel 22 = 150 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

440

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

HHH

gr. 2

gr. 2

476

Violeta ultramar
Ultramaryna fioletowa

PB29

400

HHH

451

HHH

gr.6

510

477

HHH

gr.1

PW6 - PW4 - PB29

gr. 2

513

Pardo de Marte trans.
Transparentny braz
marsowy

PV14

HHH
Gris frío
Szary zimny

PR101 PBk11

Violeta de cobalto claro
Kobalt fioletowy jasny

PB15:3

gr. 1

Pardo de Marte
Braz marsowy

PV15

Azul primario - Cyan
Cyjan

HHH

HHH

gr. 1

Gris neutro
Szary neutralny
PW6 - PW4 - PBk11

PR101

HHH

gr. 2

452

Azul Real claro
Błekit królewski jasny

HHH

gr. 2

459

gr. 2

460

gr. 2

492

HHH

HHH

HHH

gr. 3

493

HHH

gr. 1

535

gr. 1

HHH

gr. 1

HHH

gr. 1

Negro de marfil
Czern kostna
PBk9

537

HHH

gr. 1

Negro de carbono
Czarny sadza

PBr7

507

gr. 1

PB29 - PBk9

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

gr. 2

HHH
Gris de Payne
Szary Payne

PBr7

PV16

473

514

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

Violeta mineral
Fiolet mineralny

PG7 - PB15:3

HHH

gr. 1

gr. 1

PBk7 - PBk9

PR101

Azul verde
Niebieski zielonkawy

436

HHH

HHH
Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

Violeta de Marte
Fiolet marsowy

PW4 - PW6 - PB28

HHH

484

PV14

Azul Real oscuro
Błekit królewski ciemny

409

gr. 6

Violeta de cobalto oscuro
Fiolet kobaltowy ciemny

PW4 - PW6 - PB36

407

HHH

PBk7

540

HHH

gr. 1

Laca violeta
Lak fioletowy

Violeta verzino
Fiolet Verizio

Gris cálido
Szary ciepły

Pag. 73 productos auxiliares
para la pintura al óleo
Str. 73 media do malarstwa
olejnego

Pag. 195 accesorios para pintura
Str.195 akcesoria malarskie

Se aconseja el uso del Medio de Impasto art.5806632 (color sin pigmento) para resaltar
el trasfondo de los colores Maimeri Puro ya que tienen una concentración de pigmento
muy elevada. Oil Medium Eco Art. 5826605 y Oil Cleaner Eco art. 5826611
son una alternativa excelente a los medios y disolventes tradicionales.
Polecamy używanie Impasta art. 5806632 (farba olejna bez pigmentu) w celu uzyskania
półtonów w gamie Maimeri Puro, ze względu na ich najwyższy stopień napigmentowania.
Olejowe Medium Eco art. 5826605 i Detergent Eco art. 5826611 stanowią znakomitą
alternatywę dla tradycyjnych mediów i rozpuszczalników.

PV23

PR122

PW6 - PW4 - PBk11

Negro de Marte
Czern marsowa
PBk11

OLIO
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0099103
Caja vintage de lujo
48 tubos surtidos 40 ml
1 tubo de Blanco de zinc 150 ml
1 frasco de Disolvente inodoro 250 ml
1 frasco de Barniz Damar 250 ml
1 frasco de Esencia
de trementina rectificada 250 ml
1 frasco de Aceite de linaza 250 ml
1 frasco de Barniz final brillante 250 ml
2 estuches de carboncillo
1 salserilla de metal
1 salserilla doble de metal
1 pinzas tendedoras universales
3 espátulas a badilejo
3 espátulas a cuchillo
4 pinceles de cerda blanca
4 pinceles de marta Kolinsky
1 paleta de nogal italiano
1 paño para limpiar pinceles
1 carta de colores realizada
con colores originales
1 Tratado de Pintura, por Gianni Maimeri
0099103
EKSKLUZYWNA KASETA VINTAGE
48 wybranych 40 ml tub
1 tuba 150ml bieli cynkowej
1 rozcieńczalnik bezzapachowy 250 ml
1 werniks damarowy 250 ml
1 terpentyna rektyfikowana 250 ml
1 olej lniany 250 ml
1 werniks błyszczący 250 ml
2 pudełeczka węgla
1 metalowa olejarka
1 metalowa olejarka dwukomorowa
1 nosidełko do blejtramów
3 szpachle
3 noże malarskie
4 pędzle szczecinowe
4 pędzle Kolinsky
1 paleta z orzecha
1 ściereczka
1 wzornik serii Puro
1 książka o malarstwie
Gianni Maimeri

41
0099103
Caja vintage de lujo
Realizada totalmente
a mano por un artesano italiano.
Cuerpo de madera acolchado
y revestido con tejido
escay estampado.
Asa y esquinas de piel.
Tornillería de calidad
en latón envejecido.
Personalizable por encargo
con una placa de latón grabado.
Edición limitada.

OLIO

0099103
EKSKLUZYWNA KASETA VINTAGE
Ręcznie wykonana
przez włoskich mistrzów
Wykonana z drewna pokrytego
cennym malowanym materiałem
Narożniki i rączka wykonane ze skóry
Elementy metalowe zrobione
z postarzanego mosiądzu
Na życzenie dołączana
grawerowana mosiężna
plakietka z wybraną
dedykacją
Seria limitowana.

0099102
Caja de nogal
italiano macizo
36 tubos surtidos 40 ml
1 tubo de Blanco de zinc 150 ml
1 frasco de Disolvente inodoro 250 ml
1 frasco de Esencia
de trementina rectificada 250 ml
1 frasco de Aceite de linaza 250 ml
1 frasco de Barniz final brillante 250 ml
1 estuche de carboncillo
1 salserilla doble de metal
2 espátulas a badilejo
2 espátulas a cuchillo
3 pinceles de cerda blanca
3 pinceles de marta Kolinsky
1 paleta de nogal italiano
1 carta de colores realizada
con colores originales
0099102
KASETA Z WŁOSKIEGO
DRZEWA ORZECHOWEGO
36 wybranych 40 ml tub
1 tuba 150 ml bieli cynkowej
1 rozcieńczalnik bezzapachowy 250 ml
1 terpentyna rektyfikowana 250 ml
1 olej lniany 250 ml
1 werniks błyszczący 250 ml
1 pudełeczko węgla
1 metalowa olejarka dwukomorowa
2 szpachle
2 noże malarskie
3 pędzle szczecinowe
3 pędzle Kolinsky
1 paleta z orzecha
1 wzornik serii Puro

0099101
CAJA ARTE DE HAYA
25 x 35 cm,
separaciones de metal
12 tubos surtidos de 40 ml
1 frasco de Aceite
de adormidera 75 ml
1 estuche de carboncillo
2 salserillas de metal
2 pinceles de fibra sintética
1 espátula a cuchillo
1 paleta en madera
0099101
KASETKA Z SOSNY
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
25x35 cm wnętrze
Metalowe przegródki
12 wybranych 40 ml tub
1 olej szafranowy 75 ml
1 pudełeczko węgla
2 olejarki
2 pędzle syntetyczne
1 szpachelka
1 drewniana paletka

43
0099102
Caja de nogal
italiano macizo
Montada con ensamble
de diente recto.
Tres capas de barniz con
acabado transparente mate.
Elementos decorativos de cuero.
Bisagras de latón puro torneado.
Tornillería de acero tratado.
Fabricado en Italia.

OLIO

0099102
KASETA Z WŁOSKIEGO
DRZEWA ORZECHOWEGO
Elementy łączone bez gwoździ
Pokryta 3 warstwami
bezbarwnego werniksu matowego
Skórzane elementy dekoracyjne
Mosiężne narożniki
Ozdoby z nierdzewnej stali.

00 = colores al óleo superiores, gama completa
11 colores en 3 grupos de precio
00 = wysokiej klasy farby olejne, gama farb
11 kolorów w 3 grupach cenowych

022

HHH

gr. 8

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

217

Cerusa
Biel ołowiowa

HHH

gr. 9

281

Laca de Kermes
Lak Kermes
PR83

HHH

314

HHH
Verde greco
Zielona greckim
PG50

gr. 10

478

gr. 9

379

HHH

401

HHH

gr. 9

538

HHH
Bistre
Bistro
PBk7

gr. 8

Azul de Miguel Angel
Niebieski Michelangelo
PB29

gr. 8

NAT Bk6

Azul de Murano
Niebieski Murano

gr. 10

HHH
Momia
Mumia

PG18

PR108

gr. 9

HHH
Verde malachite
Zielony Malachite

Bermellón
Cynober

PY53

HHH

349

PR108

Amarillo Majolica
żółty majoliki

169

gr. 9

Rojo de Paris
Czerwony Paryż

PW6

108

HHH

Todos los colores
12 = 40 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory
12 = 40 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

gr. 8

45

colores al óleo superiores wysokiej klasy
Una historia milenaria llevó al Renacimiento
farby olejne

Gianni Maimeri, Mezzanotte, 1914
Óleo sobre lienzo, 90x128 cm
Gianni Maimeri, Mezzanotte, 1914
Olej na płótnie, 90x128 cm

Antyczne kolory odkryte na nowo w dobie
Renesansu i ułożone przez jej mistrzów malarstwa
w wyselekcjonowane gamy (jako rezultat
idei ’’ przekształcania materii”), uzupełnione
o alchemiczne odkrycia otwierające nowe
możliwości w kreowaniu barw.
Ta linia farb, oferując paletę barw włoskiego
renesansu, stara się jak najlepiej skopiować
ich skład, ziarnistość użycie cennych, krystalicznie
przejrzystych i nieżółknących olei.
Wiele pigmentów z tej gamy odpowiada
starożytnym oryginałom, inne (ze względu
na trudność w ich pozyskaniu, cenę
lub szkodliwość) zostały perfekcyjnie zastąpione
nowoczesnymi substancjami.

RINASCIMENTO

OLIO

11 colores 40 ml
11 farby 40 ml

los colores de los Antiguos y el fermento
de un hombre nuevo y completo los condensó
en pocos tonos, fruto del arte del cual se había
vuelto maestro: la transformación de la materia.
La Alquimia completó la Naturaleza y abrió la vista
a la luz y a los colores del amanecer del mundo
moderno. Esta línea de colores vuelve a proponer
los tonos de los Maestros del Renacimiento italiano:
en su composición, en su molido y en el empleo
de aceites secantes raros, que no se tiñen
de amarillo y con una transparencia cristalina.
Muchos pigmentos de esta gama corresponden
a los originales antiguos, otros sustituyen,
con una imitación calibrada y perfecta, compuestos
que no se pueden utilizar más.

colores al óleo
tradicionales

La tradición. La fórmula original transmitida de padre
a hijo, tal y como fue concebida. Reproduce fielmente,
a lo largo del tiempo, los elementos requeridos
por los grandes maestros, aunados en la búsqueda
de una calidad del gesto y de una calidad
de los medios utilizados. Tonos históricos, mezclas
inalcanzables, tintes que es imposible encontrar
y que ahondan sus raíces en la pintura italiana
que todo el mundo aprecia y alaba.
Como una fuerza que actúa en función de principios
trascendentes y que corre a lo largo de las generaciones.
Artisti lleva la etiqueta de la serie A diseñada
en 1923 por Gianni Maimeri. 102 colores repartidos
de manera equilibrada. 5 blancos con tono distinto.
17 tintes procedentes de tierras naturales. 3 Amarillos
de cromo. Ningún color con escasa resistencia
a la luz. Ninguna sustancia considerada nociva.

tradycyjne farby olejne

Tradycja... Olej i pigment - nic więcej! Oryginalna
receptura przekazywana przez pokolenia
dokładnie tak, jak została wymyślona. Sumiennie
stosująca materiały wymagane przez mistrzów
poszukujących doskonałego wykonania i wysokiej
jakości składników. Historyczne tonalności,
nieosiągalne mikstury, odcienie obecnie niemożliwe
do znalezienia, których korzenie sięgają włoskiego
malarstwa, tak podziwianego i wychwalanego
przez cały świat. Ich siła jest efektem respektowania
najwyższych wartości dziedziczonych przez
pokolenia. Artisti nadal kwalifikuje się do serii A,
którą Gianni Maimeri stworzył w 1923 roku.
Sto dwa kolory w zbalansowanych gamach.
Pięć odcieni bieli. Siedemnaście naturalnych
odcieni ziemi. Trzy chromowe żółcie. Wszystkie
kolory mają maksymalną odporność na światło
i nie zawierają szkodliwych substancji.

102 colores 20 ml, 60 ml
blanco 200 ml, 500 ml
102 farby 20 ml, 60 ml
biel 200 ml, 500 ml
Gianni Maimeri, Studio per il Tabarin, 1914
Óleo sobre cartón, 66x45,5 cm
Gianni Maimeri, Studio per il Tabarin, 1914
Olej na kartonie, 66x45,5 cm

ARTISTI

OLIO
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ARTISTI

HHH grado máximo de estabilidad a la lux

color cubriente
kolory kryjące

		maksymalna światłoodporność

01 = colores al óleo tradiciònales, gama completa HH grado medio de estabilidad a la lux
102 colores en 8 grupos de precio
		średnia światłoodporność
H grado reducido de estabilidad a la lux
01 = gama tradycjnych farb olejnych
		niska światłoodporność
102 kolory w 8 grupach cenowych

012

HHH

gr. 1

091

Blanco de plata imit.
Biel ołowiowa (imit)

HHH

gr. 1

092

gr. 1

094

gr. 1

098

gr. 1

102

gr. 6

105

gr. 4

106

gr. 5

107

gr. 5

109

gr. 7

112

gr. 7

122

gr. 7

124

gr. 7

126

gr. 7

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny
PY35

HH

HH

HHH

HHH
Ocre amarillo
Ochra zółta
PY43

212

gr. 1

gr. 1

gr. 5

gr. 5

gr. 4

gr. 4

gr. 5

HH

gr. 6

175

HH

gr. 6

224

226

228

230

gr. 6

232

gr. 6

gr. 6

gr. 5

HHH

244

HHH
Lacca Magenta
Magenta Lake
PR122 - PV23

HHH

gr. 1

Rojo inglés
Czerwien angielska
PR101 - PB29

248

HHH

gr. 4

Rojo de Marte
Czerwien marsowa
PR101

258

HHH

gr. 6

Rojo quinacridona
Czerwien quinacidrone
PV19

gr. 5

260

HHH

gr. 4

Rojo de Saturno imit.
Czerwien Saturna (imit)

PV19 - PV23

183

gr. 8

PR108

Laca geranio
Lak Granat

gr. 1

HHH

Rojo de cadmio oscuro
Kadm czerwony ciemny

PR122 - PV19

181

gr. 8

PR108

Lacca geranio
Geranium Lake

gr. 4

HHH

Rojo de cadmio púrpura
Kadm czerwony
purpurowy

PR83 - PV19 - PV23

HHH

gr. 8

PR108

Laca granza perm. oscura
Permanent Madder Deep

179

HHH

Rojo de cadmio medio
Kadm czerwony sredni

PR122 - PY83

HH

gr. 8

PR108

Laca de granza rosa antigua
Lak antyczny rózowy

178

HHH

Rojo de cadmio claro
Kadm czerwony jasny

PR122 - PY17

HH

gr. 8

PR108

Laca de granza rosa
Alizaryn

177

HHH

Rojo de cadmio naranja
Kadm czerwony
pomaranczowy

PR83 - PR122 - PO43

HH

gr. 6

PV19

Laca de granza clara
Alizaryn jasny

176

HHH
Rosa quinacridona
Róz quinacidrone

PR83

PBr7 - PY43 - PBk9

131

gr. 4

Carminio permanente
Permanent Carmine

Tierra de Bérgamo
Ziemia Ber

PY35 - PY35

HHH

167

PY17 - PY83 - PBr7

Amarillo de cadmio
medio
Kadm zółty sredni

084

gr. 5

Goma guta imit.
Gumigutta (imit)

PY35

HHH

HH

HHH

gr. 4

PV15

PBr7 - PBr7 - PG17

PY17

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

083

HHH

HHH

HHH

Ultramar rojo
Ultramaryna czerwona

Tierra de Siena natural
oscura
Siena naturalna ciemna

Amarillo transparente
Zółty transparentny

PY35 - PY35

HHH

163

10 G PY3

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

082

gr. 4

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny
cytrynowy

PO20

HHH

HHH

195

PBr7

PY53

Amarillo de cadmio
naranja
Kadm zółty pomaranczowy

081

HHH

HH

gr. 1

PR101 - PY43

Tierra de Siena natural
clara
Siena naturalna jasna

Amarillo de níquel titanio
Zółty niklowo-tytanowy

PW4 - PW6 - PY97

HHH

162

PW4 - PW6 - PY97

Amarillo brillante oscuro
Zółty swietlisty ciemny

080

gr. 4

Amarillo de Nápoles
oscuro
Zółty neapolitanski ciemny

PW4 - PW6 - PY97

HHH

HHH

gr. 1

HHH
Ocre rojo
Ochra czerwona

GP Y1 - PB29 - PBk7

PW4 - PW6 - PO36

Amarillo brillante claro
Zółty swietlisty jasny

076

HHH

191

Stil de grain giallo
Yellow Stil de Grain

Amarillo de Nápoles rojizo
Zółty neapolitanski
czerwonawy

PR101

HHH

159

PW4 - PY97 - PY42

Naranja de Marte
Pomarancz marsowy

075

gr. 4

gr. 1

PY43 - PY43

Amarillo de Nápoles claro
Zółty neapolitanski jasny

PO43

HHH

HH

HHH

gr. 5

PR122 - PV23

Ocre de oro
Ochra złota

PY42

Naranja Indanthrene
Pomaranczowy specjalny

060

134

Amarillo de Marte
Mars zółty

PW4 - PW6

HHH

gr. 4

HHH

HHH
Laca Solferino
Lak piekielny

PW4 - PY43 - PY42

PY17 - PY83 - PO43

Superblanco rápido
Szybkoschnaca biel

058

HH

184

Ocre amarillo pálido
Ochra zółta blada

Amarillo indio
Zółty indyjski

PW6

HHH

133

PW83 - PW6 - PO36

Superblanco
Superbiel

026

gr. 4

gr. 1

PY43 - PY42

Amarillo de cromo oscuro
imit.
Chrom zółty ciemny

PW4

HHH

HH

HHH
Ocre amarillo claro
Ochra zółta jasna

PW6 - 10G PY3

Blanco de zinc
Biel cynkowa

024

132

Amarillo de cromo limón
imit.
Chrom zółty cytrynowy

PW4 - PW6

HHH

gr. 4

PW6 - G PY1

Blanco de titanio
Biel tytanowa

020

color transparente
kolory transparentne

Amarillo de cromo claro
imit.
Chrom zółty jasny

PW4 - PW6

018

HH

color semicubriente
kolory półkryjące

PO43 - PV19

gr. 5

262

HHH
Rojo de Venecia
Czerwien wenecka
PR101 - PBr7 - PY42

gr. 1

49

276

HHH

gr. 1

Todos los colores 06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

339

Tierra de Pozzuoli
Ziemia Puzzuoli

HHH

gr. 1

340

gr. 4

348

gr. 4

356

gr. 4

358

gr. 5

368

gr. 4

373

gr. 1

374

gr. 1

378

gr. 7

380

gr. 7

390

452

gr. 5

HHH

HHH

HHH

gr. 7

454

gr. 7

gr. 4

HHH

gr. 4

488

gr. 8

gr. 8

gr. 5

gr. 6

490

gr. 4

492

HHH

PBr7

493

HHH

HHH

gr. 1

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna
PBr7 - PG17

535

HHH

gr. 1

Negro de marfil
Czern kostna
PBk9

540

HHH

gr. 4

PBk11

gr. 6

PR122

470

gr. 1

Negro de Marte
Czern marsowa

Violeta quinacridona
Fiolet quinacridone

gr. 4

HHH

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PR101

466

gr. 1

PBr7 - PBk9 - PBk7

Violeta de Marte
Fiolet marsowy

gr. 5

HHH
Tierra de Cassel
Ziemia kaselska

PV16

HHH

gr. 4

PR83 - PY83 - PG7

Violeta de manganeso
Fiolet manganowy

459

HH

Stil de grain pardo
Stil de grain brazowy

PR122 - PV19 - PV23

HHH

gr. 1

PBr7 - PBk9 - PBk7

Violeta Indanthrene
Fiolet indanthrene

458

HHH
Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

PV14

555

HHH

gr. 1

Negro de viña
Negro de viña
PBk9 - PB29

gr. 1

Betúm
Bitum

PB29

392

484

Violeta de cobalto oscuro
Fiolet kobaltowy ciemny

Ultramar
Ultramaryna

PG50

HHH

gr. 7

PB60

Verde de cobalto oscuro
Zielen kobaltowa ciemna

336

HHH

gr. 5

PV14

Blu Indanthrene
Indanthrene Blue

PY35 - PB15:3 - PG7

HHH

HHH

HHH

gr. 1

PBr7 - PBr7-PG23

Violeta de cobalto claro
Kobalt fioletowy jasny

PB15:3

Verde de cadmio
Zielen kadmowa

317

451

Azul ftalo
Błekit ftalowy

PG23 - PBr7 - PG7

HHH

gr. 4

PB28 - PB28

Tierra verde antigua
Antyczna ziemia zielona

307

HHH

HHH

HHH

Pardo transparente
Braz transparentny

PV15

Azul de cobalto oscuro
Błekit kobaltowy ciemny

PG23 - PG7

HHH

HHH

482

Violeta ultramar
Ultramaryna fioletowa

PB28

Tierra verde
Ziemia zielona

297

440

Azul de cobalto claro
Błekit kobaltowy jasny

PB29 - PG7

HHH

gr. 4

PB36

Ultramar verde
Ultramaryna zielona

296

HHH

gr. 4

PV23 -PR83

Azul cerúleo
Ceruleum

PG7 - G PY1 - PY83

HHH

HH

HH

gr. 4

PR101PBk11

Laca violeta
Lak fioletowy

PG7 - PY83 - PR83

Laca verde
Lak zielony

294

436

Verde vejiga
Ziemia zielona

PB29 - 10G PY3 - G PY1

HH

gr. 6

PW4 - PG7 - 10G PY3

Cinabrio verde oscuro
Zielen cynobrowa ciemna

290

HH

HHH

HHH
Pardo de Marte
Braz marsowy

PG7 - PB15:3

Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa

G PY1 - PB29

HH

HHH

476

Azul verde ftalo
Błekit zielonkawy
ftalowy

PG18

Cinabrio verde amarillento
Zielen cynobrowa zółtawa

288

410

Verde esmeralda
Szmaragdowy

G PY1 - PB15:3

HH

gr. 5

gr. 4

PB27

PB29 - PY35 - PG7

Cinabrio verde claro
Zielen cynobrowa jasna

287

HHH

HHH

Blancos 34 = 500 ml bote
Unidad de venta 1 bote
Biele 34 = 500 ml puszka
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Azul de Prusia
Błekit pruski

Verde permanente oscuro
Zielen ciemna kryjaca

PBr7

HH

402

PY35 - PY35 - PG7

Tierra de Siena tostada
Siena palona

286

gr. 6

Verde permanente claro
Zielen jasna kryjaca

PR101 - PBr7

278

HHH

Blancos 24 = 200 ml tubo
Unidad de venta 1 tubo
Biele 24 = 200 ml tubkach
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

NAT. Bk6

gr. 4

474

HH

gr. 6

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

Pardo de granza
Lak brazowy

Pag. 73 productos auxiliares
para la pintura al óleo
Str. 73 media do malarstwa
olejnego

Pag.195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

La gama Artisti conserva inalterados los tonos elegidos por Gianni Maimeri en 1923,
los pigmentos nocivos, en los colores que los contenían, han sido reemplazados
por excelentes alternativas que permiten un uso seguro. Todos los colores pueden
mezclarse libremente. Oil Medium Eco Art. 5826605 y Oil Cleaner Eco art. 5826611
son una alternativa excelente a los medios y disolventes tradicionales.
Seria Artisti zachowuje gamę kolorów stworzoną przez Gianniego Maimeri w 1923.
Ze względu na swoją szkodliwość niektóre tradycyjne pigmenty zostały zastąpione
nieszkodliwymi odpowiednikami. Poza tym nie dokonano żadnych zmian oryginalnej
formuły. Olejowe Medium Eco art. 5826605 i Detergent Eco art. 5826611 stanowią
znakomitą alternatywę dla tradycyjnych mediów i rozpuszczalników.

PG17

PB29

AS PR146 - PY83 - PG7

OLIO

Todos los colores 02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 6 tubos
Wszystkie kolory 02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

0199103
CAJA vintage de lujo
36 tubos surtidos 20 ml
18 tubos surtidos 60 ml
1 tubo de Blanco de plata imit. 200 ml
1 frasco de Disolvente inodoro 250 ml
1 frasco de Barniz Damar 250 ml
1 frasco de Esencia
de trementina rectificada 250 ml
1 frasco de Aceite de linaza 250 ml
1 frasco de Barniz final brillante 250 ml
2 estuches de carboncillo
1 salserilla de metal
1 salserilla doble de metal
1 pinzas tendedoras universales
3 espátulas a badilejo
3 espátulas a cuchillo
4 pinceles de cerda blanca
4 pinceles de marta Kolinsky
1 paleta de nogal italiano
1 paño para limpiar pinceles
1 carta de colores realizada
con colores originales
1 Tratado de pintura, por Gianni Maimeri
0199103
EKSKLUZYWNA KASETA VINTAGE
36 wybranych 20 ml tub
18 wybranych 60 ml tub
1 tuba 200ml imit. bieli ołowianej
1 rozcieńczalnik bezzapachowy 250 ml
1 werniks damarowy 250 ml
1 terpentyna rektyfikowana 250 ml
1 olej lniany 250 ml
1 werniks błyszczący 250 ml
2 pudełeczka węgla
1 metalowa olejarka
1 metalowa olejarka dwukomorowa
1 nosidełko do blejtramów
3 szpachle
3 noże malarskie
4 pędzle szczecinowe
4 pędzle Kolinsky
1 paleta z orzecha
1 ściereczka
1 wzornik serii Artisti
1 książka o malarstwie
Gianni Maimeri

0199050
CAJA CABALLETE DE HAYA
30 x 40 cm int., separaciones de metal
15 tubos surtidos de 20 ml
1 tubos de Blanco de titanio de 60 ml
1 tubos de Blanco de zinc de 60 ml
1 frasco de Aceite de linaza de 75 ml
1 frasco de Diluyente óleo de 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 salserilla doble de metal
1 espátula a cuchillo
3 pinceles de cerda blanca
1 paleta de madera
0199050
KASETA ZE SZTALUGĄ STOŁOWĄ
30x40 cm wnętrze, metalowe przegródki
15 wybranych tub 20 ml
1 tuba 60 ml bieli tytanowej
1 tuba 60ml bieli cynkowej
1 olej lniany 75 ml
1 rozcieńczalnik 75 ml
1 pudełeczko węgli
1 metalowa podwójna olejarka
1 szpachla
3 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana

51
0199103
CAJA vintage de lujo
Realizada totalmente
a mano por un artesano
italiano.
Cuerpo de madera
acolchado y revestido
con tejido escay estampado.
Asa y esquinas de piel.
Tornillería de calidad
en latón envejecido.
Personalizable por encargo
con una placa de latón grabado.
Edición limitada

OLIO

0199103
EKSKLUZYWNA KASETA VINTAGE
Ręcznie wykonana
przez włoskich mistrzów
Wykonana z drewna pokrytego
cennym malowanym materiałem
Narożniki i rączka
wykonaneze skóry
Elementy metalowe zrobione
z postarzanego mosiądzu
Na życzenie dołączana
grawerowana mosiężna
plakietka z wybraną
dedykacją
Seria limitowana.

0199102
Caja de nogal italiano macizo
30 tubos surtidos 20 ml
12 tubos surtidos 60 ml
1 tubo de Blanco de plata imit. 200 ml
1 tubo de Superblanco 200 ml
1 frasco de Disolvente inodoro 250 ml
1 frasco de Esencia
de trementina rectificada 250 ml
1 frasco de Aceite de linaza 250 ml
1 frasco de Barniz final brillante 250 ml
1 estuche de carboncillo
1 salserilla doble de metal
2 espátulas a badilejo
2 espátulas a cuchillo
3 pinceles de cerda blanca
3 pinceles de marta Kolinsky
1 paleta de nogal italiano
1 carta de colores realizada
con colores originales
0199102
KASETA Z WŁOSKIEGO
DRZEWA ORZECHOWEGO
30 wybranych 20 ml tub
12 wybranych 60 ml tub
1 tuba 200ml imit. bieli ołowiwej
1 tuba 200 ml bieli super
1 rozcieńczalnik bezzapachowy 250 ml
1 terpentyna rektyfikowana 250 ml
1 olej lniany 250 ml
1 werniks błyszczący 250 ml
1 pudełeczko węgla
1 metalowa olejarka dwukomorowa
2 szpachle
2 noże malarskie
3 pędzle szczecinowe
3 pędzle Kolinsky
1 paleta z orzecha
1 wzornik serii Artisti

0199101
CAJA ARTE DE HAYA
25 x 35 cm
separaciones de metal
13 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 tubo de Blanco de zinco 60 ml
1 frasco de Aceite de linaza 75 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
2 estuche de carboncillo
1 salserilla de metal
3 pinceles de cerda blanca,
1 paleta de madera
0199101
KASETKA Z SOSNY
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
25x35 cm wnętrze
Metalowe przegródki
13 wybranych 20 ml tub
1 tuba 60 ml bieli tytanowej
1 tuba 60ml bieli cynkowej
1 olej lniany 75 ml
1 rozcieńczalnik 75 ml
1 pudełeczka węgla
1 olejarka metalowa
3 pędzle szczecinowe
1 drewniana paletka
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0199102
Caja de nogal italiano macizo
montada con ensamble
de diente recto.
Tres capas de barniz
con acabado transparente mate.
Elementos decorativos de cuero.
Bisagras de latón puro torneado.
Tornillería de acero tratado.
Fabricado en Italia.

OLIO

0199102
KASETA Z WŁOSKIEGO
DRZEWA ORZECHOWEGO
Elementy łączone bez gwoździ
Pokryta 3 warstwami
bezbarwnego werniksu matowego
Skórzane elementy dekoracyjne
Mosiężne narożniki
Ozdoby z nierdzewnej stali.

colores al óleo extrafinos bardzo wysokiej jakości
La ventaja como competencia distintiva.
farby olejne
La mejor relación calidad/precio disponible
en comercio. Color al óleo con resultados
superiores con respecto a su precio.
Una inversión oportuna, adecuada, satisfactoria.
Satisfactoria por la desproporción entre los factores
de calidad y su precio. Un producto que rinde.
Concreto, cotidiano, extrafino. 77 colores,
un surtido infinito de amarillos, rojos, verdes, azules.
Ausencia total de ceras y de sofisticaciones.
Equilibrio perfecto entre los tiempos de secado.
Unión perfecta de pigmentos modernos
y pigmentos de tradición, no peligrosos
y estables. Auténticos pigmentos de cadmio
en una concentración entre el 20 y el 25%.
Disponible en tubito de medidas maxi con boca
extra grande. 73 colores entre 77 con el máximo
grado de estabilidad a la luz.

Konkurencyjność jako ich wyróżniająca cecha.
Najlepszy wskaźnik jakości do ceny na rynku.
Farba olejna, której jakość przewyższa cenę.
Doskonała, adekwatna i satysfakcjonująca inwestycja,
nagradzająca dysproporcją pomiędzy jakością
składników a ceną zakupu. Produkt, który opłaca
się kupić. Konkretne, często używane, bardzo
wysokiej klasy siedemdziesiąt cztery kolory.
Ogromy wybór żółci, czerwieni, zieleni i błękitów.
Bez wosków i wypełniaczy. Doskonale zbalansowany
czas schnięcia. Idealna kombinacja współczesnych
i tradycyjnych pigmentów. Bezpieczna i stabilna.
Autentyczne kadmowe barwniki w stężeniu
od 20% do 25%, dostępne w czterech
pojemnościach od 20 do 500 ml.
siedemdziesiąt trzy z siedemdziesiąt siedem
kolorów posiada maksymalną odporność na światło.

77 colores 20 ml, 60 ml, 200 ml, 500 ml
77 farby, 20 ml, 60 ml, 200 ml, 500 ml
Gianni Maimeri, Tramonto, 1906
Óleo sobre lienzo, 10,5x18,5 cm
Gianni Maimeri, Tramonto, 1906
Olej na płótnie, 10,5x18,5 cm

CLASSICO

OLIO

55

CLASSICO

HHH máximo grado de estabilidad a la luz

03 = colores al óleo extrafinos, gama completa
77 colores en 3 grupos de precio
03 = gama farb klasy extra-fine
77 kolorów w 3 grupach cenowych

018 ▼

HHH

gr. 1

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

110 ▼

Blanco di titanio
Biel tytanowa

HHH

gr. 2

111

gr. 2

112

gr. 2

114

gr. 2

116 ▼

gr. 2

131 ▼

gr. 3

132

gr. 3

134

gr. 3

161 ▼

gr. 3

167 ▼

gr. 1

178

gr. 3

214

gr. 2

226

gr. 1

262

gr. 2

Amarillo de Nápoles
oscuro

Zółty neapolitanski ciemny
PW4 - PY42 - PY97

HHH

HHH

HHH

gr. 1

gr. 2

gr. 2

gr. 2

gr. 3

gr. 3

Rojo de cadmio medio
Kadm czerwony sredni
PR108

321 ▼

gr. 2

HHH

gr. 3

HHH

gr. 1

276

HHH

336

339

340

gr. 1

356

gr. 1

358 ▼

gr. 2

gr. 2

gr. 1

gr. 1

Cinabrio verde amarillento
Zielen cynobrowa zółtawa
G PY1 - PB29

HHH

gr. 2

Verde vejiga
Ziemia zielona
PR101 - PG7

368

HHH

gr. 3

Azul cerúleo
Ceruleum
PB36 - PB15:1

370 ▼

HHH

gr. 1

Azul de cobalto claro imit.
Błekit kobaltowy jasny
PB29 - PW4 - PW6

371

HHH

gr. 2

Azul de cobalto oscuro imit.
Błekit kobaltowy ciemny

G PY1 - PB15:3

HH

gr. 3

PW4 - PY175 - PB15:3

Cinabrio verde claro
Zielen cynobrowa jasna

287

HHH
Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa

pr254 - pv19

HH

gr. 1

PG7 - PB15:1 - PY175

Bermellón oscuro imit.
Cynober ciemny ( imit)

286

HHH

Verde permanente oscuro
Zielen ciemna kryjaca

PO36 - PR254

HHH

gr. 2

PY175 - PG7 - PW6

Bermellón claro imit.
Cynober jasny (imit)

285 ▼

HHH

Verde permanente claro
Zielen jasna kryjaca

PBr7

HHH

gr. 2

PG17

Tierra de Siena tostada
Siena palona

284

HHH

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

PR101 - PR101 - PBr7

HHH

gr. 2

PG7

Tierra de Pozzuoli
Ziemia Puzzuoli

278 ▼

HHH
Verde ftalo
Zielen ftalowa

PY42 - PBr7- PR101

PR108

228 ▼

HHH

gr. 3

PY35 - PG7

Rojo de Venecia
Czerwien wenecka

Rojo de cadmio claro
Kadm czerwony jasny

PW4 - PW6 - PO43

HHH

HHH

gr. 2

HHH
Verde de cadmio
Zielen kadmowa

PR209

PW4 - PR122

Amarillo de Nápoles rojizo
Zółty neapolitanski
czerwonawy

107

HHH

307 ▼

Rojo quinacridona
Czerwien quinacidrone

Rosa quinacridona claro
Róz quinacidrone jasny

PW4 - PY97 - PY42

HHH

258

PV19 - PR206 - PV23

Amarillo de Nápoles claro
Zółty neapolitanski jasny

106 ▼

gr. 1

Laca granza perm. oscura
Lak Madera ciemny

PY97 - PO43

HHH

HHH

HHH

gr. 1

PG23 - PG7

PR122

PV19 - PR206

Amarillo indio
Zółty indyjski

105 ▼

HHH

gr. 2

HHH
Tierra verde
Ziemia zielona

Rojo primario - Magenta
Madzenta

Carmín permanente
Karmin kryjacy

PY35

HHH

256 ▼

PBr7

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny

098

gr. 1

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY35

HHH

HHH

296 ▼

PV19 - PR254

PY43 - PY42 - PW4

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

084

HHH

gr. 2

Rojo permanente oscuro
Czerwien ciemna kryjaca

Ocre de oro
Ochra złota

PY35

HHH

253

PY43 - PW6 - PY42

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

082

gr. 2

HHH

gr. 1

PY97 - PG7 - PB15:3

PO36 - PR254

Ocre amarillo claro
Ochra zółta jasna

PY35

HHH

HHH

HHH

HHH
Laca verde
Lak zielony

Rojo permanente claro
Czerwien jasna kryjaca

PY43 - PY42 - PW4

Amarillo de cadmio naranja
Kadm zółty pomaranczowy

081

251

Ocre amarillo
Ochra zółta

PW4 -PY139 - PY97

HHH

gr. 1

290

PO43

PY97 - PY175

Amarillo brillante oscuro
Zółty swietlisty ciemny

080

HHH

gr. 1

gr. 1

G PY1 - PB15:1 - PO36

Rojo permanente naranja
Czerwien pomaranczowa
kryjaca

Amarillo primario
Zółty podstawowy

PW4 - PY175

HHH

249

PY97 - PY139 - PW6

Amarillo brillante claro
Zółty swietlisty jasny

076

gr. 2

HHH

HH

Cinabrio verde oscuro
Zielen cynobrowa ciemna

PR101

Amarillo perm. oscuro
Zółty permanentny
ciemny

PW4 - PW6

HHH

HHH

288

Rojo de Marte
Czerwien marsowa

PY175

Superblanco rápido
Szybkoschnaca biel

075

248

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny
cytrynowy

PW4 - PW6

HHH

gr. 2

gr. 3

PR108

PY97 - PW6

Blanco de zinc
Biel cynkowa

026 ▼

HHH

HHH

Rojo de cadmio oscuro
Kadm czerwony ciemny

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny jasny

PW4 - PW6

HHH

232

PO62 - PO43

Blanco de titan-zinc
TBiel tytan-cynkowa

020 ▼

gr. 2

Amarillo perm. naranja
Zółty permanentny
pomaranczowy

PW4 - PW6

019 ▼

HHH

PB29 - PW4 - PB15:1

391

HHH
Ultramar claro
Ultramaryna jasna
PB29

gr. 1

57
Todos los colores 02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 6 tubos
Wszystkie kolory 02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 6 sztuki

392 ▼

HHH

gr. 1

Todos los colores 06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

414 ▼

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

HHH

gr. 2

448 ▼

gr. 1

463 ▼

gr. 3

465

gr. 2

484 ▼

493 ▼

gr. 2

HHH

gr. 1

488

HH

gr. 1

gr. 1

PBr7 - PG17

514

137

HHH

HHH

gr. 2

Oro claro
Złoto jasna
PW20

151

HHH

gr. 2

Oro oscuro
Złoto ciemna
PW20

gr. 1

Gris de Payne
Szary Payne
PB29 - PBk9

535 ▼

HHH

gr. 1

Negro de marfil
Czern kostna

PBr7 - PBk9 - PBk7

gr. 2

HHH

gr. 2

PW20

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

PW4 - PB16 - PG7

HHH

gr. 2

HHH

HHH
Plata
Srebrny

PBr7

PV19 - PV23

Azul turquesa
Błekit turkusowy

410

HHH

003

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

Violeta rojizo perm.
Fiolet kryjacy
czerwonawy

PW4 - PB36

HHH

492 ▼

PV23

Azul Real claro
Błekit królewski jasny

408

gr. 2

Violeta azulado perm.
Fiolet kryjacy
niebieskawy

PB27

HHH

HHH

gr. 1

PBr7- PBk9 - PBr7

PV19 - PV23

Azul de Prusia
Błekit pruski

405

HHH

HHH

Gama reducida 30 colores
marcados con el simbolo ▼
34 = 500 ml bote
Unidad de venta 1 bote
kolorów dostępnych
w opakowaniach ▼
34 = 500 ml puszka
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Tierra de Cassel
Ziemia kaselska

Violeta de cobalto imit.
Kobalt fioletowy (imit)

pb15:3 - pb16

HHH

490

PW4 - PB15:3

Azul primario - Cyan
Cyjan

402 ▼

gr. 2

Azul celeste
Błekit nieba

PB29

400 ▼

HHH

Todos los colores 24 = 200 ml tubo
Unidad de venta 1 tubo
Wszystkie kolory 24 = 200 ml tubkach
Opakowanie 1 sztuka

PBk9 - PBk7

gr. 1

540

HHH

gr. 1

Azul verde ftalo
Błekit zielonkawy
ftalowy

Stil de grain pardo
Stil de grain brazowy

Negro de Marte
Czern marsowa

Pag. 73 productos auxiliares
para la pintura al óleo
Str. 73 media do malarstwa
olejnego

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

La serie Classico es una gama extrafina y, por lo tanto, los blancos y todos los colores claros
están fabricados con aceites que no amarillean. Para la dilución de estos colores está
disponible el aceite de cártamo art. 5816648, el mismo con el que están fabricados.
Oil Medium Eco art. 5826605 y Oil Cleaner Eco art. 5826611 son una alternativa excelente
a los medios y disolventes tradicionales.
Gama Classico jest serią klasy “extrafine”, wszystkie biele i jasne kolory są oparte
na nie żółknących olejach. Do rozcieńczania tych kolorów zaleca się stosowanie oleju
szafranowego art. 5816648, który stanowi ich bazę. Olejowe Medium Eco art. 5826605
i Detergent Eco art. 5826611 stanowią znakomitą alternatywę dla tradycyjnych mediów
i rozpuszczalników.

PG7 - PB15:3

AS PR146- PY83 - PG7

PBk11

0398051
Primary set
caja de cartón
6 tubos 20 ml
(primarios - 2 blancos - negro)
0398051
Primary set
Pudełko kartonowe
6 tubek 20 ml
(Podstawowe kolory w tym biel i czerń)
0398058
INTRO SET
caja de cartón
8 tubos 20 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
1 pincel de cerda blanca

OLIO

0398058
INTRO SET
Pudełko kartonowe
8 tubek 20 ml
1 olej lniany 75 ml
1 pędzel szczecinowy

0398052
primary set
caja de cartón
6 tubos 60 ml
(primarios - blanco - negro)
0398052
Primary set
Opakowanie kartonowe
5 tubek 60 ml
(Podstawowe kolory w tym biel i czerń)

0398085
INTRO SET
caja de cartón
9 tubos surtidos 60 ml
0398085
INTRO SET
Opakowanie kartonowe
9 wybranych tub 60 ml

0398100
CAJA DE PLÁSTICO
10 tubos surtidos 20 ml
0398100
BLISTER PLASTIKOWY
10 wybranych tubek 20 ml
0398055
CAJA DE PLÁSTICO
12 tubos surtidos 20 ml
0398055
KASETKA PLASTIKOWA
12 wybranych tubek 20 ml

59
0398060
PAINTING SET
caja de cartón
12 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 salserilla de metal
1 pincel de cerda blanca
1 paleta de madera
0398060
PAINTING SET
Zestaw malarski
Opakowania kartonowe
12 wybranych tubek 20 ml
1 tuba bieli tytanowej 60 ml
1 rozcieńczalnik olejowy 75 ml
1 pudełko węgli
1 metalowa olejarka
1 pędzel szczecinowy
1 paletka drewniana
0399068
CAJA DE HAYA
20x30 cm int.
separaciones de madera
10 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
1 salserilla de metal
1 pincel de cerda blanca
1 paleta de madera

OLIO

0399068
KASETKA DREWNIANA
20x30 wnętrze
Drewniane przegródki
10 tubek 20 ml
1 tuba bieli tytanowej 60 ml
1 rozcieńczalnik olejowy 75 ml
1 metalowa olejarka
1 pędzel szczecinowy
1 paletka drewniana

0399074
CAJA STUDIO DE HAYA
25x35 cm int.
separaciones de madera
13 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 frasco de Aceite de linaza 75 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 salserilla doble de metal
1 espátula a cuchillo
2 pinceles de fibra sintética
1 paleta de madera
0399074
KASETKA DREWNIANA STUDIO
25x35 cm wnętrze
Przegródki drewniane
13 tubek 20 ml
1 biel tytanowa 60 ml
1 olej lniany 75 ml
1 rozcieńczalnik olejowy 75 ml
1 pudełko węgli
1 podwójna metalowa olejarka
1 szpachelka
2 pędzle z wolego włosia
1 paletka drewniana
0399075
CAJA STUDIO DE HAYA
30x40 cm int.
separaciones de madera
10 tubos surtidos 60 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
1 frasco de Aceite de linaza 75 ml
1 salserilla doble de metal
1 espátula a cuchillo
2 pinceles de cerda blanca
1 estuche de carboncillo
1 paleta de madera
0399075
KASETKA DREWNIANA STUDIO
30x40 cm wnętrze
Przegródki drewniane
10 tubek 60 ml
1 olej lniany 75 ml
1 rozcieńczalnik olejowy 75 ml
1 pudełko węgli
1 podwójna metalowa olejarka
1 szpachelka
2 pędzle z wolego włosia
1 paletka drewniana

0399101
CAJA ARTE DE HAYA
25 x 35 cm
separaciones de metal
13 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 tubo de Blanco de zinc 60 ml
1 frasco de Aceite de linaza 75 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
2 estuches de carboncillo
1 salserilla de metal
3 pinceles de cerda blanca
1 paleta de madera
0399101
KASETA DREWNIANa ARTE
25x35 cm wnętrze
Przegródki metalowe
13 tubek 20 ml
1 biel tytanowa 60 ml
1 biel cynkowa 60 ml
1 olej lniany 75 ml
1 rozcieńczalnik olejowy 75 ml
2 pudełka węgli
1 metalowa olejarka
3 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana
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0399092
CAJA CABALLETE DE HAYA
30 x 40 cm int.
separaciones de metal
15 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de zinc 60 ml
1 frasco de Aceite de linaza 75 ml
1 frasco de Diluyente óleo 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 salserilla doble de metal
1 espátula a cuchillo
3 pinceles de cerda blanca
1 paleta de madera

OLIO

0399092
KASETA ZE SZTALUGĄ
STOŁOWĄ
30x40cm wnętrze
metalowe przegródki
15 wybranych tub 20 ml
1 tuba 60 ml bieli cynkowej
1 olej lniany 75 ml
1 rozcieńczalnik 75 ml
1 pudełeczko węgli
1 metalowa podwójna olejarka
1 szpachla
3 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana

03 = colores brutos al óleo, gama completa
11 colores a precio único
03 = gruboziarniste farby, gama farb
11 kolorów w jednej cenie

030

HHH

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

034

Tierra blanca de Carrara
Ziemia biała z Karrary

HHH

035

Tierra amarilla de Roma
Ziemia żółta z Rzymu
PY43

040

038

HHH
Tierra de Siena tostada
Siena palona

PBr7

PBr7

HHH
Tierra verde antigua de
Verona
Ziemia zielona antyczna z
Werony

PBr7

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PW43

HHH

HHH

HHH
Tierra roja de Cerdeña
Ziemia czerwona z
Sardynii

PW43

Tierra naranja de Ercolano
Ziemia pomarańczowa
z Herkulanum

033

037

Tierra amarilla de Verona
Ziemia żółta z Werony

PW18

031

HHH

Todos los colores
06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 		
06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

041

PG23

HHH
Tierra parda de Florencia
Ziemia brązowa
z Florencji
PRr7

036

HHH
Tierra roja de Venezia
Ziemia czerwona z
Wenecji
PR101

039

HHH
Tierra verde de Verona
Ziemia zielona z Werony
PG23

63

11 colores 60 ml
11 farby 60 ml
Gianni Maimeri, Al Molino delle Armi, 1929
Óleo sobre contrachapado, 13,5x10 cm
Gianni Maimeri, Al Molino delle Armi, 1929
Olej na sklejce, 13,5x10 cm

La armonía y el calor de los tonos de la tierra
italiana. Las Tierras Brutas nacen de pigmentos
de origen antiguo, utilizados desde siempre
para crear esos colores que, hasta hace pocos años,
distinguían a las escuelas pictóricas esparcidas
en toda Italia. El color de las casas de Roma,
de los palacios de Venecia, de los pueblos
de las regiones Emilia o Toscana.
La granulometría del pigmento es más grande
que en los tradicionales colores al óleo. El empaste
tiene más cuerpo, el aspecto es más opaco
a fin de tener una diferente refracción de la luz.
El tono es más natural y se extiende con un mayor
grosor y materia. Las Tierras Brutas se pueden
mezclar con todos los colores al óleo y no tienen
aditivos colorantes de síntesis orgánica.

gruboziarniste
farby

Harmonia i ciepło tonacji ’’włoskich ziemi”.
Te farby tworzone są na wzór tych
antycznych , używanych przez poszczególne
włoskie szkoły malarskie, z których każda
miała swoje specyficzne upodobania.
Kolory rzymskich willi, weneckich pałaców,
miast Umbrii i Toskanii.
Ziarnistość pigmentów jest większa
niż w innych farbach olejnych.
Pasta jest grubsza i ma wygląd bardziej
kryjący, dający ciekawe efekty załamywania
się światła.
Można je mieszać z innymi farbami olejnymi
nie posiadającymi syntetycznych barwników
organicznych.

TERRE D’ITALIA

OLIO

colores brutos al óleo

03 = colores brutos al óleo, gama completa
11 colores a precio único
03 = gruboziarniste farby, gama farb
11 kolorów w jednej cenie

028

HHH

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

089

Blanco Santorini
Biel Santorini

HHH

213

Amarillo Vesubio
Żółty Vesuvius
PY53

357

HHH
Rojo de Sevilla
Czerwony z Sewilla
PO5

HHH
Verde obsidiana
Pantelleria
Zielona obsydian
z Pantelleria

PR122

218

397

396

PG8

HHH
Azul Ercolano
Niebieski Ercolano
PB36

HHH
Azul Capri
Niebieski Capri

PG18

Laca rosa de Provenza
Lak różowy z Provenza

PO62

HHH

HHH

HHH
Verde Salento
Zielon Salento

PY17

Naranja Trinacria
Pomarańczowy Trinacria

088

315

Amarillo de Damasco
Żółty Damascus

PW6

057

HHH

Todos los colores
06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 		
06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

PB29

439

HHH
Violeta Grasse
Fiolet z Grasse
PV15

65

11 colores 60 ml
11 farby 60 ml
Gianni Maimeri, Spiaggia al Lido
di Venezia, 1928
Óleo sobre lienzo, 90x120 cm
Gianni Maimeri, Spiaggia al Lido
di Venezia, 1928
Olej na płótnie, 90x120 cm

Son lugares que tienen su propio color aquellos
que capturan la imaginación.
Centro de un mundo, el Mediterráneo aúna
los tintes de civilizaciones y lugares inolvidables.
Mare nostrum. Son solares los tonos esenciales
aptos para transmitir la magia de un acorde.
Puros, y se puede decir fundamentales,
los colores de esta luz están calibrados para
conseguir cada matiz y cada modulación
necesarios para una pintura luminosa
y natural. Es una gama cromática especialmente
idónea para pintar tonos cálidos, brillantes
y armoniosos, para el trabajo en plein air
en paisajes soleados con una luz fuerte
y envolvedora. La terminación bruta, tosca,
material, refleja un resplandor suave, atenuado.

gruboziarniste
farby

Są takie miejsca, do których uchwycenia potrzebne
są specjalne kolory. Obszar Morza Śródziemnego
centrum starożytnego świata, scala odcienie
wiekopomnych cywilizacji. Mare nostrum.
Podstawowe odcienie oddające magię solarnych
harmonii. Czyste i można powiedzieć fundamentalne
kolory, inspirowane słonecznym śródziemnomorskim
klimatem, stworzone by oddać każdy niuans i zmianę
potrzebną do stworzenia świetlistego i naturalnego
obrazu. Gama chromatyczna doskonale nadająca
się do malarstwa posługującego się ciepłymi,
jasnymi i harmonijnymi odcieniami, do malowania
słonecznych krajobrazów w plenerze, przy wibrującym
i oślepiającym świetle. Chropowate wykończenie
materiału odbija delikatny, przytłumiony blask.

MEDITERRANEO

OLIO

colores brutos al óleo

colores al óleo

Maimeri Olio concentra todas las experiencias
acumuladas en muchos años de trabajo, libre
de vínculos precedentes, es un producto
que cambia la visión del color al óleo.
38 Colores esenciales, bien equilibrados
y con pigmentos nuevos. Calidad a precio asequible.
Seguridad y respeto del medio ambiente
en todos los componentes, desde la formulación
hasta el envase. Moderno, eficiente, útil.
Primer color al óleo producido en tubito de Coex,
manejable y robusto. Boca de salida de 7 mm.
Inmediato, rápido. El tiempo medio de secado
en gama es rápido, reduce los tiempos de trabajo
y permite utilizar técnicas y herramientas
de pintura más relacionadas con el color acrílico,
disfrutando del brillo de los colores al óleo.
Innovador. La gama incluye 4 pastas al óleo
cuya formulación es nueva.

farby olejne

Maimeri Olio to produkt, który zmienia spojrzenie
na farby olejne. Produkt, powstały w wyniku
doświadczenia wielu lat pracy, uwolniony
od uprzednich ograniczeń. Stanowi gamę dobrze
zbalansowanych trzydziestu ośmiu podstawowych
barw, przy zastosowaniu nowych pigmentów.
Jakość za konkurencyjną cenę. Wszystkie składniki są
bezpieczne i ekologiczne, począwszy od składników
farby po opakowanie. Współczesne, wydajne
i przydatne. Pierwszy raz farby olejne dostępne są w
praktycznych i wytrzymałych plastykowych tubach
z szerokim (7 mm) otworem. Błyskawicznie ’‘szybkie’’.
Przeciętny czas schnięcia jest krótszy od tradycyjnych
farb olejnych, pozwalając malarzowi na skrócenie
czasu pracy oraz zastosowanie technik i narzędzi
typowych dla malarstwa akrylowego, przy
zachowaniu świetlistości typowej dla farb olejnych.
Nowość: gama zawiera 4 olejne pasty strukturalne .

38 colores, 4 medios 200 ml
38 farby, 4 medium 200 ml
Gianni Maimeri, Monterosso al mare, 1948
Óleo sobre contrachapado, 65x50 cm
Gianni Maimeri, Monterosso al mare, 1948
Olej na sklejce, 65x50 cm

MAIMERI OLIO

OLIO
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MAIMERI OLIO

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

05 = colores al óleo, gama completa
38 colores a precio único
05 = gama farb olejnych
38 kolorów w jednej cenie

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

018

161

HHH
Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

167

191

HH

214

256

258

HH

278

284

285

HHH

HH

HH

HHH

HHH

400

HHH

PBr7

493

PBr7

514

PB29 - PBk11

535

HHH
Negro de marfil
Czern kostna
PBk7

540

Azul de Prusia
Błekit pruski

HHH
Negro de Marte
Czern marsowa

PB27

414

HHH
Gris de Payne
Szary Payne

PB15:3

HHH

HHH
Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

Azul primario - Cyan
Cyjan

402

HHH
Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PB29

PBk11

HHH
Azul celeste
Błekit nieba

PR48:3

286

492

Ultramar claro
Ultramaryna jasna

Bermellón oscuro imit.
Cynober ciemny (imit)

PY42

132

391

PO5

Ocre amarillo
Ochra zółta

PR101 - PBk11

PW6 -PB29

Bermellón claro imit.
Cynober jasny (imit)

PY1

HHH

HH

HH

HHH
Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

Azul de cobalto claro imit.
Błekit kobaltowy jasny
(Hue)

PBr7

Amarillo primario
Zółty podstawowy

131

370

Tierra de Siena tostada
Siena palona

PY1 -PO13

HH

HHH

484

PG8

PO5 - PR48:3

Amarillo perm. oscuro
Zółty permanentny
ciemny

116

HH

PR101 - PBk11

Verde vejiga
Ziemia zielona

Rojo quinacridona
Czerwien quinacidrone

PY3

114

358

AS PR146

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny
cytrynowy

HHH

HHH
Pardo de Marte
Braz marsowy

PG17

Rojo primario - Magenta
Madzenta

PY1 - PO13

HH

HH

476

Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa

PV19 - PW6

Amarillo perm. naranja
Zółty permanentny
pomaranczowy

112

356

Rosa quinacridona claro
Róz quinacidrone jasny

PW6 - PO13

HH

HHH

PV23

PG17

PR101

Amarillo de Nápoles rojizo
Zółty neapolitanski
czerwonawy

110

HHH

HHH

HHH
Violeta de cobalto imit.
Kobalt fioletowy (imit)

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

Ocre rojo
Ochra czerwona

PW6 - PY42

106

336

PR57:1

Amarillo de Nápoles claro
Zółty neapolitanski jasny

448

PG23

Carmín permanente
Karmin kryjacy

PW7

HHH

HH

HHH
Tierra verde
Ziemia zielona

PBk7

Blanco de zinc
Biel cynkowa

105

296

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PW6

020

HHH

Todos los colores
24 = 200 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory
24 = 200 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

PW6 - PB15:3

422

HHH

Ocre amarillo claro
Ochra zółta jasna

Cinabrio verde claro
Zielen cynobrowa jasna

Indaco
Indigo

Pag. 73 productos auxiliares
para la pintura al óleo
Str. 73 media do malarstwa
olejnego

Pag. 195 accesorios para
pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Oil Medium Eco art. 5826605 y Oil Cleaner Eco art. 5826611 han sido creados conjuntamente con
la gama Maimeri Olio y comparten sus características de respeto al hombre y al medio ambiente.
Olejowe Medium Eco art. 5826605 i Detergent Eco art. 5826611 stanowią znakomitą alternatywę
dla tradycyjnych mediów i rozpuszczalników. Stanowią one dobre uzupełnienie serii Maimeri
Olio, która jest w pełni bezpieczna, tak dla zdrowia jak i środowiska.

PW6 - PY42

5924850

PY1 - PB15:3

5924851
Imprimación para
pintura al óleo
Podkład olejowy

Base para colores al oleo, dejar
secar bien antes de pintar.
Baza do farb olejnych.
Przed rozpoczęciem pracy poczekć
do zupełnego wyschnięcia.

PBk7 - PB15:1

5924852
Pasta mate para óleo
Medium olejne matowe
Mezclada con colores al óleo
disminuye su brillo.
Redukuje błysk farb olejnych.

5924853
Pasta brillante para óleo
Medium olejne błyszczące
Mezclada con colores al óleo
aumenta su brillo.
Zwiększa błysk farb olejnych.

Pasta gruesa para óleo
Pasta strukturalna
chropowata

Mezclada con colores al óleo les
da un acabado granulado.
Nadaje ziarnistą fakturę
farbom olejnym.

69
oil medium eco
oil cleaner eco
5826605
oil medium eco
• Medio ecológico ideal para todos
los colores al óleo.
• Líquido parecido al agua, incoloro,
con olor apenas perceptible.
• Puede ser utilizado en interiores
sin provocar molestias.
• Para olfatos muy sensibles,
se recomienda ventilar
la habitación de trabajo durante
o después de su utilización.
• Puede ser dosificado
con cuentagotas para evitar
desperdicios, o mezclado con el
color en cantidad controlada.
• Se aconseja no superar el 30%
de producto con relación al color.
• Puede ser devuelto al envase
original y reutilizado una y otra vez.
MEDIUM OLEJNE ECO
• Bezbarwny rozcieńczalnik
do wszystkich farb olejnych,
będący ekologiczną alternatywą dla
tradycyjnych rozcieńczalników
o prawie niewyczuwalnym zapachu.
• Bezpieczny dla ludzi i środowiska.
Może być stosowany we wnętrzach,
jednak osobom szczególnie
wrażliwym zaleca się wentylowanie
pomieszczenia w czasie pracy.
• Aby uniknąć rozlania można
dawkować przez dozownik.
• Redukuje ciągliwość farb. Zmiękcza
konsystencję farby.Nadmiar może
spowodować zmatowienie farby,
zaleca się więc nie dodawanie więcej
niż 30% medium ECO.
• Nie zanieczyszczone może być
stosowane wielokrotnie.

5826611
oil CLEANER eco
• Detergente biodegradable
ideal para la limpieza de los
instrumentos de trabajo.
• Diluir con un poco de agua
o, según la suciedad, utilizar
directamente sobre el soporte
usando una esponja suave.
• Para la limpieza del tubo
en plastico cortar la cola del tubo
justo debajo de la soldadura
y verter el detergente puro
o ligeramente diluido con agua.
• Para la máxima eficacia de
limpieza, sacudir bien, o utilizar
un cepillo para llegar al final
extremo opuesto del tubo.
OLEJNY DETERGENT ECO
• Detergent ≠bez amoniakowy,
rozpuszczalny w wodzie,
bezpieczny dla ludzi i środowiska.
Dobrze czyszczący narzędzia
malarskie i plastykowe
opakowania po farbach.
• Znakomita siła dyspersyjna, usuwa
wszelkie ślady po oleju i pigmentach.
Do silnych zabrudzeń nie rozcieńczać
i używać miękkiej gąbki.
• Przy myciu wysokich pojemników,
wlać do środka i dobrze wymieszać.

0598193
PRIMARY SET
caja de cartón
5 tubos surtidos 200 ml
(primarios - blanco - negro)
0598193
PRIMARY Set
Opakowanie kartonowe
5 tub 200 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń
0598194
PRIMARY SET
caja de cartón
5 tubos surtidos 75 ml
(primarios - blanco - negro)

OLIO

0598194
PRIMARY Set
Opakowanie kartonowe
5 tub 75 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń

colores al óleo HD

Los colores de la innovación entraron
en el imaginario de las jóvenes generaciones.
Los tonos de un sueño en color.
Los colores del vídeo, de los cristales líquidos
de la virtualidad. Capturar el fantasma inmaterial
y luminoso de los monitores, de las redes sociales,
de los videojuegos no es posible
con los pigmentos y tintes tradicionales,
agraviados por la pesadez del mineral
o del inorgánico. En el óleo HD el predominio
de los empastes se basa en altas concentraciones
de pigmento de síntesis orgánica.
Los colores no son, por lo tanto, cubrientes
y obtusos, más bien presentan luminosidad
y profundidad con una transparencia viva.
Colores indicados para pintar sobre superficies
lisas, blancas, claras o, eventualmente, preparadas
con bases micáceas de color perlino.

farby olejne HD

Innowacyjne, wysokiej jakości farby, stworzone,
aby lepiej opisywać naszą współczesną,
cyfrową rzeczywistość.
Odcienie z wielobarwnego snu.
Barwy jak z filmów video, z wirtualnego
ciekłokrystalicznego świata.
Uchwycenie niematerialnego, miriady ekranów
komputerowych i gier video byłoby niemożliwe
przy użyciu tradycyjnych farb obciążonych
minerałami lub substancjami nieorganicznymi.
W farbach HD większość past składa
się ze skoncentrowanych barwników
syntetyzowanych organicznie.
Farby nie są kryjące, ale połyskujące, głębokie i
zdecydowanie przejrzyste. Dostosowane
do malowania na gładkich, jasnych, perłowych
lub mikowych powierzchniach. Mogą być
mieszane z klasycznymi farbami olejnymi.

30 colores 75 ml
30 farby 75 ml
Gianni Maimeri, Bozzetto per la vetreria, 1923
Óleo sobre cartón, 47x64 cm
Gianni Maimeri, Bozzetto per la vetreria, 1923
Olej na kartonie, 47x64 cm

OLIO HD

OLIO
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olio hd

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

06 = colores al óleo, gama completa
30 colores a precio único
06 = gama farb olejnych
30 kolorów w jednej cenie

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

570

571

572

573

574

575

576

577

HHH

578

HH

586

Todos los colores
16 = 75 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory
16 = 75 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

HH

595

HHH

No colour

Rebel red

Reset green

Black hacker

PW6

AS PR112

PG8

PBk7

HHH

579

HHH

587

HHH

596

HHH

Double white

Luxury red

Noblesse blue

Sturdust purple

PW6

PV19

PB15:1

PW20

HHH

580

HH

588

HHH

597

HHH

Moon white

Red devil

Avatar blue

Stardust blue

PW20

PR57:1

PB15:3

PW20

HH

581

HHH

589

HHH

557

HHH

Life yellow

Game over purple

Cool blue

Heavy metal

10 G PY3

PV23

PB29

PBk11

HHH

582

HHH

590

HHH

Caution yellow

Green dragon

Soul blue

G PY1

PG17

PB27

HH

583

HH

591

HHH

Tilt yellow

Freedom green

Dry ochre

PY83

10G PY3 - PG7

PY42

HH

584

HH

593

Lucky green

Flashback umber

PO13 - G PY1

10G PY3 - PB15.3

PR101

585

HHH

594

H
Flash magenta

599

H
Flash yellow

HHH

Energy orange

HH

598

HHH

Firewall red

Hazard green

Urban grey

PO5

PG7

PBk11
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HD Colores al óleo son particularmente brillantes y transparentes, para resaltar estas
caracteristicas se aconseja de utilizar el color puro, eventualmente diluidos con poco óleo
y evitar desecantes.
Farby olejne HD są wyjątkowo jaskrawe,świetliste i transparentne i aby w pełni zachować
te cechy zaleca się ich stosowanie w stanie czystym. Nie poleca się dodawania preparatów
przyspieszających wysychanie. Olej do ich rozrzedzania używać z umiarem.

Un
Hi
conventional lighting
Además de los colores naturales
y los de la química inorgánica,
han aparecido nuevos colores
en el imaginario del arte
contemporáneo y el de las
nuevas generaciones.
Son los tonos de un sueño
colorido.
Son los colores del vídeo,
de la alta definición,
de los cristales líquidos
de la virtualidad.
Colores no convencionales,
que huyen del estereotipo de los
colores al óleo tradicionales.
Kolory ciekłokrystalicznych
ekranów, korespondujące
z wyobraźnią współczesnych
artystów.
Powstałe na bazie
organicznych pigmentów.
Kolory które łamią stereotypy
tradycyjnych farb olejnych .

Los colores no son cubrientes
y opacos, sino que tienen
luminosidad y una viva
transparencia. Los colores al óleo
HD permiten, por su composición
y molido, que la luz los atraviese
y se difumine al hacerlo.
Sus propiedades son opuestas
a la opacidad. Son límpidos,
translúcidos, y la ausencia
de absorción que presentan
se debe a su excelente
transmisión óptica.
Nie kryjące, niesamowicie
świetliste i absolutnie
przezroczyste.
Tak skomponowane, że światło
je przenika i ulega załamaniom.
Farby HD są przeciwieństwem
olejnych farb kryjących,
są czyste, przeświecające
i nie absorbujące światła.
Są przewodnikami światła.

Ultra
vivid
Luminosos fantasmas de nuestros
sueños despiertos, pantallas,
redes sociales, videojuegos
o tecnología 3D.
Colores luminosos, vivos,
brillantes, obtenidos con altas
concentraciones de pigmentos
de síntesis orgánica.
Barwy świecące jak te z gier
wideo i technologii 3D.
Jasne, żywe i świetliste - rezultat
dużej zawartości syntetycznych
pigmentów organicznych .
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PRODUCTOS AUXILIARES
PARA PINTURA AL ÓLEO
MEDIA DO FARB
OLEJNYCH
600
DISOLVENTE INODORO
ROZCIEŃCZALNIK
BEZWONNY

Destilado de petróleo
refinado exento de
substancias aromáticas
Czysty destylat benzyny
wolny od aromatów

• Líquido incoloro casi
completamente inodoro.
• Moderada capacidad disolvente.
• Indicado para personas sensibles al olor
típico de los disolventes.
• Utilizar en ambientes bien ventilados.
• Se aconseja no exagerar
en la cantidad utilizada.

• Bezwonny i bezbarwny płyn.
• Średnia siła rozpuszczania.
• Dla osób wrażliwych na zapach.
• Do użytku w wentylowanych
pomieszczeniach.
• Używać z umiarem.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

ESENCIA DE PETRÓLEO
ESENCJA BENZYNOWA

Destilado de petróleo
Oczyszczony destylat
benzyny

• Disolvente ligero.
• Evapora rápidamente.
• Buena capacidad disolvente.
• Adecuado también para limpiar pinceles
y paletas.

• Delikatny rozcieńczalnik.
• Szybko parujący.
• Dobra siła rozpuszczania.
• Znakomity do mycia pędzli i palet.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

OIL MEDIUM ECO
MEDIUM OLEJNE ECO

Disolvente orgánico
Rozpuszczalnik
organiczny

• Diluyente incoloro apto para todos los
colores al óleo.
• Olor apenas perceptible.
• Alternativa ideal respecto
a los disolventes tradicionales.
• Mezclable con agua.
• No es peligroso para el ser humano ni para
el medio ambiente.
• Reduce la viscosidad de los colores al óleo.
• Suaviza la pasta pictórica.
• Facilita la extensión de los colores.
• Evapora despacio con respecto
a los disolventes tradicionales.
• Utilizar con moderación para evitar
que se formen zonas secas sobre
la superficie de la obra.

• Bezbarwny rozcieńczalnik do farb olejnych.
Ekologiczna alternatywa do tradycyjnych
rozcieńczalników.
• Bezpieczny dla ludzi i środowiska.
• Redukuje ciągliwość farb.
• Zmiękcza konsystencję farby.
• Ułatwia proces malowania.
• Czas parowania wolny.
• Nadmiar może spowodować
zmatowienie farby.

ESENCIA DE
TREMENTINA
RECTIFICADA
REKTYFIKOWANA
ESENCJA
TERPENTYNOWA

Aceite esencial extraído
de brotes de coníferas
Esencja z pączków
drzew iglastych

• Disolvente vegetal de antigua tradición.
• Evaporación medio-lenta.
• Sensible a la luz y al aire.
• Tiende a amarillearse.
• Adecuado también para limpiar pinceles
y paletas.

• Tradycyjny roślinny rozpuszczalnik.
• Umiarkowanie wolne parowanie.
• Reaktywny na światło i powietrze.
• Ma tendencję do żółknięcia.
• Dobry do czyszczenia pędzli i palet.

604

605

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

OLIO

606

250 ml = 26

611
OIL CLEANER ECO
OLEJNY DETERGENT
ECO

Tensoactivo aniónico
Sal Sódica de un
polielectrolito
carboxilado
Roztwór anionowy
Elektrolit karboksylowy
soli sodowych

• Detergente de colore pajizo exento
de amoniaco.
• Inodoro.
• Diluible con agua.
• No es peligroso para el ser humano ni para
el medio ambiente.
• Limpia a fondo todas las herramientas
utilizadas para realizar las obras, como
pinceles, espátulas, paletas, salserillas.
• Apto para limpiar el interior del tubito
de plástico.
• Excelente capacidad dispersante
por lo que incorpora perfectamente todos
los residuos de óleo y pigmento.

• Detergent bez amoniakowy.
• Rozpuszczalny w wodzie.
• Bezpieczny dla ludzi i środowiska.
• Dobrze czyszczący narzędzia malarskie.
• Nadający się do czyszczenia plastykowych
opakowań.
• Znakomita siła dyspersyjna, usuwa wszelkie
ślady po oleju i pigmentach.

250 ml = 26

IMPRIMACIÓN
PODKŁAD OLEJNY

Resina alquídica
tixotrópica
Aguarrás mineral
Excipientes
Bióxido de titanio
Alkidowa żywica
Biały spirytus
Wypełniacz
Ditlenek tytanu

• Preparación de fondo poco absorbente
a base de resinas alquídicas.
• No es necesario diluir.
• Aplicar varias capas con intervalos
de alrededor de 24 horas para una mejor
uniformidad de fondo.
• Ideal para los colores al óleo, pero utilizable
también para las otras técnicas pictóricas.

• Mało chłonny podkłady na bazie
żywicy alkidowej.
• Nie wymaga rozcieńczania.
• Kolejne warstwy nakładać w odstępach
24 h w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
• Idealny do farb olejnych, może być też
stosowany do innych farb.

500 ml = 34

MEDIO SECANTE
SYKATYWA

Aceite de linaza
Esencia de petróleo
Aguarrás mineral
Desecantes
Olej lniany
Esencja benzynowa
Biały spirytus
Czynniki suszące

• Acelera la desecación de los colores al óleo.
• Reduce la consistencia de los colores al óleo.
• Utilizar con moderación, controlando
la reducción de los tiempos de desecación.

• Przyspiesza czas schnięcia farb olejnych.
• Zmniejsza gęstość.
• Używać z umiarem, kontrolując czas
wysychania.

75 ml = 16
250 ml = 26

Resina alquídica
tixotrópica
Aguarrás mineral
Desecantes
Alkidowa żywica
Biały spirytus
Czynniki suszące

• Acelera la desecación de los colores
al óleo sin alterar su viscosidad.
• Utilizar con moderación, controlando
la reducción de los tiempos de desecación.
• Agitar enérgicamente el frasco
antes del uso.

• Przyspiesza czas schnięcia farb olejnych,
nie zmniejszając ich gęstości.
• Używać z umiarem, kontrolując
czas wysychania.
• Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem.

75 ml = 16
250 ml = 26

MEDIO DE EMPASTE
IMPASTO

Aceite de cártamo
Desecantes
Excipientes
Olej szafranowy
Czynniki suszące
Wypełniacze

• Color al óleo no pigmentado.
• Conveniente para técnicas a espesor dada
su consistencia y plasticidad.
• Reduce el coste de los colores muy
pigmentados sin disminuir su consistencia.
• Seca rápidamente.
• No se tiñe de amarillo.

• Farba olejna bez pigmentu.
• Dobra do tworzenia grubych
warstw malarskich.
• Zwiększa objętość mocno
napigmentowanych farb.
• Szybko schnie, nie żółknie.

OILYN
OILYN

Resinas alquílicas
tixotrópicas (15%).
Aguarrás mineral
Espesantes
Alkydowa żywica (15%)
Biały spirytus
Zagęszczacz

• Medio semibrillante de color ambarino.
• Mejora la fluidez de los colores.
• Aumenta la transparencia de los colores
sin suavizar el color.
• Suaviza la pincelada.
• Se mezcla fácilmente con el pincel
o con la espátula.
• Se puede utilizar en lugar del óleo, en caso
de veladuras o superposiciones de color.
• Aumenta la flexibilidad de las capas
de color superpuestas.
• Aumentar la cantidad de Oilyn paso a paso
que se procede con las veladuras.

• Medium pół błyszczące o bursztynowym
kolorze.
• Zwiększa płynność i transparentność.
• Zwiększa świetlistość kolorów nie
zmieniając konsystencji.
• Mieszać pędzlem lub szpachlą.
• Zastępuje olej przy lawowaniu obrazu.
• Zwiększa elastyczność warstw malarskich.
• Dodawać stopniowo.

75 ml = 16
250 ml = 26

Aguarrás mineral
Aceite de linaza
Biały spirytus
Olej lniany

• Reduce la consistencia de los colores
al óleo sin suavizar el color.
• En caso de dilución es una alternativa
con respecto a los disolventes.
• Tiende a amarillearse.

• Zmniejsza gęstość nie wpływając na moc
barwy, jak czynią inne rozpuszczalniki.
• Ma tendencję do żółknięcia.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40
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628
MEDIO GEL SECANTE
SYKATYWA W ŻELU
N

632
60 ml = 06
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646
DILUYENTE ÓLEO
ROZCIEŃCZALNIK
OLEJOWY
N

75
648
ACEITE DE CÁRTAMO
OLEJ SZAFRANOWY

Extracto de semillas de
cártamo (alazor)
Ekstrakt z nasion
szafranu

• Aceite semisecante con características
semejantes a las del aceite de adormidera.
• No se tiñe de amarillo.
• Deseca lentamente.
• Suaviza y fluidifica los colores al óleo.
• Indicado para los colores blancos
y los colores muy claros.

• Nie żółknie.
• Schnie wolno.
• Zmiękcza farby olejne dodając im płynności.
• Znakomity do bieli i jasnych kolorów.

ACEITE DE LINAZA
OLEJ LNIANY

Extracto refinado de
semillas de linaza
Ekstrakt z nasion lnu

• Aceite secante.
• Tiende a amarillearse.
• Buen secado.
• Utilizado como medio aumenta el brillo
de los colores al óleo.
• Suaviza la pincelada.

• Dobrze schnący.
• Ma tendencję do żółknięcia.
• Zwiększa świetlistość i błysk kolorów.
• Zmiękcza konsystencję farby.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40
5000 ml = 48

ACEITE DE LINAZA
POLIMERIZADO
OLEJ LNIANY
POLIMERYZOWANY

Aceite de linaza
refinado, polimerizado
por calentamiento
Oczyszczony ekstrakt z
nasion lnu

• Aceite de elevada viscosidad.
• Tiende a amarillearse.
• Proporciona un acabado muy brillante.
• Suaviza la pincelada.
• Esperar alrededor de 1 mes antes de fijar
el cuadro con un barniz.

• Schnący olej.
• Ma tendencję do żółknięcia.
• Nadaje duży połysk.
• Redukuje ślady pędzla.
• Nakładać werniks finalny po okresie
jednego miesiąca.

75 ml = 16
250 ml = 26

ACEITE DE NUEZ
OLEJ ORZECHOWY

Extracto refinado de
pulpa de nueces
Oczyszczony ekstrakt z
orzechów włoskich

• Aceite con características iguales
que las del Aceite de adormidera.
• No se tiñe de amarillo.
• Seca rápidamente.
• Aumenta moderadamente el brillo
de los colores.

• Nie żółknie.
• Dobra siła schnięcia.
• Zwiększa świetlistość kolorów.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

ACEITE DE
ADORMIDERA
OLEJ MAKOWY

Extracto refinado de
semillas de adormidera
Oczyszczony ekstrakt z
nasion maku

• Aceite semisecante preciado sumamente
puro y extremadamente resistente a la luz.
• No se tiñe de amarillo.
• Deseca lentamente.
• Indicado para los colores blancos
y los colores muy claros.

• Nie żółknie.
• Odporny na światło.
• Schnie wolno.
• Odpowiedni do bieli i jasnych kolorów.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

AGUARRÁS MINERAL
BIAŁY SPIRYTUS

Destilado de petróleo
refinado
Contenido aromático
inferior al 20%
Rektyfikowany destylat
benzyny
Zawartość aromatów
pon. 20%

• Diluyente para colores al óleo y barnices.
• Buen poder disolvente.
• Evaporación medio lenta.
• Adecuado también para limpiar pinceles
y paletas.

• Rozcieńczalnik do farb i werniksów.
• Dobra siła rozpuszczania.
• Wolno parujący.
• Odpowiedni do czyszczenia pędzli i palet.

75 ml = 16
250 ml = 26

BARNIZ DAMAR
WERNIKS DAMAROWY

Resina Damar (40%)
Esencia de trementina
Alcoholes
Żywica damarowa (40%)
Esencja terpentynowa
Alkohol

• Barniz final a base de una resina natural
tradicional obtenida de árboles de la familia
de las Dipterocarpaceae.
• Tiende a amarillearse.
• Aumenta el brillo y el esplendor de las obras.
• El color normal ámbar y la posibilidad
de un ligero sedimento no influyen sobre
el resultado final.

• Werniks końcowy na bazie żywicy z drzew
dipterocarpacea.
• Ma tendencję do żółknięcia.
• Znacząco zwiększa świetlistość
i błysk kolorów.
• Bursztynowy kolor, możliwość wytrącania
się osadu, nie wpływa na efekt końcowy.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40
5000 ml = 48

Resina cetónica y acrílica
(25%)
Aguarrás mineral
Aceite de adormidera
Ketonowa i akrylowa
żywica (25%)
Biały spirytus
Olej makowy

• Barniz graso de color pajizo.
• Mezclado con los colores al óleo impide
que se formen zonas secas sobre
la superficie de la obra.
• Aumenta moderadamente el brillo
de los colores.
• Favorece la adherencia al soporte.
• Mejora la elasticidad de los colores.
• Usarlo con moderación.

• Tłusty werniks.
• Ułatwia równomierne schnięcie farb.
• Zwiększa świetlistość barw.
• Ułatwia rozprowadzanie farb.
• Używać z umiarem.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
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BARNIZ PARA PINTAR
WERNIKS MALARSKI

670
BARNIZ FINAL
BRILLANTE
WERNIKS KOŃCOWY
BŁYSZCZĄCY
Xn

N

F

Resina cetónica (45%)
Esencia de petróleo
Aguarrás mineral
Filtro UV
Żywica ketonowa
i akrylowa (45%)
Esencja benzynowa
Biały spirytus
Filtr UV

• Barniz brillante.
• No se tiñe de amarillo.
• Factor protector muy alto, contiene filtro UV.
• Producto reversible con Aguarrás mineral.
• Esperar que la obra esté completamente
seca antes de barnizar.

• Nadaje błysku farbom.
• Nie żółknie.
• Zabezpiecza przed promieniami UV.
• Odwracalny z białym spirytusem.
• Nakładać na dobrze wyschnięte farby.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

Resina acrílica (30%)
Aguarrás mineral
Sílice opacante
Żywica akrylowa (30%)
Biały spirytus
Krzemionka matująca

• Solución opalescente.
• Crea una película opaca muy resistente.
• Agitar bien antes del uso.
• No aplicar sobre superficies muy
absorbentes, puede causar la emersión
de la sílice opacante. Primero aplicar
una capa de barniz aislante.
• Mezclar con el Barniz final brillante
para obtener infinitos grados diferentes
de terminación.
• Producto reversible.

• Tworzy matową odporną powłokę.
• Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
• Na chłonnych powierzchniach zastosować
wpierw werniks izolujący, aby uniknąć
wytrącenia się krzemionki.
• Można mieszać z werniksem błyszczącym,
aby uzyskać wartości pośrednie.
• Werniks odwracalny.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

Resina mástique natural
de Chios Pistacia
Lentiscus (31%)
Esencia de trementina
Żywica mastyksowa
z drzew akacji z Chios
Esencja terpentynowa
Lentiskus (31%)

• Barniz natural muy preciado
de antigua tradición.
• Muy flexible y elástico.
• Aumenta mucho el brillo de la obra.
• Tiende a amarillearse.
• Producto reversible con Esencia
de trementina.

• Cenny tradycyjny werniks.
• Bardzo elastyczny i giętki.
• Nadaje barwom specyficznej świetlistości.
• Ma tendencję do żółknięcia.
• Odwracalny z esencją terpentynową.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

Resina acrílica
y cetónica (35%)
Aguarrás mineral
Żywica ketonowa (35%)
Biały spirytus

• Barniz final que reúne las ventajas
de elasticidad y dureza de las resinas
que lo componen.
• Apto también para otras técnicas pictóricas.

• Końcowy werniks elastyczny
a zarazem twardy.
• Nadaje się do wszystkich technik malarskich.

75 ml = 16
250 ml = 26

Resina cetónica (25%)
Aguarrás mineral
Esencia de petróleo
Żywica ketonowa (25%)
Biały spirytus
Esencja benzynowa

• Barniz final ligero.
• Elimina las zonas opacas que se forman
durante los intervalos de ejecución
del cuadro.
• Seca muy rápidamente.
• Utilizable también como barniz final cuando
se quiere un brillo moderado.

• Delikatnie błyszczący werniks finalny.
• Usuwa matowe miejsca w czasie malowania.
• Umiarkowanie szybki czas schnięcia.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

Resina acrílica 3%
Mezcla de disolventes 71%
Mezcla de desecantes
entre el 0,5% y el 1%
Butano, Isobutano,
Propano 25%
Filtro UV
Żywica akrylowa 3%
Mieszanina
rozpuszczalników 71%
Czynniki suszące
od 0,5 do 1%
Butan, Izobutan
Propan 25%
Filtr UV

• Barniz a base de aditivos fomentadores
del desecado.
• Reduce mucho los tiempos de desecado
del color fresco.
• No altera los colores.

• Werniks z czynnikami
przyspieszającymi wysychanie.
• Znacząco skraca proces wysychania farby.
• Nie zmienia kolorów.

400 ml = 32

674
BARNIZ FINAL MATE
WERNIKS KOŃCOWY
MATOWY
Xn

N

682
BARNIZ MÁSTIQUE
WERNIKS
MASTYKSOWY
Xn

N

684
BARNIZ PARA
CUADROS
WERNIKS DO
OBRAZÓW
Xn

N

686
BARNIZ PARA
RETOQUE
WERNIKS
RETUSZERSKI
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SPRAY
AEROSOL
SECANTE PARA
COLORES AL ÓLEO
SYKATYWA W
AEROZOLU
F
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SPRAY
BARNIZ DAMAR
WERNIKS DAMAROWY
Xn

N

F

verdadera rEsinA damar
NATURALNA ŻYWICA DAMAROWA

669

F+

F+

SPRAY
BARNIZ FIJADOR
WERNIKS FIXATYWA
F+

685

• Końcowy werniks na naturalnej
żywicy damarowej.
• Ma tendencję do żółknięcia.
• Zwiększa świetlistość i połysk kolorów.
• Bursztynowy kolor, możliwość wytrącania
się osadu, nie wpływa na efekt końcowy.

400 ml = 32

Resina cetónica 16%
Destilados
de petróleo 49%
Propulsante GLP 35%
Filtro UV
Żywica ketonowa 16%
Destylaty ropy 49%
Gaz nośny 35%
Filtr UV

• Barniz protector incoloro.
• Crea una película muy resistente.
• Se utiliza para barnizar pinturas al óleo
bien secas.
• Seca rápidamente.
• Agitar bien antes del uso.

• Bezbarwny werniks zabezpieczający.
• Tworzy bardzo odporną warstwę.
• Pokrywać dobrze wyschnięty obraz.
• Szybko schnie.
• Nadaje się do innych technik malarskich.
• Rozpylać trzymając pojemnik pionowo
z odległości ok. 30 cm

400 ml = 32

Resina acrílica 10%
Destilados
de petróleo 54%
Sílice amorfa 1%
Propulsante GLP 35%
Filtro UV
Żywica ketonowa10%
Destylaty ropy 54%
Krzemionka 1%
Gaz nośny LPG 35%
Filtr UV

• Barniz protector incoloro.
• Crea una película opaca muy resistente.
• Seca rápidamente.
• Agitar bien la bombona antes del uso,
contiene un agente opacante que deposita
en el fondo.

• Bezbarwny werniks.
• Tworzy trwałą warstwę ochronną.
• Szybko schnie.
• Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

400 ml = 32

Resina acrílica 9%
Destilados
de petróleo 41%
Propulsante GLP 50%
Filtro UV
Żywica akrylowa 9%
Destylaty ropy 41%
Gaz nośny LPG 35%
Filtr UV

• Barniz protector incoloro.
• Uso universal.
• Es invisible si se aplica en capa fina.
• Fija y protege documentos, dibujos,
acuarelas, estampas, pinturas al temple
o al óleo.
• Seca rápidamente.

• Bezbarwny werniks zabezpieczający.
• Niewidoczny w cienkich warstwach.
• Zabezpiecza dokumenty, rysunki, akwarele,
tempery i obrazy olejne.
• Szybko schnie.

400 ml = 32

Resina cetónica 10%
Destilados
de petróleo 55%
Propulsante GLP 35%
Filtro UV
Żywica akrylowa 9%
Destylaty ropy 55%
Gaz nośny LPG 35%
Filtr UV

• Barniz final incoloro, ligero.
• Adecuado para eliminar las zonas opacas
que se forman durante los intervalos
de ejecución de la obra.
• Aumenta ligeramente el brillo de los colores.
• Seca rápidamente.

• Bezbarwny uniwersalny werniks.
• Usuwa matowe miejsca w trakcie malowania.
• Delikatnie zwiększa świetlistość barw.
• Szybko schnie.

400 ml = 32

Esencia rectificada
de lavanda
Oczyszczona esencja z
lawendy

• Diluyente con un olor agradable.
• Desecado medio (más despacio
que la Esencia de trementina).
• Indicado como medio en la pintura al óleo.

• Rozcieńczalnik o miłym zapachu.
• Umiarkowany czas schnięcia.
• Może być stosowany jako medium
w malarstwie olejnym.

SPRAY
BARNIZ FINAL MATE
WERNIKS KOŃCOWY
MATOWY

675

• Barniz final a base de una resina natural
tradicional obtenida de árboles de la familia
de las Dipterocarpaceae.
• Tiende a amarillearse.
• Aumenta el brillo y el esplendor de las obras.
• El color normal ámbar y la posibilidad
de un ligero sedimento no influyen sobre
el resultado final.

SPRAY
BARNIZ FINAL
WERNIKS KOŃCOWY

673

Resina Damar 56%
Aceite de trementina 9,8%
Butano, Isobutano,
Propano 18,9%
Dimetil éter 15,3%
Żywica damarowa 56%
Olejek terpentynowy 9,8%
Butan, Izobutan
Propan 18,9%
Dimethyl ether 15,3%

N

SPRAY
BARNIZ PARA
RETOQUE
WERNIKS
RETUSZERSKI
F+

602
75 ml = 16

OLIO

ESENCIA DE LAVANDA
ESENCJA
LAWENDOWA

662
TREMENTINA VENETA
TERPENTYNA
WENECKA

Trementina véneta
(91%)
Aguarrás mineral
Terpentyna wenecka 91%
Biały spirytus

• Solución ambarina llamada también
Esencia grasa.
• Se usa como vehículo para los pigmentos
en polvo para cerámica en horno.
• Indicado como medio en la pintura al óleo.
• Aumenta el brillo y la elasticidad
de la película.

• Bursztynowa tłusta esencja.
• Medium do ceramicznych pigmentów.
• Medium w malarstwie olejnym.
• Zwiększa świetlistość i elastyczność farb.

75 ml = 16
250 ml = 26

BARNIZ FINAL
ACRÍLICO
WERNIKS KOŃCOWY
AKRYLOWY

Resina acrílica (30%)
Aguarrás mineral
Filtro UV
Żywica akrylowa
Biały spirytus
Filtr UV

• Barniz final a disolvente.
• Aplicación simple.
• No se tiñe de amarillo.
• Contiene filtro UV que absorbe los rayos
ultravioletas.
• Particularmente adecuado para la pintura
de exteriores.

• Końcowy werniks nie żółknący.
• Łatwy w nakładaniu.
• Do malarstwa olejnego i akrylowego.
• Zawiera filtr UV.
• Znakomity do ochrony obrazów
eksponowanych na zewnątrz.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

BARNIZ FINAL
BRILLANTE AL AGUA
WODNY WERNIKS
MALARSKI

Resina acrílica en
emulsión acuosa (80%)
Agentes estabilizadores
Akrylowa żywica w
wodnej emulsji 80%
Stabilizatory

• Alternativa de los barnices a disolvente
tradicionales.
• Aplicación simple.
• Aumenta el brillo de los colores
de una manera uniforme.
• Aviva los tonos.
• No se tiñe de amarillo.

• Alternatywa dla werniksów
rozpuszczalnikowych.
• Łatwy w użyciu w malarstwie olejnym
i akrylowym.
• Zwiększa i wyrównuje ostrość kolorów.
• Podkreśla świetlistość barw.
• Nie żółknie.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

BARNIZ FINAL MATE
AL AGUA
WODNY WERNIKS
KOŃCOWY MATOWY

Resina acrílica en
emulsión acuosa (72%)
Sílice opacante.
Agentes estabilizadores
Akrylowa żywica w
wodnej emulsji 72%
Krzemionka
Stabilizatory

• Alternativa de los barnices a disolvente
tradicionales.
• Aplicación simple.
• Aumenta la opacidad de los colores.
• Suaviza ligeramente los tonos.
• No se tiñe de amarillo.

• Alternatywa dla werniksów
rozpuszczalnikowych.
• Łatwy w użyciu w malarstwie olejnym
i akrylowym.
• Zwiększa matowość obrazu.
• Delikatnie redukuje świetlistość barw
• Nie żółknie.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

BARNIZ FIJADOR
WERNIKS FIXATYWA

Resina acrílica (18%)
Aguarrás mineral
Żywica akrylowa 18%
Biały spirytus

• Solución límpida y cristalina,
transparente, incolora.
• No se tiñe de amarillo.
• Fija y protege el cuadro o cualquier
otro objeto.
• Uso universal.
• Aumenta moderadamente el brillo
de los colores si se aplica en una capa fina.
• Si se aplica con varias capas adquiere brillo.

• Czysty, bezbarwny i przezroczysty roztwór.
• Nie żółknie.
• Zabezpiecza i utrwala obrazy olejne
i inne obiekty.
• Nadaje się na wszystkie podłoża.
• W cienkich warstwach delikatnie zwiększa
świetlistość barw.
• Nadaje błysku nałożony w grubszych
warstwach.

Aceite uretánico y resina
alquídica (56%)
Aguarrás mineral
Desecantes
Olej uretanowy
żywica alkydowa 56%
Biały spirytus
Czynniki suszące

• Barniz graso de color ambarino
• Proporciona un aspecto antiguo a la obra.
• Se utiliza como preparación previa
a la aplicación del Barniz para agrietar.
• Tiende a amarillearse.

• Tłusty bursztynowy werniks nadający
wygląd postarzenia.
• Może być podkładem pod werniks pękający.
• Żółknie z upływem czasu.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

Almidón
Dextrina
Agua
Antifermentativos
Krochmal
Dekstryna
Woda
Konserwanty

• Solución ambarina lista para usar.
• Aplicar con pincel sobre superficies
tratadas con Barniz para envejecer.
Esperar que se formen las grietas.
Ennegrecer las grietas con Betún y aplicar
una última capa de Barniz para envejecer.
• Las condiciones ambientales
de temperatura y humedad determinan
el tamaño de las grietas.

• Bursztynowy roztwór gotowy do pracy.
• Nakładać pędzlem na werniks patynujący.
• Po pojawieniu się pęknięć nałożyć
werniks patynujący.
• Pęknięcia można podkreślić bitumem.
• Wielkość pęknięć zależy od temperatury
i wilgotności otoczenia.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

667

Xn

N

668

671

676

Xn

N

75 ml = 16

678
BARNIZ PARA
ENVEJECER CUADROS
WERNIKS
PATYNUJĄCY
Xn

N

688
BARNIZ PARA
AGRIETAR CUADROS
WERNIKS PĘKAJĄCY
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614
GESSO
GESSO

Imprimación acrílica
Resina acrílica en
emulsión acuosa
Bióxido de titanio
Excipientes
Estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
Akrylowej
Ditlenek tytanu
Wypełniacze
Stabilizatory

• Preparación de fondo.
• Evitar las aplicaciones de espesor
debido a posibles grietas.
• Indicado también como base para
colores al óleo.
• Seca rápidamente.
En aproximadamente 30 minutos.
• Esperar 24 horas entes de empezar a pintar.
• Aísla el color del soporte.
• Garantiza una mayor adherencia del color
y una mayor duración de la obra.
• Adhiere sobre todas las superficies.

• Podkład uniwersalny
• Nakładać cienkimi warstwami,
aby uniknąć spękań.
• Schnie około 30 min.
• Rozpocząć malowanie po 24 h od nałożenia.
• Nadaje się na każde podłoże.
• Izoluje warstwę malarską od podłoża.
• Zwiększa przyczepność farby i odporność
na starzenie.

500 ml = 34
5000 ml = 48

GESSO NEGRO
CZARNE GESSO

Imprimación acrílica
Resina acrílica en
emulsión acuosa
Negro de carbón
Excipientes
Estabilizadores
Wodna emulsja
Zywicy akrylowej
Sadza
Wypełniacze
Stabilizatory

• Preparación de fondo, totalmente cubriente.
• Evitar las aplicaciones de espesor debido
a posibles grietas.
• Indicado también como base para
colores al óleo.
• Seca rápidamente.
En 30 minutos aproximadamente.
• Esperar 24 horas entes de empezar a pintar.
• Aísla el color del soporte.
• Garantiza una mayor adherencia del color
y una mayor duración de la obra.
• Adhiere sobre todas las superficies.

• Absolutnie matowy podkład uniwersalny.
• Nakładać cienkimi warstwami,
aby uniknąć spękań.
• Schnie około 30 min.
• Rozpocząć malowanie po 24 h od nałożenia.
• Nadaje się na każde podłoże.
• Izoluje warstwę malarską od podłoża.
• Zwiększa przyczepność farby i odporność
na starzenie.

500 ml = 34

OLIO

615

colores acrílicos
extrafinos

El color precioso de la pintura acrílica.
Un colore arduo, que exige habilidad pero
que ofrece cromaticidades grandiosas. 72 colores
formulados con los pigmentos más refinados,
en alta concentración para tener un grandísimo
rendimiento. Máximo grado de resistencia
a la luz y un brillo extraordinario, el color se extiende
perfectamente sin dejar rastro del pincel sobre
el soporte al cual adhiere plenamente.
Es perfectamente compatible con todos los productos
con base acrílica. Seca en poco tiempo, garantiza
resultados extraordinarios en la técnica con capa
gruesa. El aglomerante es una emulsión finísima
de resina acrílica que forma una película pictórica
impenetrable, elástica, con una terminación
uniforme, sedosa, semibrillante, con una excelente
resistencia y duración a lo largo del tiempo.

doskonałe farby
akrylowe

Pożądane w malarstwie akrylowym odcienie.
Te farby są wyzwaniem dla sięgających po nie
artystów, wymagają umiejętności, ale odpłacają
się wspaniałymi efektami. Duże zagęszczenie
najbardziej pożądanych pigmentów tworzy
siedemdziesiąt dwa kolory o bardzo wysokiej
wydajności. Farby o maksymalnej odporności
na działanie światła i niespotykanym połysku,
przylegają perfekcyjnie do podkładu nie zostawiając
śladów pociągnięcia pędzla. Mogą być łączone
z wszelkimi dostępnymi mediami akrylowymi.
Schną szybko i gwarantują znakomite efekty w
grubych warstwach. Spoiwem jest najwyższej
klasy emulsja żywicy akrylowej, która tworzy
nieprzenikalną, elastyczną warstwę o jednolitym,
jedwabistym, półtransparentnym wykończeniu,
trwałym i wytrzymałym na działanie czasu.

72 colores 60 ml, blanco 200 ml
72 farby 60 ml, biel 200 ml
Gianni Maimeri, Il naviglio a Cassinetta
di Lugagnano, 1944
Óleo sobre cartón , 50x64 cm
Gianni Maimeri, Il naviglio a Cassinetta
di Lugagnano, 1944
Olej na kartonie, 50x64 cm

BRERA ACRYLIC

ACRILICO
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BRERA ACRYLIC

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

08 = colores acrílicos extrafinos, gama completa
72 colores en 3 grupos de precios
08 = gama farb akrylowych klasy exta-fine
72 kolory w 3 grupach cenowych

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

018

HHH

gr. 1

131

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

gr. 1

134

gr. 1

147

gr. 2

161

gr. 2

165

gr. 1

170

gr. 1

214

gr. 2

219

gr. 2

221

gr. 2

224

gr. 2

226

gr. 2

228

gr. 1

232

Amarillo primario
Zółty podstawowy
PY97

323

HHH

234

HHH

gr. 2

gr. 2

gr. 2

gr. 2

gr. 2

gr. 2

gr . 2

Rojo carmenado
Czerwien karminowa
PR254 - PV19

368

gr. 1

gr. 1

HHH

325

HHH

372

375

gr. 1

378

gr. 1

380

gr. 1

390

gr. 2

394

Verde turquesa
Zielen turkusowa
PW6 - PG7

HHH

gr. 1

Azul permanente claro
Błekit jasny kryjacy
PW6 - PB15:3 - PG7

gr. 1

400

gr. 1

gr. 1

gr. 1

HHH

gr. 1

Azul primario - Cyan
Cyjan
PB15:3

443

HHH

gr. 2

Violetto
Violet
PV23

447

HHH

gr. 1

Violeta brillante
Fiolet brylantowy

PG7 - PY97 - PW6

HHH

gr. 1

PB29

Verde permanente oscuro
Zielen ciemna kryjaca

350

HHH
Ultramar
Ultramaryna

PY35 - PG7

HHH

gr. 2

PB60

Verde permanente claro
Zielen jasna kryjaca

340

HHH
Azul Indanthrene
Błekit Indanthrene

PG17

HHH

gr. 1

PB15:1

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

339

HHH
Azul ftalo
Błekit ftalowy

PY97 - PB29

HHH

gr. 1

PB29 - PB15:3 - PW6

Verde oro
Zielen złota

336

HHH

Azul de cobalto imit.
Błekit kobaltowy (imit)

PY139 - PG7 - PO36

HHH

gr. 3

PB28

Verde oliva
Zielen oliwkowa

333

HHH
Azul de cobalto
Błekit kobaltowy

PG7 - PY42 - PBk7

HHH

gr. 3

PB36

Verde de Hooker
Zielen Hookera

331

HHH
Azul cerúleo
Ceruleum

PW6 - PY97 - PG7

PR108

gr. 1

gr. 2

Verde amarillento
Zielen zółtawa

Rojo de cadmio oscuro
Kadm czerwony ciemny

PY175

HHH

gr. 1

HHH

gr. 1

PW6 - PB15:3

PG7

PR108 - PR108

Amarillo limón
Zółty cytrynowy

116 ▼

HHH

HHH

HHH
Azul cerúleo imit.
Ceruleum (imit)

Verde ftalo
Zielen ftalowa

Rojo de cadmio medio
Kadm czerwony sredni

PY35

HHH

321

PR108

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny

100

gr. 3

Rojo de cadmio claro
Kadm czerwony jasny

PY35

HHH

HHH

367

PR101 - PY139 - PR101 PBk11

PR108

Amarillo de cadmio
medio
Kadm zółty sredni

084

HHH

HHH

gr. 1

PB29 - PW6

Tierra de Siena tostada
Siena palona

Rojo de cadmio naranja
Kadm czerwony
pomaranczowy

PY35

HHH

278

PR254 - PV19 -PV19

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

083

gr. 2

Rojo brillante oscuro
Czerwien swietlista
ciemna

PY35

HHH

HHH

gr. 2

HHH
Azul brillante
Błekit brylantowy

PR209

PR168

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

082

HHH

364

Rojo quinacridona
Czerwien quinacidrone

Rojo brillante claro
Czerwien swietlista jasna

PY97 - PW6 - PY139

HHH

258

PW6 - PR122 - PO43

Amarillo brillante
Zółty swietlisty

081

gr. 1

Rosa quinacridona claro
Róz quinacidrone jasny

PY97 - PY139

HHH

HHH

gr. 2

PR254

PR122 - PR206

Amarillo naranja
Zółty pomaranczowy

074

HHH

HHH

gr. 1

PY97 - PG7 - PW6

Rojo Pyrrolo
Czerwien pyrrolska

Carmesí quinacridona
Krimson Quinacidrone

PW6 - PO43

HHH

257

PV19 - PV23

Encarnado
Cielisty

072

gr. 2

Burdeos
Bordowy

PR206

HHH

HHH

HHH

HHH
Verde esmeralda
(P. Veronese)
Zielen Veronesa

PV19

PY42 - PY139 - PO43

Naranja quinacridona
Pomaranczowy
Quinacridone

068

HHH

356

Rojo primario - Magenta
Madzenta

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY35 - PO20

HHH

256

PY42

Naranja de cadmio
Pomaranczowy kadmowy

063

gr. 1

Oro quinacridona
Złoto Quinacidrone

PO43

HHH

HHH

gr. 1

PR101

PY42 - PY42+PR101

Naranja brillante
Swietlisty pomaranczowy

054

HHH

HHH
Rojo de Marte
Czerwien marsowa

Ocre de oro
Ochra złota

PW4

HHH

248

PY42

Blanco de zinc
Biel cynkowa

052

gr. 1

Ocre amarillo
Ochra zółta

PW6

020

HHH

pw6 -pv23

466

HHH

gr. 3

Violeta quinacridona
Fiolet quinacridone
PR122

83

468

HHH

gr. 2

Blancos y Negro 24 = 200 ml tubo
Unidad de venta 1 tubo
Biel i Czarny 24 = 200 ml tubkach
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

493

Violeta rojizo
Fiolet czerwonawy

HHH

gr. 1

507

gr. 1

510

535

HHH

513

HHH

HHH

gr. 1

540

HHH

gr. 1

146

HHH

HHH

gr. 1

Oro perla
Złota perłowa
PW20

gr. 1

201

HHH

gr. 2

Cobre perla
Miedź perłowa

PBk11

006

gr. 1

PW20

Negro de Marte
Czerń marsowa

gr. 1

HHH
Blanco perla
Perłowy biały

PBk7

PW6 - PB29 - PBk11

gr. 1

016

Negro de marfil
Czerń kostna

Gris frío
Szary zimny

PBr7 - PBk7 - PV19

HH

gr. 1

gr. 1

PB29 - PBk7

PW6 - PBK11 - PY42

Pardo Van Dyck
Brąz Van Dyck

492

HHH

HHH
Gris de Payne
Szary Payne

Gris cálido
Szary ciepły

PR101 PBk11

HHH

514

PBK11 - PY42 - PR101

Pardo de Marte
Brąz marsowy

484

gr. 1

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

PR122 - PW6 - PV23

476

HHH

gr. 1

471

HHH

gr. 1

Tierra de sombra
Umbra palona

Gris neutro
Szary neutralny

Plata perla
Srebrny perłowy

Pag. 105 productos auxiliares
para pintura acrílica
Str. 105 media
do malarstwa akrylowego

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Medio gel denso brillante art. 5834629 y Medio gel denso mate art. 5834631 mezclados
o superpuestos a los 72 colores de la gama Brera Acrylic, modifican la transparencia
y el acabado sin reducir la plasticidad de la pasta y amplificando la potencialidad pictórica.
Todos los medios de la gama Maimeri Acrilico pueden utilizarse con Brera Acrylic.
Medium błyszczące art. 5834629 i medium matowe art. 5834631 można mieszać i nakładać
na wszystkie 72 kolory serii Brera Acrylico, w ten sposób możemy modyfikować ich
transparentność i wygląd finalny, nie redukując plastyczności i zwiększając potencjał.
Wszystkie media Maimeri Acrylico można stosować z serią Brera.

PBK11 - PR101 PBk11 - PY83

PW6 - PBK11

PW20

Bronce perla
Brąz perłowy
PW20 - PBk7

ACRILICO

Todos los colores 06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

0898135
Primary Set
caja en carton
5 tubos 60 ml
(primarios - blanco - negro)
0898135
primary set
Opakowanie kartonowe
5 tubek 60 ml
(Podstawowe kolory w tym biel i czerń)

0898140
INTRO SET
caja de cartón
9 tubos surtidos 60 ml
0898140
INTRO SET
Opakowanie kartonowe
9 wybranych tub 60 ml

85
0899101
caja arte de haya
25 x 35 cm.
separaciones de mètal
11 tubos surtidos 60 ml
1 frasco de Medio
retardador 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 espátula a badillejo
1 salserilla de metal
2 pinceles de fibra sintética
1 paleta de madera

ACRILICO

0899101
KASETA DREWNIANA ARTE
25x35cm wnętrze
Przegródki metalowe
11 tub 60 ml
1 medium opóźniające 75 ml
1 pudełka węgli
1 Szpachelka malarska
1 metalowa olejarka
2 pędzle
1 paletka drewniana

colores acrílicos

Un nuevo lenguaje acrílico, fuerte, veloz,
modelable según la naturaleza y el alma
de quien lo utiliza. Una excelente herramienta
para artistas profesionales y para estudiantes.
79 colores vivos, brillantes y limpios, compuestos
con pigmentos de buena calidad esmeradamente
molidos, dispersos y estabilizados, seleccionados
para obtener tonos intensos y luminosos,
resaltando el brillo y la pureza del tono,
ofreciendo una luminosidad nunca alcanzada
hasta ahora en una gama de colores acrílicos
de primer precio.
El acabado es homogéneo y semibrillante.
La resina acrílica, resistente y elástica, utilizada
en alta concentración, se extiende uniformemente
también sobre los soportes bastos.
Los 13 medios disponibles en la gama resaltan
y multiplican las dotes de los colores.

farby akrylowe

Farby akrylowe posługują się nowym językiem,
mocnym i dostosowującym się do osobowości
twórcy. Są doskonałym narzędziem dla
profesjonalnych twórców i studentów szkół
artystycznych. Siedemdziesiąt dziewięć
wibrujących, jasnych, czystych kolorów. Stworzone
na bazie wysokiej jakości pigmentów-starannie
rozdrobnionych, rozrzedzonych i ustabilizowanych.
Dobranych tak, by barwa nabrała świetlistości
i głębi. Uwydatniających blask i czystość koloru.
W swojej klasie jakościowej konkurencyjne
pod względem ceny. Finalny efekt jest gładki
i pół-lśniący. Farby zawierają wytrzymałą i elastyczną
żywicę akrylową przez co rozprowadzają
się jednolicie, nawet na niezagruntowanych
podkładach. 13 mediów i past strukturalnych
dostępnych w gamie umożliwia modyfikowanie
kolorów na wiele ciekawych sposobów.

79 colores 75 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml ,
13 medios 200 ml, 500 ml
79 farby 75 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
13 mediums 200 ml, 500 ml
Gianni Maimeri, L’estate, 1930
Óleo sobre lienzo, 120,5x151 cm
Gianni Maimeri, L’estate, 1930
Olej na płótnie, 120,5x151 cm

MAIMERI
ACRILICO

ACRILICO
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MAIMERI ACRILICO

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

09 = colores acrílicos, gama completa
79 colores a precio único
09 = gama farb akrylowych
79 kolorów w jednej cenie

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

018 ▼

HHH

117

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

120

131 ▼

HHH

134

161 ▼

165

HHH

166

191

210

HHH

212

213

214

HH

248

Amarillo primario
Żółty podstawowy
PY3 - PY1

298

HH
Rojo permanente claro
Czerwień jasna kryjąca
PY1 - PR112

HHH

HH

HHH

303

HH

PW6 - PB15:3 - PG7

370 ▼

PW6 - PB15:3 - PB29

371

PW6 - PB15:1 - PB29

378

PB15:3

385

PG7 - PB15:3

388

PB15:3 - PV23 - PBk7

390 ▼

PB29

400 ▼

Verde oliva
Zieleń oliwkowa

HH
Verde permanente claro
Zieleń jasna kryjąca
PY3 - PG7

HHH
Azul primario - Cyan
Cyjan

PY42 - PG17

339 ▼

HHH
Ultramar
Ultramaryna

PY3 - PG7

HHH

HHH
Azul Marina
Błękit morski

Verde amarillento
Zieleń żółtawa

331

HHH
Azul de manganeso imit.
Błękit manganowy (imit)

PG7

HH

HHH
Azul ftalo
Błękit ftalowy

Verde ftalo
Zieleń ftalowa

323

HHH
Azul de cobalto oscuro imit.
Błękit kobaltowy ciemny
(Hue)

PY3 - PB15:3

HHH

HHH
Azul de cobalto claro imit.
Błękit kobaltowy jasny
(Hue)

Verde brillante
Zieleń brylantowa

321 ▼

HHH
Azul brillante
Błękit brylantowy

PY42 - PG17 - PBk7

PR101

251 ▼

364

Verdaccio
Verdaccio

Rojo de Marte
Czerwień marsowa

PY83

HH

HHH

PW6 - PB15:3

PR112 - PR146

PR122 - PW6

Amarillo perm. oscuro
Żółty permanentny
ciemny

116 ▼

HHH

HH

HHH
Blu Azul celeste chiaro
Błękit nieba Light

Bermellón imit.
Cynober (imit)

Rosa quinacridona claro
Róż quinacidrone jasny

PY83 - PY1

114 ▼

280

PW6 - PV19

Amarillo perm. medio
Żółty permanentny średni

362

PR101

Laca rosa de Provenza
Provence Lak różowy

PY3

HH

HHH

PG8

Tierra de Siena tostada
Siena palona

PV19

Amarillo perm. limón
Żółty permanentny
cytrynowy

113

278 ▼

Rosa quinacridona
Róż quinacidrone

PW6 - PY42

HH

HHH

HHH

HH
Verde vejiga
Ziemia zielona

PR4

PW6 - PR101

Amarillo de Nápoles
oscuro
Żółty neapolitański ciemny

112

HHH

358 ▼

Escarlata
Szkarłat

Rosa de Venezia
Róż wenecka

PW6 - PR101

107

274

PR101

Amarillo de Nápoles rojizo
Żółty neapolitański
czerwonawy

PY1 - PG7

PR254

Ocre rojo
Ochra czerwona

PW6 - PY1

HHH

HHH

HH

HH
Verde esmeralda
(P. Veronese)
Zieleń Veronesa

Rojo transparente
Czerwony transparentna

PR146

Amarillo de Nápoles claro
Żółty neapolitański jasny

106

266

Carmín
Karmin

PY42+PR101+PY42

HH

HH

356

PR112

PR12

Amarillo de Marte
Mars żółty

105 ▼

HH

PW6 - PB15:3 - PG7

Rojo permanente medio
Czerwień kryjąca średni

Burdeos
Bordowy

G PY1 - PR112

102

259 ▼

PY42 - PR101

Naranja permanente
Permanentny
pomarańczowy

HHH

HHH
Verde turquesa
Zieleń turkusowa

PV19

Tierra de Siena natural
Burdeos

PY42+PR101

HH

HHH

350

Rojo primario - Magenta
Madżenta

PY42 - PR101

Naranja de Marte
Pomarańcz marsowy

062

256 ▼

Ocre de oro
Ochra złota

PW6 - PY42+PR101+PBk11

HHH

HHH

PY3 - PG7

PV19 - PR170

PY42

Titanium buff
Titanium buff

060

HHH

HH

HH
Verde permanente oscuro
Zieleń ciemna kryjąca

Carmesi Alizarina perm.
Karmin Alizaryn kryjąca

Ocre amarillo
Ochra żółta

PW6 - PY42

023

254

PY3 - PG7

Blanco marfil
Biel kostna

340

PR146 - PV23

Amarillo verdoso
Żółty zielonkawy

PW7

HHH

HH

HH
Rojo permanente oscuro
Czerwień ciemna kryjąca

PR112 - PY1

Blanco de zinc
Biel cynkowa

021

253

Amarillo oro
Żółty złoto

PW6

020

HH

PB15:3

402

HHH
Azul de Prusia
Błękit pruski
PB15:1 - PBk7

89

405

HHH

476

Azul Real claro
Błękit królewski jasny

HHH

492 ▼

493 ▼

507

510

HHH

HHH

HHH

HHH

540

HHH

PW20

200

PW20

475

Plata
Srebrny
PW20

017

HHH
Bronce
Brąz

PBk11

HHH

HHH
Cobre
Miedź

Negro de Marte
Czerń marsowa

003

HHH
Oro oscuro
Złoto ciemna

PBk7

PW6 - PB29 - PBk11

511

151

Negro de carbono
Czarny sadza

Gris frío
Szary zimny

PW6 - PV23 - PR122

465

537 ▼

PW6 - PY42+PBk11

Violeta rojizo perm. claro
Fiolet kryjący czerwonawy
jasny

PW20

PB15:3 - PBK7

Gris cálido
Szary ciepły

PW6 - PV23

HHH

HHH

HHH

HHH
Oro claro
Złoto jasna

Gris de Payne
Szary Payne

PY42 - PR101 - PBk7

Violeta ultramar
Ultramaryna fioletowa

462

514

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

PW6 - PG7 - PB15:3

HHH

HHH

137

PW6 - PBk7- PB29

PR101 PBK11

Turquesa
Turkus

440 ▼

HHH

HHH

Gama reducida 20 colores marcados ▼
40 = 1000 ml bote
Unidad de venta 2 botes
Gama ograniczona 20 kolorów ▼
40 = 1000 ml pojemnik
Jednostka sprzedaży 2 sztuki

Gris azulado
Szary niebieskawa

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PG7 - PB15:3

HHH

512

PR101+PBK11

Azul verde
Niebieski zielonkawy

430

HHH
Pardo de Marte
Brąz marsowy

PW6 - PB15:3

409

Todos los colores
34 = 500 ml bote
Unidad de venta 2 botes
Wszystkie kolory
34 = 500 ml pojemnikach
Opakowanie 2 sztuki

Todos los colores
24 = 200 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory
24 = 200 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

PW20 - PW20 - PBk7

562

HHH
Plata antiguo
Srebrny antyczna
PW20 -PBk7

HHH

Violeta rojizo perm.
Fiolet kryjący
czerwonawy

Gris oscuro
Szary ciemny

Blanco de platino
Biel platynowa

Pag. 105 productos auxiliares
para pintura acrílica
Str. 105 media do
malarstwa akrylowego

Pag. 195 accesorios para pintura
Pag. 195 akcesoria malarskie

Maimeri Acrilico es una gama completa de 14 productos auxiliares que incluyen base, gel,
pastas y acabados fabricados con la misma resina acrílica de los colores, por lo que son
perfectos para cualquier tipo de aplicación o transformación del color. Maimeri Acrilico
puede utilizarse junto a todos los demás productos para pintura acrílica.

PV23

PW6 - PBk7

PW20

Serię Maimeri Acrilico uzupełnia gama 14 mediów. Są to podkłady, werniksy żelowe ,
pasty strukturalne itp na bazie tej samej żywicy akrylowej co farby, dlatego są doskonałe
do wszelkiego rodzaju modyfikacji Maimeri Acrylico. Farby serii Maimeri Acrylico można
mieszać z wszelkimi produktami na bazie wodnej.

ACRILICO

Todos los colores 16 = 75 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 16 = 75 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

Medium
MAIMERI ACRILICO

Gesso disponibile en
Gesso dostępny w:
24 = 200 ml tubo/tubkach
34 = 500 ml bote/pojemnikach
40 = 1000 ml bote/pojemnikach
48 = 5000 ml cubo/wiadro

5824693 - 5834693 - 5840693 - 5848693

Gama disponible en
24 = 200 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Dostępny w
24 = 200 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

Gama disponible en
34 = 500 ml bote
Unidad de venta 2 botes
Dostępny w
34 = 500 ml pojemnikach
Opakowanie 2 sztuki

5924830 - 5934830
Gesso
Gesso

Pasta densa para modelar
Ciężka pasta modelująca

Preparación de fondo ideal para
los colores Maimeri Acrilico.
Seca en alrededor de 30 minutos.
Doskonały podkład dla farb
Maimeri Acrilico.
Czas schnięcia około 30 minut.

5924820

Pasta blanca densa mezclable
con los colores acrílicos, tiende
a blanquear, y atenuar el tono
de los colores. Ideal para
técnicas de espesor.
Gęsta pasta strukturalna, mieszalna
z farbami akrylowymi. Ma tendencję
do rozbielania i zmiękczania tonów
barw. Idealna do tworzenia
grubych warstw malarskich.

5924831 - 5934831
Gel brillante
Żel błyszczący

Pasta ligera para modelar
Lekka pasta modelująca

Gel acrílico transparente.
Aumenta el brillo
y la transparencia de los colores.
Akrylowy żel transparentny.
Zwiększa świetlistość
i transparentność kolorom.

5924821

Pasta blanca muy ligera, puede
mezclarse con los colores acrílicos,
tiende a blanquear, y atenuar el tono
de los colores. Ideal para técnicas
de espesor.
Bardzo lekka pasta strukturalna,
mieszalna z farbami akrylowymi. Ma
tendencję do rozbielania i zmiękczania
tonów barw. Idealna do tworzenia
grubych warstw malarskich.

5934832
Gel denso brillante
Gęsty żel błyszczący

Pómez natural gruesa
Pasta pumeksowa
gruboziarnista

Gel acrílico denso tranparente.
Ideal para técnicas de
espesor, aumenta el brillo y la
transparencia de los colores.
Akrylowy gęsty żel przezroczysty.
Doskonały do tworzenia
grubszych warstw malarskich,
zwiększa elastyczność
i transparentność farb.
Nadaje finalny błyszczący wygląd.

5924822

Pasta densa de color natural,
contiene piedra pómez de grano
grueso. Ideal para técnicas
de espesor y efectos especiales.
Gęsta naturalna pasta z grubo
zmielonym pumeksem.
Znakomita to uzyskiwania
grubych warstw malarskich
i innych efektów specjalnych.

5934833
Gel mate
Żel matowy

Pómez natural fina
Drobnoziarnisty pumeks
naturalny w paście .

Gel acrílico mate.
Aumenta la opacidad y la
transparencia de los colores.
Akrylowy żel matowy.
Nadaje farbom matowy
wyg ąd, a zarazem zwiększa
transparentność kolorów.

5924823

Pasta densa de color natural,
contiene piedra pómez de grano
fino. Ideal para técnicas de espesor
y efectos especiales.
Gęsta pasta zawierająca zmielony
pumeks. Znakomita to uzyskiwania
grubych warstw malarskich
i innych efektów specjalnych.

5934834
Gel espeso mate
Gęsty żel matowy

Pómez blanca gruesa
Pasta ziarnista biała
pumeksowa

Gel acrílico espeso transparente.
Ideal para técnicas de espesor,
aumenta la opacidad
y la transparencia de los colores.
Akrylowy gęsty żel matujący.
Doskonały do tworzenia grubszych
warstw malarskich, zwiększa
elastyczność i tran parentność farb.
Nadaje finalny matowy wygląd.

5924824

Pasta densa blanca, contiene piedra
pómez blanqueada de grano grueso.
Ideal para técnicas de espesor
y efectos especiales.
Gęsta biała pasta zawierająca
bielone drobiny pumeksu.
Znakomita to uzyskiwania grubych
warstw malarskich i innych
efektów specjalnych.

5924835
Gel retardante
Żel opóźniający

Pasta iridiscente
Pasta opalizująca

Gel acrílico transparente.
Ralentiza el secado de los colores
acrílicos y aumenta su brillo.
Przezroczysty akrylowy żel.
Wydłuża czas schnięcia i podnosi
świetlistość farb akrylowych.

5924825

Pasta acrílica blanca iridiscente
de escama gruesa, aplicable
con pincel o espátula.
Mezclada con los colores aumenta
su volumen e iridiscencia.
Akrylowa biała pasta opalizująca
zawierająca drobinki miki.
Nakładać szpachlą lub pędzlem.
Zwiększa objętość farby,
dając efekt perłowy.

5924840
Gel vetrificante
Żel szklący

Gel muy brillante y duro para colores
acrílicos. Añadido a los colores,
incrementa su dureza y resistencia.
Bardzo nabłyszczający gęsty żel
do akryli. Zmieszany z farbami
czyni ich strukturę szklistą
transparentną i bardziej odporną.

Barniz final brillante
Werniks końcowy błyszczący

Barniz final acrílico de alta
viscosidad, protege la pintura
y aumenta el brillo de los colores.
Debe aplicarse ligeramente
diluido sobre el color seco.
Końcowy werniks o wysokiej
sprężystości. Zabezpiecza obraz
podnosząc świetlistość barw.
Nakładać po całkowitym wyschnięciu
farby. Rozcieńczać z umiarem.
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0998190
PRIMARY SET
caja de cartón
5 tubos surtidos 75 ml
(primarios - blanco - negro)
0998190
PRIMARY SET
Opakowanie kartonowe
5 tub 75 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń
0998192
PRIMARY SET
caja de cartón
5 tubos surtidos 200 ml
(primarios - blanco - negro)
0998192
PRIMARY SET
Opakowanie kartonowe
5 tub 200 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń
0999068
CAJA EN HAYA
20 x 30 cm interni
separaciones de madera
10 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 frasco de Medio abrillantador 75 ml
1 salserilla de metal
1 pincel de cerdas blancas
1 paleta de plástico
0999068
KASETA DREWNIANA
20x30 cm wnętrze
Przegródki drewniane
10 tubek 20 ml
1 biel tytanowa 60 ml
1 medium błyszczące 75ml
1 olejarka metalowa
1 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana

colores acrílicos finos

Ecléctico, multiforme, poliédrico.
Es una herramienta perfecta para realizar
grandes superficies, escenografías, letreros,
pintura sobre lienzo, decoración de interiores
y pinturas murales al aire libre.
Formulado con pigmentos de rendimiento
máximo, en alta concentración, perfectamente
mezclables y combinables para obtener
un recubrimiento total, opacidad máxima.
El aglomerante es una emulsión acrílica
finísima y especial, un producto de alta
tecnología, capaz de formar, una vez seco,
una película extremadamente fuerte,
resistente y elástica, capaz de comportarse
muy bien también si se expone a los agentes
atmosféricos. 54 colores estables a la luz,
7 tintes constituidos por colores metálicos
inalterables.

znakomite farby
akrylowe

Eklektyczne, wielopostaciowe
i wieloaspektowe. Idealne narzędzie do pracy
na wielkich powierzchniach: zestawach
scenograficznych, bilbordach, płótnie,
wewnętrznych i zewnętrznych ścianach.
Zawierają skoncentrowane, maksymalnie
wydajne pigmenty, przez co mogą być
stosowane do uzyskania efektu skrajnej
nieprzezroczystości. Są idealnie kryjące.
Spoiwo farb stanowi specjalna emulsja
akrylowa, która po wyschnięciu tworzy
niezwykle mocną warstwę, odporną
i jednocześnie elastyczną, sprawdzająca
się w różnych warunkach atmosferycznych.
Pięćdziesiąt cztery kolory odporne na działanie
światła, z czego siedem odcieni zawiera
metaliczne barwniki.

54 colores 20 ml, 140 ml, 500 ml
54 farby 20 ml, 140 ml, 500 ml
Gianni Maimeri, Lungomare di Ischia, 1949
Óleo sobre lienzo, 69x99 cm
Gianni Maimeri, Lungomare di Ischia, 1949
Olej na płótnie, 69x99 cm

POLYCOLOR

ACRILICO
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polycolor
12 = colores acrílicos finos, gama completa
54 colores a precio único
12 = gama farb artystycznych akrylowych
54 kolory w jednej cenie

018

HHH

HHH máximo grado de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

100

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

104

116

HHH

118

131

161

HH

165

Amarillo de cadmio
medio
Kadm żółty średni
PY35 - PY1 - PY83

263

HH
Carmín
Karmin

PR146 - PR9 - PW6

PG7 - PW6

323

HHH

278

HHH

PY3 - PW6 - PG7

336

PG17

356

PW6 - PG7 - PB15:1

358

Bermellón imit.
Cynober (imit)

HHH
Verdaccio
Verdaccio

PY42 - PW6 - PG17

HH
Verde vejiga
Ziemia zielona

PR112

298

HHH
Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa

PR101 - PY42+PR101 - PR101

HH

HHH
Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

Tierra de Siena tostada
Siena palona

280

HH
Verde amarillento
Zielen zółtawa

PR254

PR12

166

HHH

HHH
Verde ftalo
Zielen ftalowa

Rojo sandalo
Czerwien sandałowa

Bordeaux
Bordowy

PW6 - PY1

HH

HH

321

PR122

PY42 - PY42+PR101

Amarillo brillante
Zółty swietlisty

083

HHH

PG7 - PY1 - PW6

Rojo primario - Magenta
Madzenta

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PO62

074

256

PY42 - PW6

Amarillo naranja
Zółty pomaranczowy

HHH

HH
Verde brillante oscuro
Zielen ciemna
brylantowa

PR9

Ocre amarillo
Ochra zółta

PW6 - PV19 - PO36

HHH

HHH

305

Rojo brillante
Czerwony świetlisty

PY83 - PW6

Encarnado
Cielisty

072

220

Amarillo oscuro
Zółty ciemny

PO36

HHH

HH

PY3 - PW6 - PG7

PW6 - PV19

PY1 - PW6 - PY3

Naranja brillante
Swietlisty pomaranczowy

068

HH

HHH

HH
Verde brillante claro
Zielen jasna brylantowa

Rosa claro
Róż jasny

Amarillo primario
Zółty podstawowy

PW6 - PY42

052

208

PY3 - PW6 - PY42

Blanco marfil
Biel kostna

304

PR101

Amarillo de Nápoles
Zółty neapolitanski

PW6 - PW4

HHH

HH

HHH
Ocre rojo
Ochra czerwona

PY3

Blanco de zinc
Biel cynkowa

021

191

Amarillo limón
Zółty cytrynowy

PW6

020

HH

PG7 - PY83 - PR112

366

HHH
Azul celeste
Błekit nieba
PW6 - PB15:3

1298051
PRIMARY SET
caja de cartón
6 tubos 20 ml
(primarios - 2 blancos - negro)
1298051
PRIMARY SET
Opakowanie kartonowe
6 tubek 20 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń

95
Todos los colores 02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 6 tubos
Wszystkie kolory 02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 6 sztuki

HHH

438

Azul ftalo
Błekit ftalowy

HHH

443

447

HHH

484

492

003

HHH

HHH
Plata
Srebrny
PW20

017

475

HHH
Bronce
Brąz

PW20 - PBk7

497

HHH
Acero
Stal

PBk11 - PW20

HHH
Blanco de platino
Biel platynowa

PR101PBk11 - PR101 - PBk7

493

HHH

HHH
Cobre
Miedz

PBk11 - PBk7

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PW6 - PB15:3 - PG7

HHH

HHH

200

Negro micáceo
Czarny mikka

PR101PBk11 - PBk11

Azul Real
Błekit królewski

408

541

Pardo Van Dyck
Brąz Van Dyck

PW6 - PB15:3 - PG7

HHH

HHH

PW20

PBk11 - PBk7

PW6 - PV23

Azul primario - Cyan
Cyjan

404

HHH

HHH

HHH
Oro rico
Złoto bogate

Negro
Czarny

Violeta brillante
Fiolet brylantowy

PB29

400

530

PV23 - PW6

Ultramar
Ultramaryna

148

PB29 - PBk7

Violeta
Fiolet

PB29 - PBk7

HHH

HHH

HHH
Gris de Payne
Szary Payne

PW6 - PV15 - PV15

Azul Marina
Błekit morski

390

514

Lila
Liliowy

PW6 - PB15:1

388

HHH

Todos los colores
34 = 500 ml bote
Unidad de venta 2 botes
Wszystkie kolory 34 = 500 ml
słoiczek, Opakowanie 2 sztuki

PW20

144

HHH

Azul turquesa
Błekit turkusowy

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

Oro pálido
Złoto blade

Pag. 105 productos auxiliares
para pintura acrílica
Str. 105 media
do malarstwa akrylowego

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Polycolor es un color totalmente mate. Para conservar su opacidad característica
se recomienda el empleo de medios opacos.
Medio gel mate art. 5834627 o Medio gel espeso mate art. 5834631.
Todos los medios de la gama Maimeri Acrilico pueden ser mezclados con Polycolor.
Wszystkie kolory serii Polycolor są całkowicie matowe. Aby utrzymać tę cechę
charakterystyczną dla tej gamy zaleca się stosowanie tylko mediów matowych.
Matowe medium art. 5834627 i matowe gęste medium art. 5834631.
Wszystkie media serii Maimeri Acrylico są kompatybilne farbami Polycolor.

PW6 - PG7 - PB15:3

PY42+PR101 - PBk11 - PR101PBk11

PW20

1298100
BLISTER eN PLÁSTICO
10 tubos surtidos 20 ml
1298100
BLISTER PLASTIKOWY
10 tubek 20 ml

ACRILICO

378

Todos los colores
20 = 140 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory 20 = 140 ml
słoiczek, Opakowanie 6 sztuki

1298058
INTRO SET
caja de cartón
8 tubos surtidos 20 ml
1 frasco de Medio abrillantador 75 ml
1 pincel de cerda blanca
1298058
INTRO SET
Opakowanie kartonowe
8 tub 20 ml
1 medium błyszczące 75 ml
1 pędzel szczecinowy

1298173
INTRO SET
caja de cartón
13 tubos surtidos 20 ml
1298173
INTRO SET
Opakowanie kartonowe
13 tub 20 ml

1298175
PAINTING SET
caja de cartón
separaciones de plástico
12 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco de titanio 60 ml
1 frasco de Medio abrillantador 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 esponjita
2 pinceles de pelo de buey
1 paleta de plástico
1298175
PAINTING SET
Zestaw malarski
Opakowanie kartonowe
12 tubek 20 ml
1 biel tytanowa 60 ml
1 medium błyszczące 75 ml
1 pudełko węgli
1 gąbeczka
2 pędzle z wolego włosia
1 paletka plastikowa
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1299101
CAJA ARTE DE HAYA
separaciones de metal
13 tubos surtidos 20 ml
2 tubos de Blanco de titanio 60 ml
1 frasco de Medio abrillantador 75 ml
1 frasco de Barniz final al agua 75 ml
2 estuches de carboncillo
1 salserilla de metal
3 pinceles de cerda blanca
1 paleta de madera
1299101
KASETA DREWNIANA ARTE
25x35cm wnętrze
Przegródki metalowe
13 tubek 20 ml
2 biele tytanowa 60 ml
1 medium błyszczące 75ml
1 wodny werniks końcowy 75ml
2 pudełka węgla
1 olejarka metalowa
3 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana
1299068
CAJA EN HAYA
20 x 30 cm int.
separaciones de madera
10 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco
de titanio 60 ml
1 frasco de Medio
abrillantador 75 ml
1 salserilla de metal
1 pincel de cerda blanca
1 paleta de madera

ACRILICO

1299068
KASETA DREWNIANA
20x30 cm wnętrze
Przegródki drewniane
10 tubek 20 ml
1 biel tytanowa 60 ml
1 medium błyszczące 75ml
1 olejarka metalowa
1 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana

11 = colores acrílicos fluidos, gama completa
30 colores en precio único
11 = płynne farby akrylowe,
30 kolorów w jednej cenie

010

HHH

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

220

Blanco
Biel

HH

264

275

HH

311

325

346

HH

348

Magenta
Madżenta
PR146

472

HHH
Azul verde
Niebieski zielonkawy
PG7 - PB15:3

PW20

144

HHH

500

HHH
Gris
Szary

PBk7 - PW6

508

HHH
Polvo
Pył
PBk7

514

HHH
Gris de Payne
Szary Payne
PB15:3 + PBk7

HHH
Oro pálido
Złoto blade
PW20

148

HHH
Oro rico
Złoto bogate

PR101 - PBk11

PY3 - PB15:3

409

HHH

HHH
Blanco de platino
Biel platynowa

Pardo
Brązowy

Verde esmeralda
Szmaragdowy

PY42 PR101 - PG8

HH

HH

017

PV23

PG7 - PB15:3

Siena natural
Siena naturalna

185

HHH

PW20 - PBk11

Violeta
Fiolet

Verde oscuro
Zieleń ciemna

PY42

157

443

PG8

Ocre amarillo claro
Ochra żółta jasna

HHH

HHH
Plata
Srebrny

PB15:1 - PV23

Verde de Hooker
Zieleń Hookera

PY83

HHH

HHH

003

Ultramar
Ultramaryna

PY3 - PG7

Amarillo perm. oscuro
Żółty permanentny
ciemny

132

426

Verde claro
Zieleń jasna

PY3

HH

HH

PBk7

PB15:3

PR101 - PR101 PBk11

Amarillo perm. limón
Żółty permanentny
cytrynowy

114

HHH

HHH

HHH
Negro de carbono
Czarny sadza

Cyan
Cyjan

Siena tostada
Siena palona

PY42 PR101 - PW6

112

418

PR146 - PV23

Encarnado
Cielisty

537

PW6 - PB15:3

Rubín
Rubinowy

PY83 -PR112

HHH

HH

HHH
Azul celeste
Błękit nieba

PR112

Naranja
Pomarańczowy

068

414

Rojo brillante
Czerwony świetlisty

PW6

050

HH

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 6 sztuki

PW20

700
Medio incoloro
Medium bezbarwny

99

29 colores, 1 medio 60 ml
29 farby, 1 medium 60 ml
Gianni Maimeri, Bozzetto per vaso
di rose, 1931
Óleo sobre cartón, 46,5x21,5 cm
Gianni Maimeri, Bozzetto per vaso
di rose, 1931
Olej na kartonie, 46,5x21,5 cm

Resistentes y brillantes. Excepcionalmente fluidos.
Tienen un poder de adhesión especial sobre
cualquier superficie. Se aplican de una manera
muy simple sobre lienzo y papel, sobre materiales
plásticos, sobre metal y superficies vitrificadas.
Una paleta pensada para el máximo brillo,
con tonos fuertes, diluibles, con capacidad
cubriente pero también pueden proporcionar
la máxima transparencia. El fluido acompaña
la superficie, se extiende, se expande, entra
en la trama, envuelve materia alternativa.
Aptos para realizaciones innovadoras, arte
o decoración experimental, perfectos para
actuaciones pictóricas en combinación
con materiales complejos, sobre los soportes
más heterogéneos.

płynne farby akrylowe

Odporne i lśniące. Wyjątkowo płynne.
Świetnie przylegają do każdej powierzchni.
Proste w użyciu na płótnie, papierze,
plastiku,ceramice, metalu oraz szklanych
powierzchniach. Paleta wymyślona w celu
uzyskania maksymalnego połysku, posiadająca
wyraziste kryjące odcienie z możliwością
ich rozcieńczenia i uzyskania transparentnego
efektu. Farby Polyfluid idealnie rozkładają
się na zdobionej powierzchni, wnikają
w nią i pokrywają. Tworzą warstwę podobną
do emalii. Nadają się do dzieł nowatorskich,
sztuki eksperymentalnej lub dekoracji.
Doskonałe do malowania obiektów
zrobionych z wielu rozmaitych materiałów
o zróżnicowanych powierzchniach.

POLYFLUID

ACRILICO

colores acrílicos fluidos

11 = colores acrílicos reflectantes,
gama completa 8 colores a precio único
11 = znakomite odblaskowe farby akrylowe,
8 kolorów w jednej cenie

561

HHH

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

563

Blanco
Biel

562

HHH
Plata antiguo
Srebrny antyczna

HH

565

Amarillo
Żółty

HHH
Oro rico
Złoto bogate

HHH

567

Oro cequín
Złoto cekinowe

PY3 - PY1

564

Todos los colores
20 = 140 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
20 = 140 ml słoiczek
Opakowanie 6 sztuki

566

HHH
Magenta
Madżenta
PV19

HHH
Cyan
Cyjan
PB15:3

568

HHH
Negro
Czarny
PBk7

101

8 colores 140 ml
8 farby 140 ml
Gianni Maimeri, Le lavandaie, 1915
Óleo sobre cartón, 52x72 cm
Gianni Maimeri, Le lavandaie, 1915
Olej na kartonie, 52x72 cm

8 tintes excepcionales que capturan la luz
y la reflejan multiplicándola. Para experimentar
la luz directamente con el pincel.
Pigmentos metalizados, perlinos,
listos para acentuar máximamente la luminosidad
de las extensiones. Polycolor Reflect es un colore
con tono intenso, muy concentrado,
se utiliza puro o bien añade luz a todos
los colores, a todas las pasta acrílicas.
Blanco, negro, los tres primarios, los tres metálicos,
formulados con pigmentos micáceos, resistentes
y estables a la luz. Auras de luz para dar matices
extraordinarios a la pintura.
Seducción y fascinación de lo indefinido,
resplandores del infinito.

POLYCOLOR

znakomite odblaskowe
farby akrylowe
Osiem wyjątkowych barw, które wyłapują,
odbijają i zwielokrotniają światło.
To ’‘eksperyment’’ ze światłem przy pomocy
pędzla. Metaliczne, perłowe barwniki
podkreślają blask koloru.
Intensywne i skoncentrowane farby Polycolor
Reflect mogą być używane samodzielnie
lub z inną farbą akrylową -potęgując
jej świetlistość. Czarny, biały, trzy kolory
podstawowe i trzy metaliczne.
Stworzone na bazie pigmentów mikowych,
odpornych na działanie światła.
Świetlistość jaką wywołują dodaje obrazom
subtelności. Powab i urok tego,
co niezdefiniowane. Iskra nieskończoności.

REFLECT

ACRILICO

colores acrílicos
reflectantes

59 = pastas acrílicas modelables, gama completa HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność
8 colores a precio único
HH grado medio de estabilidad a la luz
59 = pasty akrylowe do modelowania,
		średnia światłoodporność
8 kolorów w jednej cenie
H grado reducido de estabilidad a la luz

color semicubriente
kolory półkryjące
color transparente
kolory transparentne

		niska światłoodporność

801

HHH

804

Pasta blanco perla
Pasta Perłowy biały

803

HHH
Pasta acero
Pasta Stal

HHH

810

Pasta plata
Pasta Srebrny

HHH
Pasta oro
Pasta Złoty

HHH

813

Pasta Betún
Pasta Bitum

PBk7

806

Todos los colores
20 = 140 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
20 = 140 ml słoiczek
Opakowanie 6 sztuki

color cubriente
kolory kryjące

Pasta cuarzo
Pasta Kwarc

Bk6

811

HHH
Pasta bronce
Pasta Brąz
PBk7

HHH

816

HHH
Pasta super ligera
Pasta Superlekka

103

8 colores 140 ml
8 farby 140 ml
Gianni Maimeri, Orchidee, 1951
Témpera grassa sobre masonita
y lana, 125x50,5 cm
Gianni Maimeri, Orchidee, 1951
Tempera na płycie wiórowej
i wełnie, 125x50,5 cm

8 pastas de cuerpo extremadamente plasmable.
Ricas, pastosas, densas, pictóricas.
Se extienden sobre el lienzo y sobre todos
los demás soportes como materia plasmable,
tridimensional, fácil de aplicar con espátula,
suave con el pincel. Combina un carácter
resuelto, un aspecto único, casi un marcador
del arte. El Blanco perlino de las conchas,
el Oro, el Plata y el Bronce metálicos en pasta
de grano grueso, Cuarzo molido basto, Acero
inoxidable, Betún negro, oscuro, intenso
y una pasta blanca superligera, finísima,
aterciopelada. Se utilizan puros, acogen
preciadas intrusiones, resaltan combinaciones
de materia con el color.

POLYCOLOR

pasty akrylowe do
modelowania

Osiem gęstych past modelujących.
Soczyste, ciastowate, spoiste i bardzo malarskie.
Mogą być stosowane tak płótnie jak i innych
podłożach. Kształtowalne, trójwymiarowe.
Nakładane szpachlą i pędzlem, którym
się łatwo poddają, łączą w sobie ’’charakter’’
i wyjątkowy wygląd.
Niemal kwintesencja sztuki. Biel muszli,
metaliczne złoto, srebro, brąz , naturalny
kwarc, nierdzewna stal, czerń bitumu zamknięte
w gruboziarnistej paście. Ciemne i jasne.
I jeszcze dodatkowo wyśmienita, lekka,
jedwabista biała pasta. Mogą być używane
samodzielnie lub zmieszane z innymi farbami.
Połączenie faktury i koloru.

BODY

ACRILICO

pastas acrílicas
modelables

Polycolor gesso
58 = Imprimaciónes acrílica, gama completa
5 productos a 2 grupos de precio
58 = Podkład uniwersalny, gama
5 kolorów w 2 grupach cenowych

• Excelente adherencia.
• Excelente flexibilidad.
• Excelente capacidad de ampliación
Absorbe el signo de las pinceladas.
• Mate, buena capacidad receptiva
de colores.
• Totalmente cubriente.

HHH máximo grado de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

694

HHH

696

Aspero
Szorstki

Todos los colores
34 = 500 ml bote
Unidad de venta 2 botes
Wszystkie kolory
34 = 500 ml pojemnikach
Jednostka sprzedaży 2 sztuki

Blanco 40 =1000 ml bote
Unidad de venta 1 bote
Biel 40 = 1000 ml
pojemnikach
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

HHH
Negro
Czarny
PBk7

• Doskonała przyczepność.
• Doskonała elastyczność.
• Doskonała rozprowadzalność redukuje
ślady pędzla.
• Matowy znakomity podkład do farb.
• Całkowicie kryjący.

698

HHH
Marfil
kość słoniowa
PY42 - PW6

695

HHH
Blanco
Biel
PW6

697

HHH
Blanco hielo
Biały lód
PB29 - PW6

Polycolor FILM
6332025
SATIN
SATYNOWY
BARNIZ FINAL SATINADA
Barniz incoloro que genera una película
satinada muy resistente.
Bombona 400 ml.
WERNIKS KOŃCOWY satynowy
Bezbarwny werniks tworzący
satynową odporną warstwę
ochronną. Aerozol 400 ml.
6332669
GLOSS
BŁYSZCZĄCY
BARNIZ FINAl brillante
Barniz incoloro que genera una película
brillante muy resistente.
Bombona 400 ml.
WERNIKS KOŃCOWY błyskotliwy
Bezbarwny werniks tworzący
błyszczącą odporną warstwę
ochronną. Aerozol 400 ml.
6332673
MATT
MATOWY
BARNIZ FINAL mate
Barniz incoloro que genera una película
mate muy resistente.
Bombona 400 ml.
WERNIKS KOŃCOWY MATOWY
Bezbarwny werniks tworzący
matową odporną warstwę
ochronną. Aerozol 400 ml.
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58.....

PRODUCTOS AUXILIARES
PARA PINTURA ACRÍLICA
MEDIA DO MALARSTWA
AKRYLOWEGO
614
GESSO
GESSO

Imprimación acrílica
Resina acrílica en
emulsión acuosa
Bióxido de titanio
Excipientes
Estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
Akrylowej
Ditlenek tytanu
Wypełniacze
Stabilizatory

• Preparación de fondo.
• Evitar las aplicaciones de espesor debido        
a posibles grietas.
• Ideal para los colores acrílicos.
• Puede usarse también para todos los demás
  tipos de técnica pictórica.
• Seca rápidamente, en aproximadamente      
30 minutos.
• Esperar 24 horas entes de empezar a pintar.
• Aísla el color del soporte.
• Garantiza una mayor duración de la obra.
• Adhiere sobre todas las superficies.

• Podkład uniwersalny.
• Nakładać cienkimi warstwam, aby uniknąć
spękań.
• Idealny do akrylowy kolorowy.
• Schnie około 30 min.
• Rozpocząć malowanie po 24 h od nałożenia.
• Nadaje się na każde podłoże.
• Izoluje warstwę malarską od podłoża.
• Zwiększa przyczepność farby i odporność
na starzenie.

500 ml = 34
5000 ml = 48

GESSO NEGRO
CZARNE GESSO

Imprimación acrílica
Resina acrílica en
emulsión acuosa
Negro de carbón
Excipientes
Estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
Akrylowej
Sadza
Wypełniacze
Stabilizatory

• Preparación de fondo
perfectamente cubriente.
• Evitar las aplicaciones de espesor debido
a posibles grietas.
• Ideal para los colores acrílicos.
• Puede usarse también para todos los demás
tipos de técnica pictórica.
• Seca rápidamente, en aproximadamente
30 minutos.
• Esperar 24 horas entes de empezar a pintar.
• Aísla el color del soporte.
• Garantiza una mayor duración de la obra.
• Adhiere sobre todas las superficies.

• Absolutnie matowy podkład uniwersalny.
• Nakładać cienkimi warstwami, aby uniknąć
spękań.
• Idealny do akrylowy kolorowy.
• Schnie około 30 min.
• Rozpocząć malowanie po 24 h od nałożenia.
• Nadaje się na każde podłoże.
• Izoluje warstwę malarską od podłoża.
• Zwiększa przyczepność farby i odporność
na starzenie.

500 ml = 34

ACRILICO

615

622
MEDIO
ABRILLANTADOR
MEDIUM BŁYSZCZĄCE

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Agentes estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
akrylowej
Stabilizatory

• Fluido lechoso.
• Aumenta el brillo de los colores acrílicos.
• Mejora la resistencia de la película pictórica.
• Se utiliza también como barniz final brillante.

• Mleczny płyn.
• Zwiększa świetlistość farb.
• Zwiększa odporność.
• Może być werniksem błyszczącym.

75 ml = 16
250 ml = 26

MEDIO GEL MATE
MEDIUM ŻEL MAT

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Sílice opacante
Agentes espesantes y
estabilizadores
Emulsja wodna
żywicy akrylowej
Krzemionka
Zagęszczacze i
stabilizatory

• Base acrílica no pigmentada.
• Reduce el brillo de los colores acrílicos
y la capacidad colorante.
• Mantiene las características de viscosidad
peculiares del producto.
• Ideal para técnicas de espesor.
• Irreversible.

• Bezbarwna żywica akrylowa.
• Redukuje siłę i świetlistość koloru.
• Nie zmienia elastyczności farby.
• Idealna przy grubych warstwach.
• Nieodwracalna.

500 ml = 34

MEDIO GEL ESPESO
BRILLANTE
MEDIUM ŻEL
GĘSTE BŁYSZCZĄCE

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Agentes espesantes y
estabilizadores
Emulsja wodna
żywicy akrylowej
Zagęszczacze i
stabilizatory

• Base acrílica no pigmentada.
• Aumenta la viscosidad y la resistencia
del producto.
• Proporciona un acabado brillante.
• Conveniente para técnicas de espesor.
• Deja la película pictórica más elástica
y modelable.
• Irreversible.

• Bezbarwna żywica akrylowa.
• Zwiększa elastyczność i trwałość.
• Nadaje farbom połysk.
• Idealna przy grubych warstwach.
• Nieodwracalna.
• Ułatwia formowanie farby.

500 ml = 34

MEDIO GEL
BRILLANTE
MEDIUM ŻEL
BŁYSZCZĄCE

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Agentes espesantes y
estabilizadores
Emulsja wodna
żywicy akrylowej
Zagęszczacze i
stabilizatory

• Color acrílico no pigmentado.
• Conveniente para técnicas de espesor.
• Aumenta moderadamente el brillo
de los colores.
• No modifica la viscosidad.
• Indicado para diluir los colores en la técnica
de las veladuras.

• Bezbarwna żywica akrylowa.
• Nie narusza właściwości farby.
• Zwiększa lekko świetlistość barw.
• Idealna przy grubych warstwach.
• Zalecana do rozrzedzania koloru i tworzenia
glazurowań

500 ml = 34

MEDIO GEL ESPESO
MATE
MEDIUM ŻEL
GĘSTE MATOWE

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Sílice opacante
Agentes espesantes y
estabilizadores
Emulsja wodna
żywicy akrylowej
Krzemionka
Zagęszczacze i
stabilizatory

• Base acrílica no pigmentada.
• Aumenta la viscosidad de los colores.
• Proporciona un aspecto satinado
y aterciopelado.
• Conveniente para técnicas de espesor.
• Permite obtener fuertes contrastes
entre brillante y opaco.

• Bezbarwna żywica akrylowa
• Redukuje siłę i świetlistość koloru
• Nadeje gładkości i jedwabistości farbie
• Idealna przy grubych warstwach.
• Doskonała do glazurowań
• Zwiększa elastyczność farby .
• Umożliwia stworzenie mocnego kontrastu
błysk-mat.

500 ml = 34

VOLUME
Pasta acrílica ligera
para modelar
VOLUME
Pasta akrylowa
lekka do modelowania

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Excipientes de bajo peso
específico
Agentes espesantes y
estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
akrylowej
Lekkie wypełniacze
Stabilizatory

• Pasta blanca muy espesa, muy ligera.
• Muy elástica, no se agrieta durante
el secado.
• Permite obtener altos
espesores modelables.
• Reduce mucho el peso
de la obra terminada.
• Se mezcla con acrílicos, colores al temple,
acuarelas.
• Se usa pura o se pinta después del desecado.
• Forma una superficie porosa                            
muy receptiva.
• Desecado directamente proporcional
al espesor aplicado.
• Adhiere sobre todas las superficies.
• Permite englobar en la obra
materiales varios.

• Bardzo lekka pasta strukturalna.
• Schnie w grubych warstwach, nie pęka,
jest elastyczna.
• Pozwala na tworzenie ekstremalnie
grubych struktur.
• Ogranicza ciężar obiektu.
• Można mieszać z akrylami, temperami
i akwarelami.
• Po wyschnięciu może być
dekorowana farbami.
• Po wyschnięciu tworzy porowatą dobrze
przyczepną strukturę.
• Czas schnięcia w uzależniony
od grubości warstwy.
• Przylega do każdego podłoża.
• Przylepia dowolne obiekty
przed wyschnięciem.

627

629

630

631

643
500 ml = 34
5000 ml = 48
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657
PÓMEZ ACRÍLICA FINA
PASTA AKRYLOWA
PUMEKSOWA

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Pómez de Lipari
Agentes espesantes y
estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
akrylowej
Pumeks z Lipari
Stabilizatory

• Pasta espesa de color gris.
• Permite obtener particulares efectos
matéricos arenosos, muy parecidos a los que    
caracterizan los frescos.
• Proporciona un acabado opaco
y un aspecto áspero.
• Muy elástica, no se agrieta durante el secado.
• Permite obtener altos espesores modelables
con un peso relativamente bajo.
• Se mezcla con acrílicos, al temple, acuarelas.
• Se usa pura y se pinta después del desecado.
• Forma una superficie porosa muy receptiva.
• Desecado directamente proporcional
al espesor aplicado.
• Adhiere sobre todas las superficies.
• Permite englobar materiales en la obra.
• El color natural apaga la vivacidad del tinte
al cual se mezcla.

• Szara pasta strukturalna.
• Tworzy struktury piaskowe,
przypominające freski.
• Ma naturalny matowy wygląd .
• Schnie w grubych warstwach, nie pęka,
jest elastyczna.
• Pozwala na tworzenie ekstremalnie
grubych struktur.
• Można mieszać z akrylami, temperami
i akwarelami.
• Po wyschnięciu może być dekorowana farbami.
• Po wyschnięciu tworzy porowatą dobrze
przyczepną strukturę.
• Czas schnięcia w uzależniony
od grubości warstwy.
• Przylega do każdego podłoża.
• Przylepia dowolne obiekty
przed wyschnięciem.
• Przyciemnia kolory z którymi jest mieszana.

500 ml = 34
5000 ml = 48

PASTA ACRÍLICA PARA
MODELAR
PASTA AKRYLOWA
MODELUJĄCA

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Polvo de mármol
Emulsja wodna żywicy
akrylowej
Proszek marmurowy

• Pasta blanca muy espesa.
• Pasta que se emplea para obtener
espesores modelados sin usar los colores
que son más costosos.
• Durante la desecación forma grietas
sugestivas, sobre todo si se aplica
con espesores gruesos.
• Mezclar con un medio/gel si se desea evitar
que se formen grietas.
• Se mezcla con colores acrílicos,
colores al temple, acuarelas.
• Se usa pura y se pinta después del desecado.
• Forma una superficie porosa muy receptiva.
• El tiempo de desecación es directamente
proporcional al espesor aplicado.
• Adhiere sobre todas las superficies.
• Permite englobar en la obra
materiales varios.

• Biała pasta strukturalna.
• Umożliwia tworzenie grubych warstw
reliefowych przez co zmniejsza konieczność
użycia farb, które są droższe.
• W procesie schnięcia pęka, dając
ciekawe efekty.
• Dodanie medium akrylowego zapobiega
temu procesowi.
• Można mieszać z akrylami, temperami
i akwarelami.
• Po wyschnięciu może być dekorowana farbami.
• Tworzy dobrze przyczepne podłoże.
• Czas schnięcia w uzależniony
od grubości warstwy.
• Przylega do każdego podłoża.
• Przylepia dowolne obiekty
przed wyschnięciem.

500 ml = 34

PÓMEZ ACRÍLICA
GRUESA
GRUBOZIARNISTA
PASTA
PUMEKSOWA

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Pómez de Lipari
Agentes espesantes y
estabilizadores
Wodna emulsja żywicy
akrylowej
Pumeks z Lipari
Stabilizatory

• Pasta espesa de color gris.
• Permite obtener peculiares efectos matéricos
granulosos, parecidos al enlucido basto.
• Proporciona un acabado opaco
y un aspecto áspero.
• Muy elástica, no se agrieta durante el secado.
• Permite obtener altos espesores modelables
con un peso relativamente bajo.
• Se mezcla con colores acrílicos,
colores al temple, acuarelas.
• Se usa pura y se pinta después del desecado.
• Forma una superficie porosa muy receptiva.
• Desecado directamente proporcional
al espesor aplicado.
• Adhiere sobre todas las superficies.
• Permite englobar en la obra
materiales varios.
• El color natural apaga la vivacidad del tinte
al cual se mezcla.

• Szara pasta strukturalna.
• Tworzy struktury piaskowe, przypominające
freski.
• Ma naturalny matowy wygląd.
• Schnie w grubych warstwach, nie pęka,
jest elastyczna.
• Pozwala na tworzenie ekstremalnie grubych
struktur, stosunkowo lekkich.
• Można mieszać z akrylami, temperami
i akwarelami.
• Po wyschnięciu może być dekorowana farbami.
• Po wyschnięciu tworzy porowatą dobrze
przyczepną strukturę.
• Czas schnięcia w uzależniony
od grubości warstwy.
• Przylega do każdego podłoża.
• Przylepia dowolne obiekty
przed wyschnięciem.
• Przyciemnia kolory z którymi jest mieszana.

500 ml = 34
5000 ml = 48

BINDER
BINDER

Resina acrílica en
emulsión acuosa
Wodna emulsja żywicy
akrylowej

• Aglomerante transparente para
colores acrílicos.
• Extremadamente versátil.
• Proporciona un acabado brillante.
• Resistente a los agentes atmosféricos.
• Se diluye con agua en todas las
proporciones.
• Seca rápidamente, en aproximadamente
30 minutos.
• Ideal para pintura matérica, acoge
sin ningún límite arenas en polvo
y en gránulos, mármol en polvo y en trocitos,
papel, madera en polvo o en virutas, tejidos,
vidrio, asfalto y cualquier otro llenador
inerte.

• Przezroczysty nośnik do farb akrylowych.
• Bardzo uniwersalny.
• Nadaje połysk farbom.
• Odporny na działanie czynników
atmosferycznych.
• Może być rozcieńczany wodą.
• Schnie około 30 minut.
• Idealny do grubych warstw, wiąże dowolną
ilość piasku ,proszku i ziaren marmuru, papier,
trociny, tkaniny, szkło, asfalt i inne wypełniacze.

750 ml = 35
2500 ml = 44
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ACRILICO

692

669

SPRAY
BARNIZ FINAL
WERNIKS KOŃCOWY
F+

673

• Barniz protector incoloro.
• Crea una película muy resistente.
• Se utiliza para barnizar pinturas acrílicas
bien secas.
• Seca rápidamente.
• Agitar bien antes del uso.

• Bezbarwny werniks zabezpieczający.
• Tworzy bardzo odporną warstwę.
• Pokrywać dobrze wyschnięty obraz.
• Szybko schnie.
• Nadaje się do innych technik malarskich.

400 ml = 32

Resina acrílica 10%
Destilados de petróleo
54%
Sílice amorfa 1%
Propulsante GLP 35%
Filtro UV
Żywica ketonowa10%
Destylaty ropy 54%
Krzemionka 1%
Gaz nośny LPG 35%
Filtr UV

• Barniz protector incoloro.
• Crea una película mate muy resistente.
• Seca rápidamente.
• Agitar bien la bombona antes del
uso, contiene un agente opacante
que deposita en el fondo.

• Bezbarwny werniks.
• Tworzy trwałą warstwę ochronną.
• Szybko schnie.
• Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

400 ml = 32

Resina acrílica 9%
Destilados de petróleo
41%
Propulsante GLP 50%
Filtro UV

• Barniz protector incoloro.
• Uso universal.
• Es invisible si se aplica en capa fina.
• Fija y protege documentos, dibujos,
acuarelas, estampas, pinturas al temple
o al óleo.
• Seca rápidamente.

• Bezbarwny werniks zabezpieczający
uniwersalny.
• Niewidoczny w cienkich warstwach.
• Zabezpiecza dokumenty, rysunki, akwarele,
tempery i obrazy olejne i akrylowe.
• Szybko schnie.

400 ml = 32

Resina cetónica 10%
Destilados de petróleo
55%
Propulsante GLP 35%
Filtro UV
Żywica akrylowa 10%
Destylaty ropy 55%
Gaz nośny LPG 35%
Filtr UV

• Barniz final incoloro, ligero.
• Adecuado para eliminar las zonas opacas
que se forman durante los intervalos
de ejecución de la obra.
• Aumenta ligeramente el brillo
de los colores.
• Seca rápidamente.

• Bezbarwny delikatny werniks.
• Usuwa matowe miejsca w trakcie malowania.
• Delikatnie zwiększa świetlistość barw.
• Szybko schnie.

400 ml = 32

Resina acrílica (30%)
Aguarrás mineral
Filtro UV
Barniz final a disolvente
Żywica akrylowa 30%
Biały spirytus
Filtr UV

• Aplicación fácil
• No se tiñe de amarillo.
• Contiene filtro UV que absorbe                         
los rayos ultravioletas
• Particularmente adecuado para la pintura
de exteriores.

• Końcowy werniks nie żółknący.
• Łatwy w nakładaniu.
• Do malarstwa olejnego i akrylowego.
• Zawiera filtr UV.
• Znakomity do ochrony obrazów
eksponowanych na zewnątrz.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

Resina acrílica en
emulsión acuosa (80%)
Agentes estabilizadores.
Wodna emulsja
żywicy akrylowej 80%
Stabilizatory

• Alternativa de los barnices a disolvente
tradicionales.
• Aplicación simple.
• Aumenta el brillo de los colores
de una manera uniforme.
• Aviva los tonos.
• No se tiñe de amarillo.

• Alternatywa dla werniksów
rozpuszczalnikowych.
• Łatwy w użyciu w malarstwie olejnym
i akrylowym.
• Zwiększa i wyrównuje ostrość kolorów.
• Podkreśla świetlistość barw.
• Nie żółknie.

SPRAY
BARNIZ FINAL MATE
WERNIKS KOŃCOWY
MATOWY
F+

675

Resina cetónica 16%
Destilados de petróleo
49%
Propulsante GLP 35%
Filtro UV
Żywica ketonowa 16%
Destylaty ropy 49%
Gaz nośny 35%
Filtr UV

SPRAY
BARNIZ FIJADOR
WERNIKS FIXATYWA
F+

N

Żywica akrylowa 9%
Destylaty ropy 41%
Gaz nośny LPG 35%
Filtr UV

685

SPRAY
BARNIZ PARA
RETOQUE
WERNIKS RETUSZERSKI
F+

667
BARNIZ FINAL
ACRÍLICO
WERNIKS KOŃCOWY
AKRYLOWY
Xn

N

668
BARNIZ FINAL
BRILLANTE AL AGUA
WODNY WERNIKS
MALARSKI

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40
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671
BARNIZ FINAL MATE
AL AGUA
WODNY WERNIKS
KOŃCOWY MATOWY

Resina acrílica en
emulsión acuosa (72%)
Sílice opacante.
Agentes estabilizadores.
Akrylowa żywica w
wodnej emulsji 72%
Krzemionka
Stabilizatory

• Alternativa de los barnices a disolvente
tradicionales.
• Aplicación simple.
• Aumenta la opacidad de los colores.
• No se tiñe de amarillo

• Alternatywa dla werniksów
rozpuszczalnikowych.
• Łatwy w użyciu w malarstwie olejnym
i akrylowym.
• Zwiększa matowość obrazu.
• Delikatnie redukuje świetlistość barw.
• Nie żółknie.

BARNIZ FIJADOR
WERNIKS FIXATYWA

Resina acrílica (18%)
Aguarrás mineral
Żywica akrylowa 18%
Biały spirytus

• Solución límpida y cristalina, transparente,
incolora.
• No se tiñe de amarillo.
• Fija y protege el cuadro o cualquier              
otro objeto.
• Uso universal.
• Aumenta moderadamente la opacidad
de los colores si se aplica en una capa fina.
• Si se aplica con varias capas adquiere brillo.

• Czysty, bezbarwny i przezroczysty roztwór.
• Nie żółknie.
• Zabezpiecza i utrwala obrazy olejne
i inne obiekty.
• Nadaje się na wszystkie podłoża.
• W cienkich warstwach delikatnie zwiększa
świetlistość barw.
• Nadaje błysku nałożony
w grubszych warstwach.

Aceite uretánico y resina
alquídica (56%)
Aguarrás mineral
Desecantes
Olej uretanowy
Żywica alkydowa 56%
Biały spirytus
Czynniki suszące

• Barniz graso de color ambarino
• Proporciona un aspecto antiguo a la obra.
• Se utiliza como preparación previa
a la aplicación del Barniz para agrietar.
• Tiende a amarillearse.

• Tłusty bursztynowy werniks nadający
wygląd postarzenia.
• Może być podkładem pod werniks pękający.
• Żółknie z upływem czasu.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

Almidón
Dextrina
Agua
Antifermentativos
Krochmal
Dekstryna
Woda
Konserwanty

• Solución ambarina lista para usar.
• Aplicar con pincel sobre superficies
tratadas con Barniz para envejecer.
Esperar que se formen las grietas.
ennegrecer las grietas con Betún y aplicar
una última capa de Barniz para envejecer.
• Las condiciones ambientales de temperatura
y humedad determinan el tamaño
de las grietas.

• Bursztynowy roztwór gotowy do pracy.
• Nakładać pędzlem na werniks patynujący.
• Po pojawieniu się pęknięć nałożyć
werniks patynujący.
• Pęknięcia można podkreślić bitumem.
• Wielkość pęknięć zależy od temperatury
i wilgotności otoczenia.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34
1000 ml = 40

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

676

Xn

N

75 ml = 16

678
BARNIZ PARA
ENVEJECER CUADROS
WERNIKS
PATYNUJĄCY
Xn

N

BARNIZ PARA
AGRIETAR CUADROS
WERNIKS PĘKAJĄCY

ACRILICO

688

acuarelas superiores

Su virtud estriba en la transparencia de los tintes
y en la frescura de los deslaves y de los goteos
de color. Resulta difícil, o hasta imposible,
cualquier corrección. Los tonos se aclaran
añadiendo agua y no blanco, lo cual pone
los tintes gaseosos y cubrientes.
Es la blancura del papel que da luminosidad
a esta pintura.
La luz queda detrás del color. Maimeri Blu
es pureza absoluta de pigmentos que constituyen,
junto con la goma arábiga, la totalidad
del empaste. Nada de “polvos de mezcla”,
nada de aditivos: colores puros, pigmento y basta.
Nada armoniza, sincroniza, el cambio de marcha
entre los varios colores. Es el artista quien
debe de orquestar y controlar las varias
características, peculiaridades y caracteres.

najwyższej jakości
akwarele

Istotą techniki akwarelowej jest umiejętność
posługiwania się transparentnością koloru
i świeżością śladu pędzla. Jakakolwiek poprawka
jest trudna, o ile w ogóle możliwa.
Odcienie jaśnieją po dodaniu wody (poza bielą,
która staje się wtedy kredowa i tępa).
Źródłem światła jest biel papieru akwarelowego.
Kolor jest podświetlany od wewnątrz, od tyłu.
W skład akwareli Maimeri Blu wchodzą czyste
pigmenty i guma arabska z Sudanu-nic ponadto.
Nie ma żadnych blenderów czy wypełniaczy.
Nie ma czynnika harmonizującego
czy synchronizującego barwy w tej gamie.
Mistrzostwu artysty pozostawiono orkiestrację
różnorodnych cech charakteryzujących
poszczególne kolory tej serii.

72 colores 1,5 ml, 15 ml
72 farby 1,5 ml, 15 ml
Gianni Maimeri, Vele nella laguna, 1928
Óleo sobre lienzo, 60,5x90 cm
Gianni Maimeri, Vele nella laguna, 1928
Olej na płótnie, 60,5x90 cm

MAIMERIBLU

ACQUERELLO
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MaimeriBlu

HHH máximo grado de estabilidad a la luz

color cubriente
kolory kryjące

		maksymalna światłoodporność

16 = acuarelas superiores, gama completa
HH grado medio de estabilidad a la luz
72 colores en 4 grupos de precios
		średnia światłoodporność
16 = Gama najwspanialszych farb akwarelowych
H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność
72 kolory w 4 grupach cenowych

013

HHH

gr. 1

125

Blanco de China
Biel chinska

HHH

gr. 2

128

gr. 3

131

gr. 3

161

gr. 3

174

gr. 3

181

gr. 1

182

gr. 1

226

gr. 1

232

gr. 2

250

gr. 2

251

gr. 1

253

gr. 1

256

Amarillo primario
Zółty podstawowy
PY97

gr. 3

317

gr. 2

HHH

HHH
Rojo Tiziano
Czerwien Tycjana
PR209

359

gr. 1

HHH

gr. 3

322

gr. 3

gr. 1

gr. 2

gr. 2

gr. 1

gr. 2

HHH

368

gr. 2

373

gr. 4

gr. 1

gr. 1

gr. 1

374

377

391

392

gr. 1

PB29

gr. 1

400

HHH

gr. 1

Azul primario - Cyan
Cyjan
PB15:3

gr. 2

gr. 1

gr. 1

Verde permanente oscuro
Zielen ciemna kryjaca
PY175 - PG7

HHH

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

402

HHH

gr. 1

Azul de Prusia
Błekit pruski
PB27

409

HHH

gr. 1

Azul verde
Niebieski zielonkawy

PY175 - PG36

HHH

gr. 1

PB29

Verde permanente claro
Zielen jasna kryjaca

340

HHH
Ultramar claro
Ultramaryna jasna

PY97 - PG36

HHH

gr. 2

PB60

Verde perm. amarillento
Zieleń żółtawa kryjąca

339

HHH

Azul de Faenza
Niebieski fajansowy

PG17

HHH

gr. 4

PB28

Verde oliva
Zielen oliwkowa

338

HHH

Azul de cobalto oscuro
Błekit kobaltowy ciemny

PG7 - PY42 - PY139

HHH

gr. 4

PB28

Verde de Hooker
Zielen Hookera

331

HHH

Azul de cobalto claro
Błekit kobaltowy jasny

PG7

HHH

gr. 4

PB36

Verde cúprico oscuro
Zielen miedziana ciemna

325

HHH
Azul cerúleo
Ceruleum

PG36

HHH

gr. 1

PB15:1

Verde cúprico claro
Zielen miedziana jasna

324

HHH
Azul de Berlin
Błękit berliński

PG50

PV19

261

gr. 1

Verde de cobalto oscuro
Zielen kobaltowa ciemna

Rojo primario - Magenta
Madzenta

PY139

HHH

HHH

HHH

gr. 1

PY139 - PG7 - P043

PG50

PR177

Amarillo perm. oscuro
Zółty permanentny
ciemny

116

HHH

HHH

HHH
Verde vejiga
Ziemia zielona

Verde de cobalto claro
Zielen kobaltowa jasnat

Rojo permanente oscuro
Czerwien ciemna kryjaca

PY175

HHH

316

PR168

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny
cytrynowy

114

gr. 2

Rojo permanente claro
Czerwien jasna kryjaca

PO62

HHH

HHH

358

PG23 - PG17

PR101

Amarillo perm. naranja
Zółty permanentny
pomaranczowy

112

HHH

HHH

gr. 1

PB16

Tierra verde
Ziemia zielona

Rojo de Marte trans.
Czerwien marsowa
transparentna

PY53

HHH

296

PR108

Amarillo de níquel titanio
Zółty niklowo-tytanowy

110

gr. 2

Rojo de cadmio oscuro
Kadm czerwony ciemny

PW6 - PY42+PR101

HHH

HHH

gr. 1

HHH
Verde turquesa
Zielen turkusowa

PBr7

PR108

Amarillo de Nápoles rojizo
Zółty neapolitanski
czerwonawy

109

HHH

350

Tierra de Siena tostada
Siena palona

Rojo de cadmio claro
Kadm czerwony jasny

PW4 - PY97 - PY42

HHH

278

PV19

Amarillo de Nápoles claro
Zółty neapolitanski jasny

106

gr. 1

Laca rosa
Lak rózowy

PY139 - PY42

HHH

HHH

gr. 2

PBr7 - PR209

PV19 - PV23

Amarillo indio
Zółty indyjski

105

HHH

HHH

gr. 2

PG18

Sang dragon
Smocza krew

Laca geranio
Lak Granat

PY35

HHH

270

PR206 - PR254

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny

098

gr. 1

Laca carmesí
Lak Krimson

PY35

HHH

HHH

HHH

HHH
Verde esmeralda
Szmaragdowy

PR254

PBr7

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

084

HHH

348

Rojo sandalo
Czerwien sandałowa

TTierra de Siena natural
Siena naturalna

PY35

HHH

263

PY42

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

082

gr. 3

gr.1

PR101

Ocre amarillo
Ochra zółta

PO20

HHH

HHH

HHH
Rojo de Venecia
Czerwien wenecka

PO49

Naranja de cadmio
Pomaranczowy kadmowy

081

262

Laca de oro
Lak złoty

PR206

HHH

gr. 2

PO43

Naranja de Avignon
Pomaranczowy
Awinionski

054

color transparente
kolory transparentne

Laca naranja
Lak pomaranczowy

PW4

053

HHH

color semicubriente
kolory półkryjące

PG7 - PB15:3

422

HHH
Indigo
Indygo

PB27 - PBk7

gr. 1

113
Todos los colores 04 = 15 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 04 = 15 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

HHH

gr. 1

465

Violeta ultramar
Fioletowa ultramaryna

HHH

gr. 4

473

gr. 4

477

488

HHH

484

HHH

HHH

gr. 1

492

gr. 1

HHH

gr. 1

535

gr. 1

gr. 1

HHH

gr. 1

Negro de marfil
Czern kostna
PBk9

537

HHH

gr. 1

Negro de carbono
Czarny sadza

PBr7

HHH

gr. 1

PB29 - PBk9

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

493

HHH
Gris de Payne
Szary Payne

PR101 - PG36

PR101

gr. 1

514

Stil de grain pardo
Stil de grain brazowy

Pardo de Marte trans.
Transparentny braz
marsowy

PV16

HHH

gr. 1

gr. 1

PBk9 - PBr7

PR122

Violeta mineral
Fiolet mineralny

463

HHH

HHH
Sepia
Sepia

Violeta verzino
Fiolet Verizio

PB28 - PV19

HHH

486

PR122 - PV23

Violeta de cobalto
Fiolet kobaltowy

460

gr. 1

Violeta rojizo perm.
Fiolet kryjacy
czerwonawy

PV15

449

HHH

PBk7

560

HHH

gr. 1

Violeta azulado perm.
Fiolet kryjacy
niebieskawy

Pardo Van Dyck
Brąz Van Dyck

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

Pag. 115 productos auxiliares
para la acuarelas
Str. 115 media do technik
akwarelowych

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Hiel de buey art. 5816608 y Medio para acuarela art. 5816620 mezclados con las acuarelas
o utilizados para la preparación del papel, mejoran la fijación del color al papel y extienden
la pincelada. Se recomienda no barnizar las obras realizadas con acuarela.
Żółć wołowa art. 5816608 i medium akwarelowe art. 5816620 dodane do akwareli lub
nałożone na papier poprawiają przyczepność farby do podłoża i ułatwiają ich równomierne
rozprowadzanie pędzlem, a zarazem utrwalają kolor.
Nie stosować werniksu finalnego do zabezpieczania akwareli.

PV23

PBr7 - PBk9

PBr7

Tinte neutra
Barwa neutralna
PB29 - PBk7

1698201
CAJA DE METAL
CHAPA ESTAMPADA
embalaje de cartón
12 godets surtidos 1,5 ml
1698201
KASETKA METALOWA
Osłona z kartonu
12 kostky 1,5 ml
1698202
CAJA DE METAL
CHAPA ESTAMPADA
embalaje de cartón
24 godets surtidos 1,5 ml
1698202
KASETKA METALOWA
Osłona z kartonu
24 kostki 1,5 ml

ACQUERELLO

440

Todos los colores 08 = 1,5 ml godet
Unidad de venta 3 godet
Wszystkie kolory 08 = 1,5 ml kostka
Opakowanie 3 sztuki

1698203
CAJA DE METAL
chapa estampada
embalaje de cartón
48 godets surtidos 1,5 ml
1698203
KASETKA METALOWA
Osłona z kartonu
48 kostek 1,5ml

1698204
CAJA DE METAL
chapa estampada
embalaje de cartón
10 tubos surtidos 15 ml
1698204
KASETKA METALOWA
Osłona z kartonu
10 tubek 15ml

1699281
CAJA DE NOGAL
embalaje de cartón
12 godets surtidos 1,5 ml
1 esponjita
1 pincel en pelo de marta Kolinsky
1699281
KASETKA Z ORZECHA
Osłona z kartonu
12 kostek 1,5ml
1 gąbeczka
1 pędzel Kolinsky

115
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PRODUctos AUXILIARES
Para Acuarela
MEDIA DO TECHNIK
AKWARELOWYCH
608
HIEL DE BUEY
ŻÓŁĆ WOŁOWA

Hiel de buey clarificado
y refinado
Sklarowana i
oczyszczona
żółć wołowa

• Líquido de olor desagradable
con propiedades tensoactivas.
• Mejora la adherencia de los colores
al papel y su difusión.
• Mejora el rendimiento de las acuarelas.
• Evita que surjan alteraciones
de tono y concentraciones de color
no homogéneas.

• Płyn o nieprzyjemnym zapachu
zwiększający napięcie powierzchniowe.
• Zwiększa przyczepność farby
do papieru polepszając kontrolę
nad rozprowadzaniem jej pędzlem.
• Zwiększa efektywność akwareli
• Równomiernie rozprowadza kolor.

75 ml = 16
250 ml = 26

LÁTEX PARA
ENMASCARAR
MASKUJĄCY
ARTYSTYCZNY PŁYN
LATEX

Látex de goma natural
Amoniaco
Agua
Líquido lechoso
Naturalna guma
latexowa
Amoniak
Woda

• Crea una película elástica y que resiste
también al agua.
• Seca rápidamente.
• Se aplica con pincel para crear una capa
sobre las superficies que se quieren pintar
posteriormente.
• Dejar secar el Látex antes de superponer
una capa de color.
• Se quita fácilmente.
• Quitar el Látex cuando se ha secado
el color superpuesto.
• Limpiar el pincel con agua y detergente
inmediatamente después del uso.

• Mleczny płyn.
• Wysychając tworzy elastyczną
i wodoodporną powłokę.
• Szybko schnie.
• Nakładać pędzlem na miejsca których
nie chcemy pomalować.
• Przed malowaniem pozwolić wyschnąć
lateksowi.
• Łatwy do usunięcia.
• Usuwać latex po całkowitym
wyschnięciu farby.
• Myć pędzel wodą z mydłem natychmiast
po użyciu.

75 ml = 16

MEDIO PARA
ACUARELA
AKWARELOWE
MEDIUM

Goma arábiga
Glicerina
Agua
Guma arabska
Gliceryna
Woda

• Solución transparente.
• Aumenta la transparencia de las acuarelas.
• Aumenta moderadamente el brillo
de los colores.
• Favorece la adherencia al soporte.
• Dilata la pincelada.

• Przezroczysty płyn.
• Poprawia transparentność akwareli.
• Zwiększa świetlistość farby.
• Poprawia przyczepność farby do podłoża.
• Niweluje ślady pędzla.

75 ml = 16

618

620

acuarelas extrafinas

Venezia conoce el valor del equilibrio.
Una experiencia antigua, basada en los tonos
de las tierras naturales y de pigmentos
con un efecto suave, capaces de tonos secundarios
y de matices finísimos, ha llevado a formular
esta paleta. Cada tinte ha sido compuesto
en vistas de una recíproca combinación,
que hace sí que el efecto cromático general
esté siempre afinado, facilitando realizaciones
armónicas de paisajes y copias del natural,
incluidos los retratos. Cada color vive en una única
e ideal línea, aquella del linde entre la realidad
y el sueño, entre el color del real y el real pintado.
Pigmento ecocompatibles, cromaticidades
suaves, glaseadas, un poco desenfocadas,
como la ilusión de una pintura al agua
sobre una hoja de papel.

wysokiej klasy
akwarele

Wenecja zna wartość równowagi.
Długoletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć
doskonale chromatycznie wywarzoną
i zniuansowaną gamę barw Venezia, w której
ziemne tony połączone zostały z soczystymi
kolorami. Każdy odcień został tak
skomponowany, aby jak najwierniej oddawał
charakter krajobrazów czy portretowanych
postaci. W każdym kolorze zawarto dwoistość,
coś pomiędzy realnością i snem, kolorem
rzeczywistym i tym z obrazu.
Ekologiczne, miękkie pigmenty, spatynowane
i delikatnie nieostre kolory, są sercem tej serii,
zrobione tak, aby jak najlepiej służyć w kreowaniu
iluzji, która jest kwintesencją
malarstwa akwarelowego.

36 colores 1,5 ml, 15 ml
36 farby 1,5 ml, 15 ml
Gianni Maimeri, Bacino di San Marco, 1920
Óleo sobre cartón , 49x65 cm
Gianni Maimeri, Bacino di San Marco, 1920
Olej na kartonie, 49x65 cm

VENEZIA

ACQUERELLO
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Venezia
18 = acuarelas extrafinas, gama completa
36 colores a precio único
18 = gama farb akwarelowych extra fine
36 kolorów w jednej cenie

013

HHH

HHH máximo grado de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

114

Blanco de China
Biel chinska

HHH

116

131

HHH

161

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny
cytrynowy
PY175

251

HHH
Laca carmesí
Lak Krimson
PR254 - PR206

HHH

253

HHH

PBr7

296

PG23 - PG17

321

Rojo primario - Magenta
Madzenta
PV19

HHH
Verde ftalo
Zielen ftalowa

PR177

HHH

HHH
Tierra verde
Ziemia zielona

Rojo permanente oscuro
Czerwien ciemna kryjaca

256

HHH
Tierra de Siena tostada
Siena palona

PR168

PBr7

174

278

Rojo permanente claro
Czerwien jasna kryjaca

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY139 - PY42

HHH

HHH

PR254

PR101

PY42

Amarillo indio
Zółty indyjski

112

HHH

HHH

HHH
Escarlata
Szkarłat

Rojo inglés
Czerwien angielska

Ocre amarillo
Ochra zółta

PW4 - PY42+PR101

098

244

PY97

Encarnado
Cielisty

274

PV19

Amarillo primario
Zółty podstawowy

PO36

HHH

HHH

HHH
Laca rosa
Lak rózowy

PY139

Naranja permanente
Permanentny
pomaranczowy

068

182

Amarillo perm. oscuro
Zółty permanentny
ciemny

PW4

062

HHH

PG7

323

HHH
Verde amarillento
Zielen zółtawa
PY97 - PG36

1898291
trousse DE PLÁSTICO
embalaje de cartón
10 godet surtidos 1,5 ml
1 pincel de fibra sintética
1898291
trousse PLASTYKOWA
Osłona z kartonu
10 kostek 1,5 ml
1 pędzel syntetyczny
1898298
POCKET AZUL verde
embalaje de cartón
10 godet surtidos 1,5 ml
1 pincel de fibra sintética
1898298
NIEBIESKA KASETKA zielony
Osłona z kartonu
10 kostek 1,5 ml
1 pędzel syntetyczny
1898287
POCKET PLATA
embalaje de cartón, 12 godet surtidos 1,5 ml
1898287
SREBRNA KASETKA
Osłona z kartonu, 12 kostek 1,5 ml
1898285
POCKET AZUL
embalaje de cartón, 12 godet surtidos 1,5 ml
1898285
NIEBIESKA KASETKA
Osłona z kartonu, 12 kostek 1,5 ml

119
Todos los colores 04 = 15 ml tubo
Unidad de venta 6 tubos
Wszystkie kolory 04 = 15 ml tubkach
Opakowanie 6 sztuki

HHH

400

Verde permanente claro
Zielen jasna kryjaca

HHH

402

416

HHH

HHH

HHH

PBr7

493

484

HHH

PBr7

514

Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

HHH

HHH
Gris de Payne
Szary Payne

PBr7 - PBk9

486

HHH
Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

PR122 - PV23

PW4 - PB15:1

428

HHH

HHH
Tierra de sombra tostada
Umbra palona

Violeta rojizo perm.
Fiolet kryjacy
czerwonawy

Cerúleo
Ceruleum

PG7 - PY42

392

465

PB27

Verde vejiga
Ziemia zielona

492

PV23

Azul de Prusia
Błekit pruski

PY175 - PG7

HHH

HHH

HHH
Violeta azulado perm.
Fiolet kryjacy
niebieskawy

PB15:3

Verde permanente oscuro
Zielen ciemna kryjaca

358

463

Azul primario - Cyan
Cyjan

PY175 - PG36

340

HHH

PB29 - PBk9

535

HHH

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

Ultramar celeste
Błekit nieba ultramaryna

Sepia
Sepia

Pag. 115 productos auxiliares
para acuarela
Str. 115 media do technik
akwarelowych

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

El medio para acuarela art. 5816620 aumenta la transparencia de las acuarelas, mejorando
su brillo. Se recomienda no aplicar barniz final sobre obras realizadas con acuarela
para evitar la alteración del efecto de acuarela.
Medium art. 5816620 zwiększa transparentność i świetlistość farb akwarelowych.
Nie stosować werniksu finalnego do zabezpieczania akwareli, jego użycie może wpłynąć
negatywnie na efekt akwarelowy dzieła.

PB29

PB29

PBr7 - PBk9

Negro de marfil
Czern kostna
PBk9

1898292
CAJA DE PLÁSTICO
embalaje de cartón
12 tubos surtidos 15 ml
1898292
KASETKA PLASTYKOWA
Osłona z kartonu
12 tubek 15 ml
1898293
CAJA DE METAL
CHAPA ESTAMPADA
embalaje de cartón
12 godet surtidos 1,5 ml
1898293
KASETKA METALOWA
Osłona z kartonu
12 kostek 1,5 ml
1898294
CAJA DE METAL
CHAPA ESTAMPADA
embalaje de cartón
24 godet surtidos 1,5 ml
1898294
KASETKA METALOWA
Osłona z kartonu
24 kostek 1,5 ml

ACQUERELLO
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Todos los colores 08 = 1,5 ml godet
Unidad de venta 6 godet
Wszystkie kolory 08 = 1,5 ml kostka
Opakowanie 6 sztuki

colores al temple
extrafinos

Maimeri Gouache es distinción.
Una selección de colores al temple que toma
su nombre de una técnica antigua,
con la cual el color se vuelve más reflectante
y opaco mezclado con preciada goma arábiga.
El resultado es un timbre atenuado, único,
más de cuanto puede serlo
el color al temple más común.
Preciados pigmentos que, al secarse, se vuelven
ligeramente más claros que el tono húmedo
y asumen un aspecto satinado y perlino,
siempre reversible. El efecto luminístico
es resaltado por la aplicación sobre papel colorado
o sobre fondos brutos de varia naturaleza.

najwyższej klasy
farby gwaszowe

Maimeri Gouache to wyrafinowanie.
Swoją nazwę wywodzą od tradycyjnej
techniki, w której uzyskany kolor
ma blask i siłę krycia dzięki
połączeniu z gumą arabską.
Gwasz odróżnia się od popularnych
farb temperowych uspokojoną,
unikalną barwą.
Farba po wyschnięciu staje
się delikatnie bledsza, satynowo-perłowa.
Są to farby w pełni odwracalne.
Nakładając je na kolorowy papier
lub surowe naturalne podłoże
zwiększa się efekt ich połysku.

54 colores 20 ml, blanco 60 ml
54 farby 20 ml, biel 60 ml
Gianni Maimeri, Rosa bianca recisa, 1939
Óleo sobre cartón, 30x35,5 cm
Gianni Maimeri, Rosa bianca recisa, 1939
Olej na kartonie, 30x35,3 cm

MAIMERI
GOUACHE

TEMPERA

121

Maimeri Gouache

HHH máximo grado de estabilidad a la luz

color cubriente
kolory kryjące

		maksymalna światłoodporność

20 = colores al temple extrafinos, gama completa
HH grado medio de estabilidad a la luz
54 colores en 2 grupos de precio
		średnia światłoodporność
20 = gama gwaszy artystycznych
H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność
54 kolory w 2 grupach cenowych

018

HHH

gr. 1

116

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

gr. 1

118

gr. 1

131

gr. 1

135

gr. 1

161

gr. 1

165

gr. 1

166

gr. 1

274

gr. 1

184

HHH
Laca Solferino
Lak piekielny
PV23 - PR122

304

gr. 1

gr. 1

gr. 1

HH

gr. 1

HHH

305

331

HH

gr. 1

342

gr. 1

gr. 1

HH

347

HHH

gr. 1

Verde esmeralda imit.
Szmaragdowy (Hue)
PG7

356

HH

gr. 1

Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa
PG7 - PY3

gr. 1

Cinabrio verde claro
Zielen cynobrowa jasna
PY1 - PG7

gr. 1

PB15:1 - PY1

PR112 - PY1

286

HH
Verde pino
Zielen sosnowa

Bermellón oscuro imit.
Cynober ciemny ( imit)

gr. 1

gr. 1

PG17 - PY42

PY1 - PR112

285

HHH
Verde oliva
Zielen oliwkowa

Bermellón claro imit.
Cynober jasny (imit)

gr. 1

gr. 1

PY3 - PB15:3

PR101PBk11 - PR101 - PR101

HH

HH

Verde brillante scuro
Brilliant Green Deep

Tierra de Siena tostada
Siena palona

284

gr. 1

PY3 - PG7

PR112

278

HH

Verde brillante claro
Zielen jasna brylantowa

Escarlata
Szkarłat

PR146 + PB15:1

Amarillo de Nápoles
Zółty neapolitanski
PW6 - PY3 - PY42

HH

gr. 1

PR122

Carmín
Karmin

PY3

HH

HH

HHH

gr. 1

PY1 - PB15:3

Rojo primario - Magenta
Madzenta

PR146 + PB15:1

Amarillo limón
Zółty cytrynowy

104

256

Burdeos
Bordowy

PY1 - PY3

HH

gr. 1

PY42 - PY83

Amarillo claro
Jasny zółty

100

HH

HH

HH

Cinabrio verde oscuro
Zielen cynobrowa ciemna

PR122 - PR146

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PW6 - PY83 - PO43

HH

HHH

288

Rojo de cadmio imit.
Kadm czerwony (imit)

PY42 - PR101PBk11 - PR101

Encarnado
Cielisty

086

223

Ocre oscuro
Ochra ciemna

PY83 - PR112

HH

gr. 1

PY42

Naranja brillante
Swietlisty pomaranczowy

068

HHH

gr. 1

PR101

Ocre amarillo
Ochra zółta

PO62

HH

HH

HHH
Ocre rojo
Ochra czerwona

PY83 - PO62

Naranja
Pomaranczowy

052

191

Amarillo oscuro
Zółty ciemny

PW6

HHH

gr. 1

PY1 - PY3

Blanco de zinc
Biel cynkowa

050

color transparente
kolory transparentne

Amarillo primario
Zółty podstawowy

PW4 - PB29

020

HH

color semicubriente
kolory półkryjące

358

HH

gr. 1

Verde vejiga
Ziemia zielona
PG8

2098330
PRIMARY SET
caja de cartón
6 tubos surtidos 20 ml
(primarios – 2 blancos – negro)
2098330
PRIMARY SET
Opakowanie kartonowe
6 tubek 20 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń
2098335
CAJA DE PLÁSTICO
embalaje de cartón
12 tubos surtidos 20 ml
2098335
KASETKA PLASTYKOWA
W osłonie kartonowej
12 tubek 20 ml

123
Todos los colores 02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

HHH

gr. 1

414

Azul de cobalto imit.
Błekit kobaltowy (imit)

HHH

gr. 1

415

gr. 1

438

gr. 1

445

gr. 1

468

gr. 1

493

gr. 1

HHH

gr. 1

137

gr. 1

gr. 1

514

HHH

gr. 1

Gris de Payne
Szary Payne

525

HHH

gr. 2

PW20

151

HHH

gr. 2

Oro oscuro
Złoto ciemna
PW20

200

HHH

gr. 2

Cobre
Miedz

PB29 - PBk7

gr. 1

HHH
Oro claro
Złoto jasna

PY42 - PR101PBk11 - PBk7

PW20

gr. 1

Laca negra
Lak czarny

PV23 - PR122

484

HHH

gr. 2

PW20

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

Violeta rojizo
Fiolet czerwonawy

PB15:3

HHH

HHH

HHH

HHH
Plata
Srebrny

PR101PBk11 - PBk7

PB29 - PV23

Azul primario - Cyan
Cyjan

402

HHH

003

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

Violeta azulado
Fiolet niebieskawy

PB29 - PB27

HHH

492

PV15 - PW6 - PB29

Azul de París
Błekit paryski

400

gr. 1

Lila
Liliowy

PB29

HHH

HHH

gr. 1

PY42+PR101 - PBk7

PB15:1

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

398

HHH

HHH
Sepia
Sepia

Cerúleo imit.
Ceruleum (imit)

PB29

HHH

486

PB15:3

Ultramar claro
Ultramaryna jasna

392

gr. 1

Azul celeste
Błekit nieba

PB29 - PB15:3

391

HHH

PBk9 - PBk1

gr. 1

530

HHH

gr. 1

Azul de Prusia
Błekit pruski

Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

Negro
Czarny

Pag. 131 productos auxiliares
para pintura al temple
Str. 131 media
do malarstwa temperowego

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Maimeri Gouache es un producto con un acabado totalmente opaco.
Se puede actuar sobre este acabado utilizando el Barniz brillante para temple art. 5816690.
Maimeri Gouache jest serią gdzie wszystkie kolory są całkowicie matowe.
Matowość farby można zmienić stosując werniks błyszczący do gwaszy art. 5815690.

PB27

PR101PBK11 - PY42 - PBK7

PBk9 - PBk1

2098058
INTRO SET
caja de cartón
8 tubos surtidos 20 ml
1 frasco de fijador
para lápiz y carboncillo 75 ml
1 pincel de cerda blanca
2098058
INTRO SET
Opakowanie kartonowe
8 tubek 20 ml
1 fiksatywa w płynie 75 ml
1 pędzelek szczecinowy

TEMPERA

375

Blanco 06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Biel 06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

23 = colores metalicos en polvo, gamma
completa 6 colores a precio único
23 = metaliczne tempery w proszku,
6 kolorów w jednej cenie

003

HH

HHH máximo grado de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

144

Plata
Srebrny

Oro pálido
Złoto blade

PMETAL1

140

HH
Oro ducado
Złoto dukatowe
PMETAL2

HH
PMETAL2

148

HH
Oro rico
Złoto bogate
PMETAL2

152

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 3 sztuki

HH
Oro cequín
Złoto cekinowe
PMETAL2 - PMETAL2

200

HH
Cobre
Miedź

PMETAL2

125

6 colores 60 ml
6 farby 60 ml
Gianni Maimeri, Interno dello stabilimento
alla Barona, 1929
Óleo sobre lienzo, 150x119,5 cm
Gianni Maimeri, Interno dello stabilimento
alla Barona, 1929
Olej na płótnie, 150x119,5 cm

Parece que estamos utilizando oro fundido
al utilizar estos colores metálicos en polvo.
Inoxidables. Estos polvos metálicos están
disponibles en forma impalpable, inalterables
y listos para cualquier uso, gracias a simples
innovaciones de mercadotecnia y de química.
Basta “dar agua a los polvos” para obtener oro
y plata líquidos, disponibles para hacerse
guiar por el pincel.
Un tiempo llamadas crisografías y argirografías,
esta clase de aplicaciones constituían la cumbre
de la orfebrería, y al mismo tiempo del arte
de la decoración. Actualmente están al alcance
de todos, puede que en los resplandores
de una nueva edad del oro.

metaliczne tempery
w proszku

Używając proszkowych farb metalicznych
ma się wrażenie jakby się pracowało
z płynnym złotem.
Są lekkie jak piórko, niereaktywne i można
ich używać do różnych celów.
Nie utleniają się.
Wystarczy odrobina wody i proszek
przeistacza się w płynne złoto lub srebro,
które nakładamy pędzlem na dowolną
powierzchnię.
Chryzografia lub pozłotnictwo, te trudne
techniki znane artystom dekoratorom,
dzięki proszkowym temperom stają
się dostępne dla każdego.
Może to zwiastun nowego Złotego Wieku .

ORI IN POLVERE

TEMPERA

colores metálicos
en polvo

colores
al temple finos

Tempera Fine es una gama de colores
al temple que abarca todo el arco
de aplicaciones de esta técnica específica.
Versátil, ágil, es “Temple” en su sentido más clásico.
La línea ha sido estudiada con suma ductilidad
para el trabajo de estudiantes, aficionados
y profesionales. Especialmente meditada
ha sido la armonización de la escala cromática
que permite un relación tonal equilibrada
en todo el arco de la paleta.
La inalterabilidad total del aglomerante ofrece
reversibilidad y conservación de tonos
al mismo tiempo que colores irreprensibles
a lo largo del tiempo.

znakomite farby
temperowe

Tempera Fine to seria farb które
zapewniają wszystko czego
wymaga technika temperowa.
Wszechstronne i łatwe w użyciu.
Linia ta została stworzona do różnych zadań
artystycznych, wykonywanych tak przez
profesjonalistów jak i amatorów.
Szczególnych starań dołożono
w zharmonizowaniu skali barw,
aby uzyskać doskonale zbalansowaną
paletę odcieni.
Dzięki właściwościom spoiwa
użytego do produkcji Tempera Fine
są one w pełni odwracalne i bardzo trwałe .

27 colores 20 ml, blanco 60 ml
27 farby 20 ml, biel 60 ml
Gianni Maimeri, Donna con bimbo, 1923
Óleo sobre tabla, 70x100 cm
Gianni Maimeri, Donna con bimbo, 1923
Olej na drewnie, 70x100 cm

TEMPERA FINE

TEMPERA

127

tempera fine
25 = colores al temple finos, gama completa
27 colores a precio único
25 = gama temper klasy fine
27 kolorów w jednej cenie

010

HHH

HHH máximo grado de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

118

Blanco
Biel

HH

131

161

HH
Amarillo primario
Zółty podstawowy
PY3 - PY1

HH

HH
Carmín
Karmin

PR146 - PR9

PY3 - PY1 - PG7

305

278

HHH

PY3 - PB15:3

347

Tierra de Siena tostada
Siena palona

HH
Bermellón claro imit.
Cynober jasny (imit)
PR112 - PY1

HHH
Verde esmeralda imit.
Szmaragdowy (Hue)

PR101PBk11- PR101

284

HH
Verde brillante oscuro
Zielen ciemna
brylantowa

PR112

PG8 - PY42 - PR 101

166

HH

HH
Verde brillante claro
Zielen jasna brylantowa

Escarlata
Szkarłat

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY3

116

274

PY42

Amarillo limón
Zółty cytrynowy

304

PR146

Ocre amarillo
Ochra zółta

PR112 - PY83

HH

HHH

HH
Rojo primario - Magenta
Madzenta

PY83

Amarillo naranja
Zółty pomaranczowy

100

256

Amarillo oscuro
Zółty ciemny

PW6 - PB29

072

HH

PG7

356

HH
Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zielen Veronesa
PY3 - PW6 - PG7

2598440
CAJA DE PLÁSTICO
embalaje de cartón
12 tubos surtidos 20 ml
2598440
KASETKA PLASTYKOWA
Osłona z kartonu
12 tubek 20 ml
2598100
BLISTER eN PLÁSTICO
10 tubos surtidos 20 ml
2598100
PLASTYKOWY BLISTER
10 tubek 20 ml

129
Todos los colores 02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 6 tubos
Wszystkie kolory 02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 6 sztuki

HH

400

Verde vejiga
Ziemia zielona

HHH

402

530

HHH

HHH
Negro
Czarny

PBk7 - PB15:3 - PV23

443

137

PBk7

003

HHH
Oro claro
Złoto jasna

PBk7 - PR101PBk11 - PY42

Azul de Prusia
Błekit pruski

PW6 - PB15:1

HHH

HH

HHH
Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PB15:3

Azul de cobalto imit.
Błekit kobaltowy (imit)

390

492

Azul primario - Cyan
Cyjan

PG8

375

HHH

PW20

151

HHH
Oro oscuro
Złoto ciemna
PW20

HHH

Ultramar
Ultramaryna

Violeta
Fiolet

Plata
Srebrny

Pag.131 productos auxiliares
para pintura al temple

Pag. 195 accesorios para pintura
Str . 195 akcesoria malarskie

Para evitar la aparición de cambios de tono y concentración de colores no homogéneos
se recomienda utilizar hiel de buey art. 5816608 para la preparación del papel y,
eventualmente, también mezclarla con los colores en pequeñas cantidades.
Zaleca się stosowanie żółci wołowej art. 5816608 do przygotowania papieru i dodawania
niewielkiej ilości do farby, aby zapobiec ciemnieniu barw i polepszeniu ich rozprowadzania.

PB29

Str. 131 media
do malarstwa temperowego

PV23

PW20

2598435
PRIMARY SET
caja de cartón
6 tubos 20 ml
(primarios - 2 blancos - negro)
2598435
PRIMARY SET
W opakowaniu kartonowym
6 tubek 20 ml
Podstawowe kolory w tym biel i czerń
2598445
PAINTING SET
caja de cartón
12 tubos surtidos 20 ml
1 tubo Blanco 60 ml
1 frasco de Barniz brillante
para temple 75 ml
1 estuche de carboncillo
1 espionjita
2 pinceles de pelo de buey
1 paleta de plástico
2598445
PAINTING SET
Zestaw malarski
W opakowaniu kartonowym
12 tubek 20 ml
1 tuba bieli 60 ml
1 Werniks Błyszczący
Do Gwaszy 75 ml
1 pudełko węgla
1 gąbeczka
2 pędzle z wołowego włosia
1 paletka plastykowa

TEMPERA

358

Blanco 06 = 60 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Biel 06 = 60 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

2599101
CAJA ARTE DE HAYA
25 x 35 cm.
estuche de cartón
separaciones de metal
13 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco 60 ml
1 frasco de Medio Retardador 75 ml
1 frasco de Barniz brillante
para temple 75 ml
2 estuches de carboncillo
1 salserilla de metal
3 pinceles de cerda blanca
1 paleta de madera
2599101
KASETA DREWNIANA ARTE
25x35cm wnętrze
Przegródki metalowe
13 tubek 20 ml
1 tuba bieli 60 ml
1 medium opóźniające 75 ml
1 werniks błyszczący
do temper 75 ml
2 opakowania węgla
1 olejarka metalowa
3 pędzle szczecinowe
1 paletka drewniana
2599068
CAJA DE HAYA
20 x 30 cm. int.
estuche de cartón
separaciones de madera
10 tubos surtidos 20 ml
1 tubo de Blanco 60 ml
1 frasco de Barniz brillante
para temple 75 ml
1 salserilla de metal
1 pincel de pelo de buey
1 paleta de madera
2599068
KASETA DREWNIANA
20x30 cm wnętrze
Przegródki drewniane
10 tubek 20 ml
1 tuba bieli 60ml
1 fiksatywa w płynie 75ml
1 olejarka metalowa
1 pędzelek z wolego włosia
1 paletka plastykowa

131
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PRODUCTOS AUXILIARES
PARA PINTURA AL TEMPLE
MEDIA DO
FARB TEMPEROWYCH
608
HIEL DE BUEY
ŻÓŁĆ WOŁOWA

Hiel de buey clarificado
y refinado
Sklarowana i
oczyszczona
żółć wołowa

• Líquido de olor desagradable
con propiedades tensoactivas.
• Mejora la adherencia de los colores
al papel y su difusión.
• Mejora el rendimiento de las acuarelas.
• Evita que surjan alteraciones de tono
y concentraciones de color no homogéneas.

• Płyn o nieprzyjemnym zapachu zwiększający
napięcie powierzchniowe.
• Zwiększa przyczepność farby do papieru
polepszając kontrolę nad rozprowadzaniem
jej pędzlem.
• Zwiększa efektywność akwareli.
• Równomiernie rozprowadza kolor.

BARNIZ BRILLANTE
PARA TEMPLE
WERNIKS BŁYSZCZĄCY
DO GWASZY

Resina acrílica (25%)
Aguarrás mineral
Żywica akrylowa
Biały spirytus

• Solución límpida y cristalina.
• Mejora el brillo de los colores.
• Disminuye la opacidad y la capacidad
cubriente de los colores.
• Actúa sobre los tonos y deja entrever
las pinceladas.
• Protege la obra de los daños provocados
por los agentes atmosféricos.

• Czysty i przezroczysty roztwór.
• Zwiększa świetlistość kolorów.
• Zmniejsza matowość i siłę krycia
farb temperowych.
• Wpływa na tony i podkreśla ślady pędzla.
• Zabezpiecza przed czynnikami.
• Atmosferycznymi.

Resina acrílica 9%
Destilados
de petróleo 41%
Propulsante GLP 50%
Filtro UV
Żywica akrylowa 9%
Destylaty ropy 41%
Gaz nośny LPG 50%
Filtr UV

• Barniz protector incoloro.
• Uso universal.
• Es invisible si se aplica en capa fina.
• Fija y protege documentos, dibujos,
acuarelas, estampas, pinturas al temple
o al óleo.
• Seca rápidamente.

• Bezbarwny werniks zabezpieczający
uniwersalny.
• Niewidoczny w cienkich warstwach.
• Zabezpiecza dokumenty, rysunki akwarele,
tempery i obrazy olejne.
• Szybko schnie.

400 ml = 32

Resina acrílica (18%)
Aguarrás mineral
Żywica akrylowa 18%
Biały spirytus

• Solución límpida y cristalina,
transparente, incolora.
• No se tiñe de amarillo.
• Fija y protege el cuadro o cualquier
otro objeto.
• Uso universal.
• Aumenta moderadamente el brillo
de los colores si se aplica en una capa fina.
• Si se aplica con varias capas adquiere brillo.

• Czysty ,przezroczysty roztwór.
• Nie żółknie.
• Utrwala i zabezpiecza obrazy i inne obiekty.
• Na wszystkie podłoża.
• Uniwersalny.
• Delikatnie zwiększa świetlistość kolorów
w cienkich warstwach.
• Nadaje błysku w grubszych warstwach.

75 ml = 16

75 ml = 16
250 ml = 26

690

Xn

N

75 ml = 16

675
BARNIZ FIJADOR
WERNIKS
FIKSATYWA
F+

N

BARNIZ FIJADOR
WERNIKS FIKSATYWA
Xn

N

TEMPERA

676

colores al barniz para
restauración

Una paleta única, la del arte de salvar el Arte.
Se exige fiabilidad para consentir reproducir
y lograr el brillo de cada tono, desde el color
de las pinturas medievales y renacentistas
al del arte contemporáneo.
Compuestos para durar sin alterarse
y al mismo tiempo siempre idóneos
para poder ser quitados.
Esta línea de colores exige ingredientes primarios
de calidad y pureza extraordinarias.
Maimeri es el único productor internacional
de colores al barniz para restauración.
Para preparar estos colores
la empresa sigue utilizando la fórmula original,
comprobada en más de cincuenta años
de uso sobre pinturas de los museos
de todo el mundo.

farby konserwatorskie

Unikatowe farby dla sztuki ratującej sztukę.
Odtworzenie świetności każdego arcydzieła
sztuki średniowiecznej, renesansowej
czy współczesnej wymaga użycia niezawodnych
farb o idealnych tonach.
Restauro zostały stworzone tak, aby będąc
niezwykle trwałymi i niezmiennymi,
mogły być równocześnie odwracalne.
Do ich produkcji używa się tylko najczystszych
i najwyższej jakości składników.
Maimeri jest jedynym pozostałym na rynku
międzynarodowym producentem farb
konserwatorskich na bazie żywicy
mastyksowej.
Przy ich produkcji firma nadal stosuje stare
receptury, sprawdzone przez ponad pięćdziesiąt
lat na obrazach eksponowanych
w muzeach na całym świecie.

33 colores 20 ml
33 farby 20 ml
Gianni Maimeri, Bocce, biglie e uova, 1940
Óleo sobre lienzo, 37x45 cm
Gianni Maimeri, Bocce, biglie e uova, 1940
Olej na płótnie, 37x45 cm

RESTAURO

RESTAURO

133

restauro

HHH máximo grado de estabilidad a la luz

33 = colores a barniz para restauración, gama
completa 33 colores en 4 grupos de precio
33 = gama farb konserwatorskie
33 kolory w 4 grupach cenowych

018

HHH

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

134

gr. 1

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

161

gr. 1

167

gr. 3

178

gr. 3

Amarillo de cadmio
medio
Kadm zółty sredni

HHH

228

gr 3

242

gr. 2

276

gr. 1

348

gr. 4

HHH

gr.1

HHH

278

HHH

gr. 1

490

gr. 2

gr. 2

372

HHH

PBr7

492

HHH

gr. 1

Tierra de sombra tostada
Umbra palona
PBr7

493

HHH

gr. 1

PBr7

gr. 4

535

HHH

gr. 1

Negro de marfil
Czern kostna

PB28

HHH

gr. 1

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

Azul de cobalto
Błekit kobaltowy

390

HHH
Tierra de Cassel
Ziemia kaselska

PG18

PBk9

gr. 2

Ultramar
Ultramaryna
PB29

gr. 1

416

HHH

gr. 4

Cerúleo
Ceruleum

PR101 - PBr7

gr. 1

HHH

gr. 1

PBr7 - PBk9

Verde esmeralda
Szmaragdowy

Terre de Pouzzoles
Pozzuoli Erde

PY43

HHH

HHH

HHH

HHH
Pardo Van Dyck
Braz Van Dyck

PG17

PR101

Ocre amarillo
Ochra zółta

133

gr. 4

484

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

Rojo indio
Czerwien indyjska

PW4 - PY97 - PY42

HHH

336

PR108

Amarillo de Nápoles
Zółty neapolitanski

131

HHH

gr. 1

PG23 - PBr7

Rojo de cadmio medio
Kadmiumrot mittel

PY35

HHH

gr. 2

HHH

gr. 1

PG23 - PBr7 - PBr7

Tierra verde antigua
Antyczna ziemia zielona

PR108

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny

104

297

Rojo de cadmio naranja
Kadm czerwony
pomaranczowy

PY35 - PY35

084

gr. 2

HHH

HHH

Pardo transparente
Braz transparentny

PG23

PR83 - PV15

224

gr. 3

HH

482

Tierra verde
Ziemia zielona

Laca granza perm. oscura
Lak Madera ciemny

PY35

HHH

296

PR83

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

083

gr. 1

Carmín permanente
Karmin kryjacy

PY35

HHH

HH

gr. 2

PG7 - PY17 - PY83

PBr7

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

082

HHH

HH
Laca verde
Lak zielony

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PW4

HHH

290

PY43 - PY43

Blanco de zinc
Biel cynkowa

081

gr. 1

Ocre de oro
Ochra złota

PW6 - PW4

020

HHH

Todos los colores 02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory
02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

PB36

gr. 1

474

HH

gr. 2

Ocre amarillo pálido
Ochra zółta blada

Tierra de Siena tostada
Siena palona

Pardo de granza
Lak brazowy

Pag. 135 productos auxiliares
para restauración
Str. 135 Media do konserwacji

Pag. 195 accesorios para pintura
Str.195 akcesoria malarskie

Los colores al barniz para restauración se complementan con una gama de 6 productos
específicos para esta técnica. El surtido de productos auxiliares para pinturaal óleo en la
página 73 incluye también muchos otros productos útiles para la restauración.
Farby werniksowe dla konserwatorów to 33 kolory, plus 6 mediów pomocniczych.
Dodatkowo można korzystać z pozostałych mediów i werniksów
do farb olejnych firmy Maimeri opisanych na str. 73.

PY43 - PW4

PBr7

PG18 - PY83 - PR83

644
MEZCLA PARA HOJA
DE ORO
KLEJ DO PŁATKÓW
ZŁOTA MIXTION
Xn

N

Aceite de linaza
Esencia de trementina
Aguarrás mineral
Secante
Olej lniany
Olej drzewny
Biały spirytus
Czynniki suszące

• Adhesivo.
• Aplicar el pan de oro 12 horas después
de extender la mezcla.
• Una vez seca, frotar con fuerza el pan de oro
con un trapo de lana.

• Klej.
• Nakładać płatki metalu 12 h po nałożenia
mikstionu.
• Po wyschnięciu, polerować płatki metalu
wełnianą szmatką.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

135
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PRODUCTOS AUXILIARES
PARA RESTAURACIÓN
MEDIA
DO KONSERWACJI
601
DILUYENTE PARA
RESTAURACIÓN
ROZCIEŃCZALNIK
KONSERWATORSKI

Hidrocarburos
isoparafínicos
Izoparafiny
Węglowodory

• Diluyente inodoro exento de
substancias aromáticas.
• Se utiliza para diluir el Barniz final
después de Restauración.
• Especialmente apto para extender
bien películas barnizadoras.

• Bezwonny rozcieńczalnik.
• Do rozcieńczania konserwatorskiego
werniksu końcowego.
• Ułatwia równomierne nałożenie
warstwy werniksu.

75 ml = 16

ESENCIA DE
TREMENTINA
BIRECTIFICADA
PODWÓJNIE
OCZYSZCZONA
ESENCJA
TERPENTYNOWA

Aceite esencial extraído
de brotes de coníferas
Esencja z olei z pączków
drzew iglastych

• Disolvente vegetal de antigua tradición.
• Evaporación medio lenta.
• Sensible a la luz y al aire.
• Tiende a opacar los colores.
• Adecuado también para limpiar pinceles
y paletas.

• Tradycyjny roślinny rozpuszczalnik.
• Umiarkowany czas schnięcia.
• Wrażliwy na światło i powietrze.
• Powoduje zmatowienie kolorów.
• Dobry do mycia pędzli i palet.

75 ml = 16

DISOLVENTE FUERTE
PARA RESTAURACIÓN
SILNY
ROZPUSZCZALNIK
KONSERWATORSKI

Acetato de amilo
Hidrocarburos
aromáticos
Acetato de etilo
Alcohol isopropílico
Octan amylowy
Aromatyczne
węglowodory
Octan etylowy
Alkohol izopropylowy

• Disolvente con poder parecido
al de los disolventes aromáticos,
pero mucho menos nocivo.
• Especialmente indicado para quitar barnices
a base de resinas naturales.

• Podobny w działaniu a mniej toksyczny
od aromatycznych rozpuszczalników.
• Szczególnie zalecany do usuwania
werniksów z naturalnych żywic.

75 ml = 16

Resina cetónica (50%)
Hidrocarburos
isoparafínicos
Żywica ketonowa 50%
Izoparafiny
węglowodoru

• Barniz final transparente e incoloro.
• Aplicar suavemente.
• Evita la remoción de los Colores al barniz
para Restauración.
• Diluir con Diluyente para Restauración.

• Bezbarwny i przezroczysty werniks końcowy.
• Nakładać z umiarem.
• Nie narusza farb Restauro.
• Rozcieńczać rozcieńczalnikiem
konserwatorskim.

75 ml = 16

Resina mástique natural
de Quío (40%)
Esencia de trementina
Żywica mastyksowa
z drzew akacji
z Chios 40%
Esencja terpentynowa

• Barniz natural preciado de antigua tradición.
• Muy flexible.
• Se puede añadir a los colores
para restauración.

• Tradycyjny, cenny naturalny werniks.
• Bardzo elastyczny.
• Medium do farb Restauro.

75 ml = 16

Resina cetónica (22%)
Aguarrás mineral
Żywica ketonowa 22%
Biały spirytus

• Barniz ligero para retoques y restauración.
• Seca muy rápidamente.
• Proporciona un acabado
moderadamente brillante.
• No se tiñe de amarillo.

• Delikatny werniks konserwatorski.
• Umiarkowany czas schnięcia.
• Delikatnie błyszczący.
• Nie żółknie.

75 ml = 16

607

661

F

677
BARNIZ FINAL PARA
DESPUÉS DE LA
RESTAURACIÓN
WERNIKS KOŃCOWY
KONSERWATORSKI
Xn

BARNIZ MÁSTIQUE
CONCENTRADO
SKONCENTROWANY
WERNIKS
MASTYKSOWY

687

Xn

N

BARNIZ RETOQUE
PARA RESTAURACIÓN
WERNIKS
RETUSZERSKI
KONSERWATORSKI
Xn

N

RESTAURO

683

pigmentos puros
para artistas

Fundamentales, estos polvos finos coloridos
son los que dan color a una obra.
Pequeñísimas partículas de origen natural
o artificial, orgánico o inorgánico, siempre
han dado espacio a agrupaciones y clasificaciones,
desde la época de los filósofos hasta nuestros días.
Cuantas posibilidades de extremos opuestos
relacionadas con la reflexión sobre el color.
Pero precisamente porque hablamos de la base
del todo, no es fácil producir excelentes
pigmentos. Los polvos tienen que ser puros,
con una granulometría fina e igual, sin grumos,
de tono brillante y suaves.
Entrañan un mundo de calidad.
Un mundo que exige experiencia y habilidad,
ya que la historia del hombre pasa también
por el color, sus medios, su reproducción.

czyste pigmenty
artystyczne

Podstawa. To właśnie pigmenty stanowią
o istocie koloru w malarstwie.
Niezwykle drobne cząsteczki naturalnego
i sztucznego, organicznego i nieorganicznego
pochodzenia. Od czasów greckich filozofów
do dnia dzisiejszego kolory zawsze podlegały
grupowaniu i klasyfikacji. Istnieje wiele
sprzecznych sposobów myślenia o kolorach.
Stworzyć doskonały pigment to prawdziwa sztuka.
Proszki muszą być czyste. Rozmiar cząsteczek
odpowiedni i jednakowy. Nie mogą zawierać
grudek. Muszą być świetliste i nadzwyczajnie
miękkie. Produkowanie pigmentów wymaga
doświadczenia i wiedzy a ponieważ historia na
przestrzeni wieków nieustannie wiąże
człowieka z kolorem, to i z próbami
odtworzenia go w najdoskonalszej postaci.

60 colores (peso variable)
70 colores 1000 gr
60 farby (zmienna waga)
70 farby 1000 gr
Gianni Maimeri,
Concerto per pianoforte, 1915
Óleo sobre contrachapado, 30x40 cm
Gianni Maimeri,
Concerto per pianoforte, 1915
Olej na sklejce, 30x40 cm

PIGMENTI PURI

PIGMENTI
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pigmenti

HHH máximo grado de estabilidad a la luz

35 = pigmentos puros para artistas,
gama completa, 70 colores
en 6 grupos de precio
35 = czyste pigmenty artystyczne
70 kolorów w 6 grupach cenowych

018 ●●●●●

HHH

gr. 1

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

114 ●●●●●

Blanco de titanio
Biel tytanowa

HHH

gr. 2

130 ●●●●●

gr. 3

131 ●●●●●

gr. 1

132 ●●●●●

gr. 6

134 ●●●●●

gr. 3

162 ●●●●●

gr. 3

167 ●

gr. 3

186 ●●●●●

gr. 3

193 ●●●

gr. 1

212 ●●●●●

gr. 4

226 ●●●●●

gr. 3

228 ●●●●●

gr. 1

230 ●●●●●

HHH

HHH

gr. 1

232 ●●●●●

HHH

gr. 4

gr. 3

gr.4

431 ●●●●●

gr. 1

HHH

440 ●●●●●

HHH

gr. 2

451 ●

gr. 5

452 ●●●●●

gr. 3

gr. 5

373 ●●●●●

gr. 4

gr. 4

gr. 4

HHH

459 ●●●●●

460 ●

gr. 5

464 ●●●●●

Ultramar claro
Ultramaryna jasna
PB29

HHH

gr. 4

PV23

gr. 5

476 ●●●●●

gr. 5

gr. 2

HHH

gr. 2

Pardo de Marte
Braz marsowy
PR101 PBk11

485 ●●●●●

HHH

gr. 1

Caput mortuum
Caput Mortuum
PR101

490 ●●●●●

HHH

gr. 1

Tierra de Cassel
Ziemia kaselska

PB15:1

HHH

gr. 3

Violeta permanente
Fiolet kryjacy

Azul ftalo
Błekit ftalowy

391 ●●●●●

HHH
PV16

PB28

HHH

gr. 2

Violeta mineral
Fiolet mineralny

Azul de cobalto oscuro
Błekit kobaltowy ciemny

378 ●●●●●

HHH
PR101

PB28

HHH

gr. 6

Violeta de Marte
Fiolet marsowy

Azul de cobalto claro
Błekit kobaltowy jasny

374 ●●●●●

HHH
PV14

PB36

gr. 4

gr. 6

Violeta de cobalto oscuro
Fiolet kobaltowy ciemny

PG18

HHH

HHH
PV14

Verde esmeralda
Szmaragdowy

368 ●●●●●

gr. 2

Violeta de cobalto claro
Kobalt fioletowy jasny

PG17

HHH

HHH
PV15

Oxido verde de cromo
Ziemia chromowa zielona

348 ●●●●●

gr. 3

Violeta ultramar
Fioletowa ultramaryna

PG50

336 ●●●●●

HHH

Turquesa ftalocianina
Turkus ftalocjaninowy
PB15:3

Azul cerúleo
Cerulean Blue

Rojo de cadmio oscuro
Kadm czerwony ciemny
PR108

gr. 1

Oxido verde claro
Zielen jasna utleniona

PR108

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny
cytrynowy
PY3

335 ●●●●●

Rojo de cadmio púrpura
Kadm czerwony
purpurowy

PY1

HH

gr. 3

HHH

gr. 1

PB29

PG7

PR108

Amarillo perm. limón
Zółty permanentny jasny

112 ●●●●●

HHH

HHH

HHH

Ultramar celeste
Błekit nieba ultramaryna

Verde ftalo
Zielen ftalowa

Rojo de cadmio medio
Kadm czerwony sredni

PY53

HH

321 ●●●●●

PR108

Amarillo de níquel titanio
Zółty niklowo-tytanowy

111 ●●●●●

gr. 1

Rojo de cadmio claro
Kadm czerwony jasny

PY53

HHH

HHH

428 ●●●●●

PG23

PV19

Amarillo de Nápoles
Zółty neapolitanski

109 ●●●●●

HHH

gr. 3

Tierra verde
Ziemia zielona

Rosa quinacridona
Róz quinacidrone

PY42

HHH

296 ●●●●●

PV15

Amarillo de Marte
Mars zółty

104 ●●●●●

gr. 1

Ultramar rosa
Ultramaryna rózowa

PY35

HHH

HHH

HHH

gr. 1

PB27

PBr7

PR122

Amarillo de cadmio
oscuro
Kadm zółty ciemny

102 ●●●●●

HH

HH

HHH
Azul de Prusia
Błekit pruski

Tierra de Siena tostada
Siena palona

Magenta quinacridona
Madzenta Quinacidrone

PY35

HHH

278 ●●●●●

PR83

Amarillo de cadmio
medio
Kadm zółty sredni

084 ●●●●

gr. 1

Carmín permanente
Karmin kryjacy

PY35

HHH

HHH

402 ●

PR9

PBr7

Amarillo de cadmio limón
Kadm zółty cytrynowy

083 ●●●●

HHH

gr. 2

gr. 1

PB29

Rojo permanente
Czerwien kryjaca

Tierra de Siena natural
clara
Siena naturalna jasna

PY35

HHH

252 ●●●●●

PY43

Amarillo de cadmio claro
Kadm zółty ciemny

082 ●●●●

gr. 1

Ocre de oro
Ochra złota

PO43

HHH

HHH

HHH

HHH

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

PR101

PY43

Naranja permanente
Permanentny
pomaranczowy

081 ●●●●

HHH

392 ●●●●●

Rojo de Marte
Czerwien marsowa

Ocre amarillo claro
Ochra zółta jasna

PR101

HHH

248 ●●●●●

PY43

Naranja de Marte
Pomarancz marsowy

062 ●●●●●

gr. 1

gr. 1

PR101

Ocre amarillo
Ochra zółta

PO20

HHH

HHH

HHH

Rojo inglés
Czerwien angielska

PY43

Naranja de cadmio
Pomaranczowy kadmowy

060 ●●●●●

244 ●●●●●

Ocre de Italia
Ochra włoska

PW4

HHH

gr. 2

PY83

Blanco de zinc
Biel cynkowa

054 ●●●●

HH

Amarillo perm. oscuro
Zółty permanentny
ciemny

PW6

020 ●●●

Cada color tiene un peso especifico
diferente. La etiqueta indica el peso en gramos.
Każdy kolor ma inny ciężar.
Ciężar jest w gramach na etykiecie.

		maksymalna światłoodporność

PBr7

gr. 1

492 ●●●●●

HHH

gr. 1

Tierra de sombra tostada
Umbra palona
PBr7

139
Todos los colores
24 = 200 ml frasco
Unidad de venta 3 frascos
Wszystkie kolory 24 = 200 ml
pojemnikach Jednostka
sprzedażowa 3 sztuki

493 ●●●●●

HHH

gr. 1

Todos los colores
40 = 1000 gr bolsa de papel
Unidad de venta 1 bolsa
Wszystkie kolory
40 = 1000 gr torebkach
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

535 ●●●●●

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

HHH

gr. 1

Resistencia a la cal
Odporność na światło
●●●●● alta
		
wysoka
●●●● alta media
		
średnio wysoka

537 ●●●●●

Negro de marfil
Czern kostna

PBr7

●●● media
		
średnia
●● media baja
		
średnio niska
●
escasa
		
bardzo słabav

HHH

gr. 1

540 ●●●●●

Negro de carbono
Czarny sadza

PBk9

HHH

gr. 2

Negro de Marte
Czern marsowa

PBk7

PBk11

colores especiales
kolory specjalne
002

HH

gr. 2

137 ●●●●●

Aluminio
Aluminium

HHH

gr. 2

140

HH

gr. 1

144

gr. 4

HH

151 ●●●●●

201 ●●●●●

HHH

HHH

gr. 2

Cobre perla
Miedź perłowa
PW20

gr. 2

Oro oscuro
Złoto ciemna
PW20

gr. 4

200

Oro pálido
Złoto blade

PW20

gr. 4

PMetal 2

PMetal 2

Blanco perla
Perłowy biały

HH
Oro rico
Złoto bogate

Oro ducado
Złoto dukatowe

PW7

HHH

148

PW20

Sulfuro de zinc
Siarczku cynku

016 ●●●●●

gr. 2

Oro claro
Złoto jasna

PMetal 1

015 ●●●●●

HHH

PMetal 2

HH

gr. 3

Cobre
Miedź

PMetal 2

materias primas para pintura disponibles a petición
surowce do farb dostępnych na żądanie

3540902

3540904

3540906

3540908

3540910

3540912

ESPESATIVO PARA
LOS COLORES AL ÓLEO
Wypełniacz do
farb olejnych

1000 gr = 40

BETÚN EN GRANO
Bitum w
granulkach

1000 gr = 40

CELULOSA EN POLVO
Proszek
celulozowy

1000 gr = 40

DEXTRINA BLANCA
EN POLVO
Biała dekstryna w
proszku

1000 gr = 40

Dextrina amarilla
en polvo
Żółta dekstryna w
proszku

1000 gr = 40

Goma arábiga
“Kordofan”
en trozosC
Guma arabska
z Kordofanu w
kryształkach

1000 gr = 40

3540914

3540916

3540918

3540920

3548922

3540924

MÁRMOL DE DI
CARRARA 5-10 MICRON
Karraryjski
marmur proszek
5-10 mikronów

1000 gr = 40

MÁRMOL DE CARRARA
150 MICRON
Karraryjski
marmur proszek
150 mikronów

1000 gr = 40

MICRO- ESFERAS
DE VIDRIO
Ziarenka szklanne

1000 gr = 40

PÓMEZ GRUESA
EN GRANO
Ziarnisty pumeks
szorstki

1000 gr = 40

CUARZO EN GRANO
Kwarc ziarnisty

1000 gr = 40

RESINA ACRILICA
“APEO FREE”
żywicy akrylowej
“apeo free”

5000 gr = 48

3540926

3540928

3540930

3548932

3540934

RESINA ACRÍLICA
EN GRANO
Żywica akrylowa
w granulkach

1000 gr = 40

RESINA CETÓNICA
Żywica ketonowa

1000 gr = 40

RESINA DAMAR
“BATAVIA A” EN PIEZAS
Żywica Damarowa
“Batavia A” w
kryształkach

1000 gr = 40

RESINA MÁSTIQUE
EN GOTAS
Żywica
Mastyksowa w
łezkach

1000 gr = 40

RESINA DE VINILO
Żywica winylowa

5000 gr = 48

VOLUME EN POLVO
Sproszkowany
wypełniacz

500 gr = 34

RESTAURO

3540900

pasteles blandos
extrafinos

Esencialidad, el pastel es un sistema de pintura
de los más simples y esenciales.
El poder de refracción del color se mantiene
casi intacto, y en general esto es proporcional
a su blandura. Los pasteles más blandos
son siempre los más luminosos.
Protagonistas de la realización sin pincel,
unión entre dibujo y pintura, ligados al gesto
y a la paciencia de la mano del artista, los pasteles
pueden hacer alarde de una inalterabilidad
sin igual, ya que no pueden teñirse de amarillo
por culpa del aglomerante. Pues bien nada,
ni tampoco la grande estabilidad, logra mellar esa
insostenible liviandad, ese efecto diáfano
y luminoso que hacen sí que las realizaciones
con pastel sean imágenes fuera del tiempo,
fijadas en el polvo luminoso.

suche pastele
najwyższej jakości

Pastel to najprostsza i najbardziej
swobodna technika malarska.
Ma ona swoje miejsce gdzieś w połowie
drogi pomiędzy rysunkiem a malarstwem.
Nie potrzebuje pędzli.
Jedyne narzędzie to sztyft z czystego
pigmentu z odrobiną spoiwa.
Dzięki brakowi zawartości jakichkolwiek żywic,
pastele nie żółkną z upływem czasu.
Siła refrakcji koloru pozostaje prawie nienaruszona
i jest zawsze proporcjonalna do miękkości.
Najjaśniejsze odcienie są zwykle
najbardziej świetliste.
Ogromna stabilność nie pozbawia pasteli
efektu niezwykłej lekkości, przejrzystości
i świetlistości. Ponadczasowy obraz utrwalony
przez świetlany puder.

90 colores
90 farby
Gianni Maimeri, Fantasia notturna
di fiori, 1950
Tempera grassa sobre masonita
y lana, 52x100 cm
Gianni Maimeri, Fantasia notturna
di fiori, 1950
Tempera na płycie wiórowej
i wełnie, 52x100 cm

ARTISTI

PASTELLI

141

artisti

HHH grado máximo de estabilidad a la lux

color cubriente
kolory kryjące

		maksymalna światłoodporność

62 = pasteles blandos extrafinos, gama completa
HH grado medio de estabilidad a la lux
90 colores a precio único
		średnia światłoodporność
62 = gama pasteli suchych extra fine,
H grado reducido de estabilidad a la lux
		niska światłoodporność
90 kolorów w jednej cenie

75010

HHH

gr. 1

79134

Blanco
Biel

HHH

gr. 2

75161

gr. 1

79161

gr. 2

75166

gr. 1

78166

gr. 3

75178

gr. 2

77178

gr. 1

79178

gr. 2

75212

gr. 1

77212

gr. 1

79212

gr. 1

75242

gr. 1

77242

Ocre de oro
Ochra złota

PR101 - PY42 - PY74

gr. 1

gr. 3

HHH

HHH

HHH

79242

HHH
Rojo indio
Czerwień indyjska
PR101 - PV23

gr. 1

79318

78253

HHH

gr. 2

73320

gr. 1

gr. 2

gr. 1

gr. 1

75320

HHH

gr. 1

75321

HHH

gr. 1

77321

HHH

gr. 1

73331

HHH

gr. 1

75331

HHH
Verde azulado
Zieleń niebieskawa
PG7 - PB15:3

gr. 2

HHH

gr. 2

Verde oliva
Zieleń oliwkowa
PO43 - PG7

77331

HHH

gr. 2

Verde oliva
Zieleń oliwkowa
PO43 - PG7

78331

HHH

gr. 1

Verde oliva
Zieleń oliwkowa
PO43 - PG7

75339

HH

gr. 2

Verde permanente claro
Zieleń jasna kryjąca

PR101

77302

gr. 2

PO43 - PG7

Tierra de Siena tostada
Siena palona

gr. 2

HHH
Verde oliva
Zieleń oliwkowa

PR101

79278

gr. 2

PG7

Tierra de Siena tostada
Siena palona

gr. 3

HHH
Verde ftalo
Zieleń ftalowa

PR101

78278

gr. 2

PG7

Tierra de Siena tostada
Siena palona

gr. 3

HHH
Verde ftalo
Zieleń ftalowa

PR101

77278

gr. 2

PB27 - PY74

Tierra de Siena tostada
Siena palona

gr. 2

HH

Verde de cromo oscuro
Zieleń chromowa ciemna

PR168

75278

gr. 2

PB27 - PY74

Rojo permanente oscuro
Czerwień ciemna kryjąca

gr. 3

HH

Verde de cromo oscuro
Zieleń chromowa ciemna

PR168

HHH

gr. 1

PB27 - PY74

Rojo permanente oscuro
Czerwień ciemna kryjąca

79253

HH

Verde de cromo claro
Zieleń chromowa jasna

PR168

PR101 - PV23

gr. 1

HHH

gr. 2

PB27 - PY74

Rojo permanente oscuro
Czerwień ciemna kryjąca

Rojo indio
Czerwień indyjska

PY42

HHH

75253

PR101 - PV23

Ocre amarillo
Ochra żółta

77134

gr. 1

HHH

HH

Verde de cromo claro
Zieleń chromowa jasna

PO43

RRojo indio
Czerwień indyjska

PY42

HHH

HHH

75318

Rojo permanente claro
Czerwień jasna kryjąca

PV19

Ocre amarillo
Ochra żółta

79131

78251

Rosa quinacridona
Róż quinacidrone

PY42

HHH

gr. 2

PV19

Ocre amarillo
Ochra żółta

77131

HHH

gr. 1

PO43

Rosa quinacridona
Róż quinacidrone

PY3 - PO43

HHH

HH

HHH

gr. 2

PB27 - PY74

Rojo permanente claro
Czerwień jasna kryjąca

PV19

Amarillo oscuro
Żółty ciemny

75131

75251

Rosa quinacridona
Róż quinacidrone

PY3 - PO43

HH

gr. 1

PR48:4 - PB29

Amarillo oscuro
Żółty ciemny

77118

HH

HHH

HH

Verde de cromo claro
Zieleń chromowa jasna

PR101

Laca granza perm. oscura
Lak Madera ciemny

PY3

HH

HH

73318

Rojo inglés
Czerwień angielska

PR48:4 - PB29

Amarillo limón
Żółty cytrynowy

75118

79244

Laca granza perm. oscura
Lak Madera ciemny

PY3

HH

HH

gr. 1

PR101

PR48:4 - PB29

Amarillo limón
Żółty cytrynowy

79100

gr. 1

HHH

gr. 1

PG7 - PB15:3

Rojo inglés
Czerwień angielska

Laca granza perm. oscura
Lak Madera ciemny

PY3

HH

78244

PR48:4

Amarillo limón
Zitronengelb

77100

gr. 1

HHH

HHH
Verde azulado
Zieleń niebieskawa

PR101

Carmín
Karmin

PY74

HH

HH

78302

Rojo inglés
Czerwień angielska

PR48:4

Amarillo claro
Jasny żółty

75100

77244

Carmín
Karmin

PY74

HHH

gr. 1

PR101 - PY42 - PY74

Amarillo claro
Jasny żółty

77086

HHH

gr. 1

PR101

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY74 -PO43

HHH

HHH

HHH
Rojo inglés
Czerwień angielska

PR101 - PY42 - PY74

Naranja
Pomarańczowy

75086

73244

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY74 -PO43

HHH

gr. 1

PR101 - PY42 - PY74

Naranja
Pomarańczowy

79050

color transparente
kolory transparentne

Ocre de oro
Ochra złota

PW6

75050

HHH

color semicubriente
kolory półkryjące

PG7 - PY3

79339

HH

gr. 1

Verde permanente claro
Zieleń jasna kryjąca
PG7 - PY3

143
Todos los colores
diámetro 11 mm - longitud 70 mm
Unidad de venta 6 pasteles
Wszystkie koloryi
średnica 11 mm - długość 70 mm
Jednostka sprzedaży 6 sztuk

75340

HHH

6277... = Tono base + blanco

Leyenda
Legenda

6273... = Tono base + negro

		

ton podstawowy +czerń

		

Tono base ++ blanco
ton podstawowy ++ biel

		

ton podstawowy

		

Tono base +++ blanco
ton podstawowy +++ biel

77402

Verde permanente oscuro
Zieleń ciemna kryjąca

HHH

gr. 1

77445

gr. 2

75459

gr. 2

73467

gr. 1

75467

gr. 2

77467

gr. 2

78467

gr. 1

73469

78492

HHH

HHH

HHH

HHH

gr. 1

gr. 1

gr. 1

gr. 1

gr. 1

79469

PB27

HHH

gr. 1

gr. 1

79492

HHH

gr. 1

75510

gr. 1

78510

gr. 1

78516

gr. 1

PR101 - PBk10

77517

HHH

gr. 1

Gris ratón
Myszowaty
PV23 - PBk10

75530

PR101 - PBk10

HHH

HHH
Gris oscuro
Szary ciemny

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

79493

gr. 1

PB29 - PBk10

PR101 - PBk10

HHH

HHH
Gris frío
Szary zimny

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

77493

gr. 1

PB29 - PBk10

PR101 - PBk10

HHH

HHH
Gris frío
Szary zimny

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

75493

gr. 1

PBk10

PR101 - PBk10

HHH

gr. 1

Negro
Czarny
PBk10

gr. 1

Tierra de sombra natural
Umbra naturalna
PR101 - PBk10

PV19 - PV23

Azul de Prusia
Błękit pruski

gr. 1

HHH
Gris
Szary

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

Violeta rojizo oscuro
Fiolet czerwonawy
ciemny

PB29

HH

gr. 3

PR122 - PV19

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

75402

HHH

79500

PR101 - PBk10

Violeta rojizo claro
Fiolet czerwonawy jasny

PB29

HHH

HHH

gr. 1

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PR122 - PV19

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

77392

HHH

Violeta rojizo claro
Fiolet czerwonawy jasny

PB29

HHH

77492

gr. 1

PBk10

PR101 - PBk10

gr. 2

HHH
Gris
Szary

Tierra de sombra tostada
Umbra palona

PR122 - PV19

Ultramar oscuro
Ultramaryna ciemna

75392

HHH

Violeta rojizo claro
Fiolet czerwonawy jasny

PB15:3

HHH

75492

PR122 - PV19

Azul ftalo
Błękit ftalowy

73392

gr. 1

Violeta rojizo claro
Fiolet czerwonawy jasny

PB15:3

HHH

HHH

78500

PR101

PR101

Azul ftalo
Błękit ftalowy

79378

HHH

gr. 1

Caput mortuum
Caput Mortuum

Violeta de Marte
Fiolet marsowy

PB15:3

HHH

HHH

PV23

Azul ftalo
Błękit ftalowy

77378

75485

Violeta azulado
Fiolet niebieskawy

PB29

HHH

gr. 1

PB27

Azul de cobalto imit.
Błękit kobaltowy (imit)

75378

HH

6279...=

Azul de Prusia
Błękit pruski

PB15:3 - PY74

79375

ton podstawowy + biel

6278...=

6275... = Tono base

gr. 2

		

75500

HHH

gr. 1

Violeta rojizo oscuro
Fiolet czerwonawy
ciemny

Gris
Szary

Pag.195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Se recomienda no utilizar un exceso de fijadores para pasteles, ya que pueden modificar
considerablemente el tono.
Zaleca się umiarkowane stosowanie fiksatywy do pasteli, albowiem ma ona znaczący wpływ
na zmianę tonacji barw.

PV19 - PV23

PBk10

FIJADOR PARA LÁPIZ Y
CARBONCILLO
FIKSATYWA DO WĘGLI
I OŁÓWKÓW
F

609
FIJADOR
FIKSATYWA
F

Xi

Resina mástique de
Quíos y resina cetónica
(10%)
Alcoholes acetato
de etilo
Żywica mastyksowa
z Chios (10%) - Octan
etylu - Plastyfikatory

• Líquido claro.
• Protege el dibujo.
• Facilita el anclaje al soporte.
• Aplicar con pasadas rápidas mediante
aerógrafo o difusor.
• Mantener el recipiente bien cerrado.

Resina cetónica 6%
• Barniz fijador incoloro. Fija y protege dibujos,
Destilados del petróleo
pastel y témpera.
58% - Aceite de ricino
• Utilizar con moderación.
1% - Propelente GLP
• Mantener la lata en posición vertical y aplicar
35% - Filtro UV
con pasadas rápidas desde una distancia
aproximada de 30 cm del dibujo.
Żywica ketonowa 6%
Destylaty ropopochodne
58% -Olej rycynowy 1%
Gaz LPG 35%
Filtr UV

• Przezroczysty płyn.
• Zabezpiecza rysunki.
• Zwiększa przyczepność do podłoża.
• Nakładć za pomocą aerografu lub
dmuchawki szybkimi pociągnięciami.
• Trzymać pojemnik dobrze zamknięty.

75 ml = 16

• Bezbarwny werniks zabezpieczający
rysunki,pastele i gwasze.
• Urzywać z umiarem.
• Nakładać szybkimi pociągnięciami z
odległości ok. 30 cm od rysunku.
Pojemnik trzymać pionowo .

400 ml = 32

PASTELLI

610

6298701
CAJA DE CARTÓN
15 pasteles surtidos
6298701
KARTONOWE OPAKOWANIE
15 wybranych kolorów

6298702
CAJA DE CARTÓN
30 pasteles surtidos
6298702
KARTONOWE OPAKOWANIE
30 wybranych kolorów

6298704
CAJA DE CARTÓN
2 pisos
90 pasteles surtidos
6298704
KARTONOWE OPAKOWANIE
dwu warstwowe
90 wybranych kolorów

145
6298705
CAJA DE HAYA
2 pisos
60 pasteles surtidos
6298705
KASETA DREWNIANA
dwu warstwowe
60 wybranych kolorów
6298706
CAJA DE HAYA
2 pisos
90 pasteles surtidos

PASTELLI

6298706
KASETA DREWNIANA
dwu warstwowe
90 wybranych kolorów

pasteles al óleo finos

Profundidad de tono es los que se logra
con esta herramienta que ofrece las sombras
insondables, la cromaticidad viva del trazo
empastado y plástico del óleo y toda la facilidad
de ejecución del pastel.
Los difuminados se pueden fundir con un pincel
mojado en aguarrás, una técnica versátil, apreciada
por ser compatible con la pintura al óleo,
o bien con las técnicas mixtas de ilustración.
Con los divisionistas esta manera
de pintar obtiene su pleno reconocimiento
y desde entonces esta técnica ha tenido
éxito para los bocetos, las ilustraciones
y los bosquejos del natural, gracias
a sus efectos muy agradables e inesperados.

pastele olejne

Tonalna głębia, niezliczona ilość półcieni,
wibrująca chromatyczność kolorów,
mięsistość materii porównywalna
z malarstwem olejnym, to główne
zalety tłustych pasteli, a dodatkowo,
łatwość w stosowaniu.
Istnieje wiele możliwości ich wykorzystania,
tak w rysunku, malarstwie olejnym
jak i w ilustratorstwie.
Kolory można cieniować za pomocą
pędzla nasączonego terpentyną,
co często czynili propagatorzy
Dywizjonizmu i co jest z powodzeniem
stosowane do dziś,w szkicach, ilustracjach
i rysunkach, dając zachwycające efekty .

48 colores
48 farby
Gianni Maimeri, Vaso di terracotta
con fiori, 1951
Témpera grassa sobre masonita
y lana, 127x52,5 cm
Gianni Maimeri, Vaso di terracotta
con fiori, 1951
Tempera na płycie wiórowej
i wełnie, 127x52,5 cm

CLASSICO

PASTELLI

147

classico
6285 = pasteles al óleo finos, gama completa
48 colores a precio único
6285 = gama tłustych pasteli
48 kolorów w jednej cenie

010

HHH

HHH máximo grado de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność
H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

116

Blanco
Biel

HH

131

133

134

161

166

184

HH

190

202

208

HH

251

Amarillo perm. oscuro
Żółty permanentny
ciemny
PO13 - PY14

331

HH

436

HHH

HH

340

HHH

PR122

438

PR122-PV19

468

PR122-PV19

492

PR101 - PR49:1 - PBk10

493

PR101 - PR49:1 - PBk10

509

Verde esmeralda
(P.Veronese)
Zieleń Veronesa

HH

PBk10

516

Ceruleum (imit)
Coelinblau imit.

HHH

HHH
Gris oscuro
Szary ciemny

PB15:3 - PY3

375

HHH
Gris claro
Szary jasny

PG7 - PY14

367

HHH
Tierra de sombra natural
Umbra naturalna

PB15:3 - PY14

HH

HHH
Tierra de sombra tostada
Umbra palona

Verde pino
Zieleń sosnowa

356

HHH
Violeta rojizo
Fiolet czerwonawy

PG7 - PY14 - PB15:3

HHH

HHH
Lila
Liliowy

Verde permanente oscuro
Zieleń ciemna kryjąca

342

HHH
Laca violeta
Lak fioletowy

PR101 - PB27 - PY14

PR48:1 - PO13

256

PB15:3 - PG7

Verde oliva
Zieleń oliwkowa

Rojo permanente claro
Czerwień jasna kryjąca

PY1

HH

HH

HH

HHH
Azul Real claro
Błękit królewski jasny

PG7 - PY14

PV19 - PR48:1

Amarillo permanente
claro
Żółty permanentny jasny

114

HH

405

Vert jaunâtre
Gelbgrün

Rosa claro
Róż jasny

PO13 - PY14

111

323

PV19 - PR49:1

Amarillo perm. naranja
Żółty permanentny
pomarańczowy

PB27

PG7 - PY3 - PY83

Rosa
Róż

PY42 - PO13 - PY14

HH

HHH

HH

HHH
Azul de Prusia
Błękit pruski

Verde brillante claro
Zieleń jasna brylantowa

PR48:4 - PBk10

Amarillo de Nápoles rojizo
Żółty neapolitański
czerwonawy

110

304

Malva
Malwa

PY3

HH

HH

402

PR101 - PB27 - PY14

PV19 - PR122

Amarillo de Nápoles
Żółty neapolitański

106

HHH

PB15:3 - PG7

Tierra verde
Ziemia zielona

Laca Solferino
Lak piekielny

PY3

104

296

PR48:1 - PR49:1

Amarillo limón
Żółty cytrynowy

HHH

HH
Azul primario - Cyan
Cyjan

PB15:3 - PY14

Carmín
Karmin

PY42 - PR101

HH

HH

400

Cinabrio verde oscuro
Zieleń cynobrowa ciemna

PR101 - PY14

Amarillo brillante claro
Żółty brylantowy jasny

100

288

Tierra de Siena natural
Siena naturalna

PY42 - PO13 - PY14

HHH

HHH

PB29

PR101 - PB27 - PY14

PR101 - PY14

Encarnado
Cielisty

075

HHH

HH

HHH
Ultramar
Ultramaryna

Cinabrio verde claro
Zieleń cynobrowa jasna

Ocre de oro
Ochra złota

PO13 - PR48:1 - PY14

HH

286

PR101 - PY42

Naranja permanente
Permanentny
pomarańczowy

068

HHH

390

PR49:1 - PY14 - PBk10

Ocre amarillo pálido
Ochra żółta blada

PR101

HH

HHH

HH
Tierra de Siena tostada
Siena palona

PY42

Naranja de Marte
Pomarańcz marsowy

062

278

Ocre amarillo
Ochra żółta

PO13 - PR48:1 - PY14

HHH

kolory półkryjące

color transparente
kolory transparentne

PY83

Naranja brillante
Świetlisty pomarańczowy

060

color semicubriente

Amarillo primario
Żółty podstawowy

PW6

052

HH

Todos los colores
diámetro 11 mm - largo 70 mm
Unidad de venta 12 pasteles
Wszystkie kolory
Średnica 11 mm - długość 70 mm
Opakowanie 12 sztuki

color cubriente
kolory kryjące

PBk10

530

HHH

Rojo primario - Magenta
Madżenta

Azul de cobalto imit.
Błękit kobaltowy (imit)

Pag. 195 accesorios para pintura
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Todos los diluyentes para pintura al óleo: Diluyente inodoro art. 5816600, Esencia de
petróleo art. 5816604, Esencia de trementina rectificada art. 5816606, Aguarrás mineral
art. 5816660, se pueden utilizar para diluir los pasteles al óleo y conseguir transparencias,
difuminados y veladuras.
Wszystkie rozpuszczalniki do malarstwa olejnego: rozpuszczalnik bezzapachowy art.
5816600, esencja benzynowa art. 5816604, esencja terpentynowa oczyszczona art. 5816606,
biały spirytus art. 5816660, mogą być zastosowane do rozpuszczania tłustych pasteli w celu
otrzymania transparentności, cieniowania i powierzchni lakowych.

PR57:1

PB15:3 - PY3

Negro
Czarny
PBk10

149
6298711
CAJA DE CARTÓN
12 pasteles surtidos
6298711
KARTONOWE OPAKOWANIE
12 wybranych kolorów
6298712
CAJA DE CARTÓN
24 pasteles surtidos
6298712
KARTONOWE OPAKOWANIE
24 wybranych kolorów

6298713
CAJA DE CARTÓN
36 pasteles surtidos
6298713
KARTONOWE OPAKOWANIE
36 wybranych kolorów

6298714
CAJA DE CARTÓN
48 pasteles surtidos

PASTELLI

6298714
KARTONOWE OPAKOWANIE
48 wybranych kolorów

Carboncillo n° 1
Węgiel n° 1

Carboncillo n° 2
Węgiel n° 2

6255000

diámetro 5 mm
longitud 14 cm
średnica 5 mm
długość 14 cm

diámetro 10 mm
longitud 14 cm
średnica 10 mm
długość 14 cm

6261005

6262005

6261010

6262010

6261025

6262025

6261050

6262050

contiene 5 piezas
zawiera 5 sztuk
contiene 10 piezas
zawiera 10 sztuk
contiene 25 piezas
zawiera 25 sztuk
contiene 50 piezas
zawiera 50 sztuk

contiene 5 piezas
zawiera 5 sztuk
contiene 10 piezas
zawiera 10 sztuk
contiene 25 piezas
zawiera 25 sztuk
contiene 50 piezas
zawiera 50 sztuk

6263100
Goma pan
caja 20 piezas
tamaño 25 gr.
Gumka do mazania
skrzynka 20 sztuk,
rozmiar 25 gr

carbón para
la escenografía
diámetro variable
longitud 13 cm
aproximadamente
Węgiel do scenografii
zmienna średnica
długość 13 cm o.

151

Desde siempre entre los dedos del artífice
del dibujo y de la pintura.
Esto era para Apeles, Zeuxipo, como también
en manos de Giotto, Toulouse-Lautrec o Picasso.
El carboncillo es en primer lugar inmediatez
pero, a este trazo realizado de golpe, se puede
añadir suavidad y meditación, con resultados
similares a la pintura del claroscuro.
Gianni Maimeri representó a los Músicos utilizando
el bonetero, de manera que músico y pintor
Gianni Maimeri, Lilia D’Albore, 1936
Dibujo a carboncillo y lápiz, 27x18 cm
Gianni Maimeri, Lilia D’Albore, 1936
Rysunek ołówkiem i węglem
na papierze, 27x18 cm

se enfrentaron, cada uno con su propio instrumento.
La selección de los mejores carboncillos
ha seguido siendo patrimonio de su empresa,
selección de la madera, el bonetero, de sus partes
mejores y, sobre todo, de una carbonización
perfecta, obtenida en hábil reducción de oxígeno.

węgiel i gumka
do mazania

Zawsze w rękach tworzącego rysunek czy obraz.
Tak było w przypadku Apellesa, Zeusiego, Giotta,
Toulouse-Lautreca czy Picassa.
Rysunek robiony węglem ma w sobie dynamikę,
ale i miękkość i refleksję, podobną do tej jaką
niesie technika malarska zwana Chiaroscuro.
Gianni Maimeri rysował wirtuozów używając
węgla, konfrontując w ten sposób malarza
i muzyka, każdego z nich „grającego” na swoim
instrumencie. Wybór najlepszych węgli
drzewnych jest dziedzictwem jego firmy.
Węgle Maimeri swoją jakość zawdzięczają
rodzajowi drewna, selekcji najlepszych części
trzmieliny i perfekcyjnemu procesowi zwęglania
z odpowiednią ilością tlenu.

CARBONCINI

PASTELLI

carboncillo y goma pan

ARTES decorativas
SZTUKI DEKORATORSKIE
2013

Las Artes decorativas se centran
en la producción de objetos, en general
fáciles de transportar, destinados a un uso real,
con un amplio margen de superfluo
y de lujosa inutilidad, creados para el uso y para
el disfrute estético. Mediante el dibujo, juegan
con módulos repetidos o con combinaciones
de colores tanto para imitar superficies
o materiales especiales como para contribuir
en el mobiliario y la decoración de un objeto
o de un lugar. A veces su realización va por
el camino de las aficiones, otras veces se acerca
a los grados más altos del arte y del gusto,
como para demostrar que en la realidad,
más allá de estas definiciones y repartos
de ámbito técnico, el Arte supera las barreras
de todos los cercados.

Sztuki Dekoratorskie służą
do wytwarzania obiektów przeznaczonych
do praktycznego wykorzystania, nadając
im zarazem formę estetyczną, która zaspokaja
potrzby wyższe użytkownika.
Sprawiają że doznajemy poczucia przyjemności
obcowania z przedmiotem luksusowym.
Poprzez projekt, kombinacje kolorów albo
imitację powierzchni lub materiału uczestniczą
w upiększaniu pojedynczego przedmiotu
lub całego wnętrza. Czasami są bliższe
terytorium hobby, a czasami osiągają
najwyższy artystyczny poziom i wyżyny
estetycznego smaku. Zawsze jednak
udowadniją, że sztuka niezależnie od definicji
i różnic technicznych, pokonuje bariery
zastałych granic.

38 = colores acrílicos para decoración,
gama completa
48 colores a precio único
38 = farby akrylowe do dekoracji,
gama farb 48 kolorów w jednej cenie

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

010

199

HHH

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

Blanco
Biel

HHH

202

205

HHH

206

219

221

HH

235

241

274

HHH

311

313

Magenta
Madżenta
PR 57:1

414

HH
Verde hoja
Zieleń kryjąca
PY1 - PB15:3

HHH

HHH

HHH

PR101PBk11 - PY42

501

HHH

PBk11 - PY 42

530

PBk7

003

PW20

138

PW20

149

PW20

475

Glicina
Wisteria

HHH
Ultramar
Ultramaryna
PB29

HHH
Bronce
Brąz

PW6 - PR 57:1

426

HHH
Oro super
Super Złoty

PW6 - PB15:1

HH

HHH
Oro
Złoty

Flor de lis
Chaber

424

HHH
Plata
Srebrny

PB15:3

HHH

HHH
Negro
Czarny

Cyan
Cyjan

419

HHH
Tórtola
gruchawka

PW6 - PB15:3

418

HHH
Castaña
Kasztan

Azzul celeste
Błękit nieba

PY42 - PG7

319

481

PW6 - PB15:3

Verde calído
Zieleń cynobrowa

PR101

HH

HHH

PR101

Azul baby
Błękit dziecka

PY1 - PW6

Ladrillo
Ceglasty

185

413

Verde claro
Zieleń jasna

PY42

HHH

HH

HHH

HHH
Tierra roja
Brąz czerwony

PB29 - PW6

PR 2

Ocre amarillo
Ochra żółta

136

HH

480

Azul Provenza
Błękit Provence

Escarlata
Szkarłat

PY42 - PW6

131

403

PV19

campo de trigo
Pole kukurydzy

PR101PBk11

PBk7 - PW6

Rojo fucsia
Czerwień Fuksja

PY83

HH

HHH

HHH

HHH
Pardo
Brązowy

Azul aviación
Błękit lotniczy

PR 4 - PW6

Amarillo oscuro
Żółty ciemny

123

361

Rojo coral
Czerwony koralowy

PY3

HH

HH

472

PR101 - PB27 - PY14

PR 57:1 - PV23

Amarillo limón
Żółty cytrynowy

118

HH

PW6 - PV23

Esmeralda
Szmaragd

Rojo brillante oscuro
Czerwień świetlista
ciemna

PY1

100

357

PR4

Amarillo claro
Jasny żółty

HH

HHH
Lila
Liliowy

PG8

Rojo brillante claro
Czerwień świetlista jasna

PR101PBk11 - PY42+PR101

HH

HH

438

Verde pino
Zieleń sosnowa

PY42+PR101 - PR101

Bizcocho
Biskwitowy

086

342

Rosa coral
Róż kartamowy

PY42+PR101 - PW6

HHH

HHH

PW6 - PG7

PG17

PR101 - PW6

Polvo
Cyprysowy

067

HHH

HHH

HHH
Turquesa
Turkus

Verde salvia
Zieleń szałwia

Rosa baby
Róż dziecka

PR112 - PY1

065

334

PR 57:1 - PW6

Naranja
Pomarańczowy

430

PY3 - PG7

Rosa
Róż

PY42 - PW6

HH

HH

HH
Verde primavera
Zieleń wiosna

PR 57:1 - PV23

Blanco marfíl
Biel kostna

050

330

Púrpora
Purpura

PW6

021

HH

Todos los colores
18 = 110 ml tubo
Unidad de venta 3 tubos
Wszystkie kolory 		
18 = 110 ml tubkach
Opakowanie 3 sztuki

PW20

558

HHH
Peltre
Cyna
PW20
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48 colores 60 ml
48 farby 60 ml

La exigencia de extender color y belleza
sobre cada superficie necesita
una técnica capaz de adaptarse
a los diferentes materiales y ductus
de la pincelada.
Idea Decor combina la funcionalidad
tradicional de los colores acrílicos
con una gama cromática y rica
en tintes plenos o de matices pastel.
Con estos colores se puede soltar rienda
a la creatividad o impulsar las decoraciones
más tradicionales de objetos,
desde el clásico hasta el contemporáneo.

farby akrylowe
do dekoracji

Pragnienie upiększania powierzchni
kolorami potrzebuje farb,
które dostosują się do różnych
materiałów.
Idea Décor to zestaw praktycznych
farb akrylowych, w którym tradycyjne
odcienie wzbogacono o paletę
jasnych i pastelowych tonów.
Wszystkie o dużej sile krycia.
Gama ta ułatwia rozwinięcie
kreatywności w dekorowaniu
przedmiotów, od klasycznych
po współczesne.

IDEA DECOR

DECO

colores acrílicos
para decoración

39 = pátinas de envejecimiento,
gama completa
10 productos a precio único
39 = antyczne patyny,
gama 10 produktow w jednej cenie

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

138

498

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

Oro
Złoty

200

712
Hierro
Żelazo

PMETAL2

710

475

713
Pátina betún
Patyna bitum
NAT.Bk6

711
Bronce
Brąz
PMETAL2

715
Pátina azul
Patyna niebieska

PBk7 - PW6

Cobre
Miedź

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 6 sztuki

combinaciones correctas
Pátina herrumbre
Patyna rdzawa

138 Oro
200 Cobre
475 Bronce
498 Hierro

Preparación de base
Podkład

138 Złoty
200 Miedź
475 Brąz
498 Żelazo

714
Pátina verde
Patyna zielona

Barniz protector
Werniks końcowy

+ 712 Pátina azul
+ 711 Pátina verde
+ 712 Pátina azul
+ 713 Pátina herrumbre

poprawne kombinacje
PW6

+ 712 Patyna niebieska
+ 711 Patyna zielona
+ 712 Patyna niebieska
+ 713 Patyna rdzawa
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8 colores, 2 medios 60 ml
8 farby, 2 medium 60 ml
Gianni Maimeri, Fuochi d’artificio, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 99x49,5 cm
Gianni Maimeri, Fuochi d’artificio, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 99x49,5 cm

Ya la Antigüedad se celebraba la noble pátina
acumulada, con el paso del tiempo,
por algunos metales como el cobre y el bronce.
Este aprecio llega hasta nuestros días, a través
de recetas medievales y renacentistas.
En época moderna, con la llegada de grandes
decoradores, dar pátina se vuelve un arte.
Idea Pátina es ahora la gama revolucionaria
de productos destinados a todos los niveles
de uso, aficionado o profesional,
que reproduce el efecto perfecto
de las pátinas de envejecimiento
o de la alteración y oxidación de las superficies
metálicas, con transformaciones químicas
eficaces, estables en el tiempo.

antyczne
patyny

Nawet w starożytności szlachetna patyna
dodawała wartości i uroku obiektom
z miedzi i brązu.
Doceniano ją w średniowieczu i renesansie,
a stworzone receptury jej produkcji przetrwały
przez pokolenia. W dzisiejszych czasach
patynowanie stało się sztuką.
Idea Patina to rewolucyjny zestaw produktów
stworzonych do użytku hobbystycznego
i profesjonalnego.
Doskonale oddaje wygląd starych patyn oraz
zmiany oksydacyjne metalowych powierzchni.
Efektowne patynowania powstałe
pod wpływem działania preparatów tej serii
są odporne na działanie czasu .

IDEA PATINA

DECO

pátinas de
envejecimiento

40 = colores metálicos liquidos,
gama completa
10 productos a precio único
40 = ciekłe metaliczne farby,
gama 10 produktow w jednej cenie

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

003

148

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

Plata
Srebrny

140

200
Oro rico
Złoto bogate

PMETAL1

150

144

PMETAL2

152
Oro pálido
Złoto blade
PMETAL2

Oro cequín
Złoto cekinowe
PMETAL2 - PMETAL2

Peltre
Cyna

PMETAL2

475
Oro rico pálido
Złoto bogate jasne

PMETAL2

558
Cobre
Miedź

PMETAL2

Oro ducado
Złoto dukatowe

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 6 sztuki

PBk7 - PMETAL1

702
Bronce
Brąz

PBk7 - PMETAL2

Diluyente
Rozcieńczalnik
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9 colores, 1 medio 60 ml
9 farby, 1 medium 60 ml
Gianni Maimeri, Fantasia con fiori,
farfalle e uccelli, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 100,5x50,5 cm
Gianni Maimeri, Fantasia con fiori,
farfalle e uccelli, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 100,5x50,5 cm

Encanto y esplendor de decoraciones
resplandecientes.
Los colores metálicos están listos
para el uso, resisten a la oxidación
y al desgaste, son perfectos para realizar
dorados e imitaciones del metal sobre
soportes de toda clase, compactos
o porosos, desde la cerámica hasta
el vidrio, desde el papel hasta la madera.
Son polvos de metal suspendidos
y dispersos homogéneamente
en un aglomerante resinoso estable.
Son colores duraderos y cuya aplicación
es rápida, que cubren perfectamente
y que guardan similitud con el metal.

ciekłe
metaliczne farby

Urok i splendor lśniących ornamentów.
Te metaliczne farby są gotowe
do użytku, odporne na utlenianie
i bardzo trwałe. Idealne do pozłacania
i imitowania metali.
Można je stosować na każdym
rodzaju podłoża, spoistym
lub porowatym, papierowym
i drewnianym, na ceramice i szkle.
Proszki metaliczne jednolicie
rozprowadzone w stabilnym
żywicznym spoiwie.
To kolory, które wytrzymują
działanie czasu, szybkie w aplikacji
i doskonale kryjące.

IDEA METALLICI

DECO

colores metálicos
líquidos

47 = colores al agua para cerámica en frio,
gama completa
20 productos a precio único
47 = farby wodne do ceramiki,
gama 20 produktow w jednej cenie

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

010

166

HHH

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

Blanco
Biel

HH

185

208

HH

220

Ocre amarillo
Ochra żółta
PY42

360

HH
Verde brillante
Zieleń brylantowa
PG7 - PY3

HHH

414

HHH

PR101

530

PBK7

700
Medio incoloro
Medium bezbarwny

PW6 - PB15:3

HHH
Violeta
Fiolet

PV23 - PW6

HHH
Negro
Czarny

Azul celeste
Błękit nieba

443

HHH
Tierra roja
Brąz czerwony

PB15:1

PR112

303

480

Azul
Niebieski

Rojo brillante
Czerwony świetlisty

PY83

HHH

HH

PR101+PBk11

PG8

PR112 - PW6

Amarillo oscuro
Żółty ciemny

131

HH

HH

HHH
Pardo
Brązowy

Verde vejiga
Ziemia zielona

Rosa claro
Róż jasny

PY3

118

358

PR122

Amarillo limón
Żółty cytrynowy

472

PG7

Magenta
Madżenta

PR112 - PY1

HH

HHH

HHH
Verde esmeralda
Szmaragdowy

PR146

Naranja
Pomarańczowy

100

348

Carmín
Karmin

PW6

050

HH

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 6 sztuki

715
Barniz protector
Werniks końcowy

161

18 colores, 2 medios 60 ml
18 farby, 2 medium 60 ml
Gianni Maimeri, Fantasia con conchiglia
vicino al mare al chiaror di luna, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 99,5x50 cm
Gianni Maimeri, Fantasia con conchiglia
vicino al mare al chiaror di luna, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 99,5x50 cm

La sencillez y la magia del agua.
Los colores para cerámica en frío han sido
concebidos para ofrecer a artistas, decoradores
profesionales o aficionados un medio pictórico
con el cual obtener estupendas cerámicas
decoradas, sin tener que efectuar operaciones
particularmente complejas y sin tener
que utilizarlos hornos profesionales que resultan
ser caros. 18 colores, un medio y un barniz
listos para usar, diluibles con agua, fluidos,
bien pincelables y fáciles de utilizar. Los tintes,
lustrosos y brillantes, secan rápidamente,
se pueden mezclar entre ellos y se pueden
aplicar también sobre cristal, plástico, metal,
además que sobre cerámica y porcelana.

farby wodne
do ceramiki

Prostota i magia wody.
Te ceramiczne emalie na bazie wodnej,
zostały wymyślone po to by dać artystom,
dekoratorom, profesjonalistom
i hobbystom środek do dekorowania
ceramiki nie wymagający skomplikowanego
i kosztownego procesu wypalania.
Osiemnaście kolorów, plus medium
i gotowy do użycia werniks.
Rozpuszczalne w wodzie, płynne,
łatwe do nakładania pędzlem.
Świetliste i zyste odcienie, szybko schnące.
Mogą być mieszane ze sobą nawzajem
i stosowane tak na ceramice i porcelanie,
jak i na szkle, plastiku oraz metalu .

IDEA CERAMICA

DECO

colores al agua
para cerámica en frío

colores pera tejido

Pintar sobre tejido exige del decorador
una técnica que sepa oscilar entre
la liviandad y la transparencia de la seda
y el cuerpo enguatado de un fieltro
o de un paño de lana. Tintes de esta clase
tienen que saber producir transparencia
al mismo tiempo que ser cubrientes
y resistentes. Los efectos tornasolados
de algunos tejidos pueden combinarse
con tonos perlinos, iridiscentes o fluorescentes
estudiados expresamente para trabajar
en contraste o en acuerdo con la superficie
sensual de un tejido suave.
50 tintes al agua, listos para el uso,
sobre cualquier tejido, con cualquier pincel,
con la máxima resistencia y duración
en el tiempo.

farby do tkanin

Farby do tkanin muszą sobie poradzić
zarówno z lekkością i przejrzystością
jedwabiu, mięsistością bawełny jak
i z grubym filcem czy wełną.
Dlatego w gamie Idea do tkanin znajdziemy
i odcienie zapewniające przejrzystość
i te całkowicie kryjące. Dodatkowo jest ona
uzupełniona kolorami perłowymi
i fluorescencyjnymi, tak aby można było
uzyskać efekt opalizowania (szczególnie
na ciemnych tkaninach) i mocnych akcentów
kolorystycznych. Pięćdziesiąt odcieni
na bazie wody, odpowiednich do każdej
tkaniny i każdego rodzaju pędzla.
Mają maksymalną odporność
na działanie światła i są bardzo odporne
na zniszczenie.

49 colores, 1 medio 60 ml
49 farby, 1 medium 60 ml
Gianni Maimeri, Fuochi d’artificio, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 99x49,5 cm
Gianni Maimeri, Fuochi d’artificio, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 99x49,5 cm

IDEA STOFFA

DECO

163

IDEA STOFFA

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

50 = colores para tejido, gama completa
50 productos a precio único
50 = gama farb do tkanin
50 kolorów w jednej cenie

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

050

HH

311

Naranja
Pomaranczowy

HH

346

369

HH

406

442

472

HH
Rojo
Czerwony
PR112

HHH

HHH
Negro
Czarny
PBk7

345

HH

168

HH

PW6 - PG7

376

PW6 - PB15:3

389

PBk7 - PW6 - PB15:1

411

Rosa cubriente
Róz kryjacy

HH
Rojo cubriente
Czerwien kryjaca
PR112 - PY1 - PW6

HHH
Azul verde cubriente
Niebieski zielonkawy
kryjacy

PR112 - PW6

238

HHH
Azul Marina cubriente
Morski kryjacy

PR146 - PW6

HH

HHH
Azul claro cubriente
Niebieski jasny kryjacy

Carmín cubriente
Karmin kryjacy

203

HHH
Verde oscuro cubriente
Ciemny zielony kryjacy

PY83 - PW6

PR146 - PY83 - PG7

530

PG 17 - PY42

Amarillo oscuro cubriente
Zółty ciemny kryjacy

Pardo
Brazowy

PR122

216

119

PV23

Rosa
Róz

HH

HHH
Verde oliva cubriente
Oliwkowy kryjacy

PY3 - PW6

Violeta
Fioletowy

PR146

HHH

HHH

332

Amarillo limón cubriente
Zółty cytrynowy kryjacy

PB15:1 - PV23

Carmín
Karmin

202

101

Azul oscuro
Niebieski ciemny

PR146 - PY83 - PG7

HH

HHH

PY3 - PW6 - PG7

PR112 - PY1 - PW6

PB15:1

Ocre de oro
Ochra złota

166

HHH

HH

HH
Verde claro cubriente
Jasna zielen kryjaca

Naranja cubriente
Pomaranczowy kryjacy

Azul claro
Niebieski jasny

PY83

134

055

PBk7- PY83 - PG7

Amarillo oscuro
Zółty ciemny

312

PW6

Verde oscuro
Zielen ciemna

PY1 - PY83

HH

HH

HHH
Blanco cubriente
Biel kryjaca

PG7

Amarillo claro
Jasny zółty

118

011

Verde claro
Zielen jasna

PR112 - PY1

086

HHH

PW6 - PG7 - PB15:3

453

HHH
Violeta cubriente
Fiolet kryjacy
PW6 - PV23

165
Todos los colores 14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory 14 = 60 ml pjemnikach
Opakowanie 6 sztuki

HHH

255

Bruno cubriente
Braz kryjacy

HHH

337

399

HH

461

548

Cobre perla
Miedz perłowa
PW20

456

HHH

HHH

HHH
Violeta Luster
Fiolet lustrzany
PW20

326
Verde fluorescente
Zielony fluo

700
Medio
Medium

051
Naranja fluorescente
Pomaranczowy fluo

PW20 - PBk7

142

Rojo fluorescente
Czerwien fluo

PW20

Negro perla
Iridescent Black

PW20

HHH

HHH

239

Azul Luster
Błekit lustrzany

PW20 - PV23

Oro perla
Złota perłowa

201

384

Violeta perla
Fiolet perłowy

PW20 - PY3

HHH

HHH

HHH
PW20

PW20 - PB15:3

Giallo perla
Iridescent Yellow

146

HHH

Rosa fluorescente
Róz fluo

Verde Luster
Zielen lustrzana

Azul perla
Niebieski perłowy

PW20

115

327

PW20 - PG7

Blanco perla
Perłowy biały

215

PW20

Verde perla
Zielen perłowa

PW20 - PW20

HHH

HHH

HHH
Rojo Luster
Czerwien lustrzana

PW20 - PV 19

Plata perla
Srebrny perłowy

016

246

Rojo perla
Czerwien perłowad

PR101PBk11

006

HHH

095

Oro Luster
Złota lustrzana

Amarillo fluorescente
Zółty fluo

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Se puede utilizar el medio de la misma gama para diluir ligeramente los colores o para
obtener tonos velados. La pasta infladora art. 5920732 de la serie Idea Medium,
mezclada con los colores para tejidos, se hincha bajo la acción de la plancha.
Polecamy stosowanie medium (700) do delikatnego rozrzedzania kolorów i uzyskiwania
ich wiekszej transparentności. Pasta puchnąca art 5920732 z serii Idea Medium zmieszana
z farbą do tkanin zwiększa swoją objętość pod wpływem działania gorącego żelazka.

PW20

DECO

483

colores para vidrio

El color efímero en la transparencia.
La pintura sobre vidrio es una de las formas
de ilusión más antiguas y mágicas, en el juego
de los hombres entre la luz y los colores.
Pintar con la luz que pasa a través,
hoy es posible gracias a colores creados
para actualizar el antiguo arte de los maestros
vidrieros que, desde la Edad Media hasta
nuestros días, han intentado crear, sobre
el soporte más frágil, obras de belleza fuera
del tiempo.
30 colores transparentes a disolvente,
para garantizar estabilidad a la luz
y adaptación a las variaciones térmicas.
12 colores en relieve, a base de agua, suaves,
elaborables, de desecación rápida.

farby na szkło

Efemeryczny i przejrzysty kolor.
Malowanie na szkle to jedna z najstarszych,
najbardziej magicznych i iluzorycznych
form zabawy światłem i kolorem.
Dzisiaj efekt ten uzyskiwany jest dzięki
unowocześnieniu antycznej sztuki
tworzenia szkła barwionego,
która zostawiła po sobie tak wiele pięknych
dzieł na najbardziej kruchym podłożu.
Trzydzieści transparentnych kolorów
na bazie rozpuszczalnika zapewnia
odporność na działanie światła
i zmiany temperatury.
Gamę kolorów dopełnia dwanaście odcieni
wodnych konturówek, miękkich,
urabialnych i szybko schnących.

27 colores, 3 medios 60 ml,
12 colores en relieve 20 ml
27 farby, 3 medium 60 ml,
12 farby konturowe 20 ml
Gianni Maimeri, Bolle di sapone,
conchiglia e farfalle, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 95,5x50 cm
Gianni Maimeri, Bolle di sapone,
conchiglia e farfalle, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 95,5x50 cm

IDEA VETRO

DECO

167

IDEA VETRO
53 = colores para vidrio, gama completa
30 colores a precio único
53 = gama farb do szkła
30 kolorów w jednej cenie

010

HH

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

210

Blanco
Biel

HH

216

236

275

299

301

311

358

HH

HH

		maksymalna światłoodporność

53 = colores para vidrio en relieve, gama completa HH grado medio de estabilidad a la luz
12 colores a precio único
		średnia światłoodporność
53 = gama farby konturowe		
H grado reducido de estabilidad a la luz
12 kolorów w jednej cenie
		niska światłoodporność

137
Transparente
Przezroczysty

003

HHH

Blanco de platino
Biel platynowa
PW20

HH

138

HHH

Diluyente
Rozcienczalnik

715

HH
Barniz protector
Werniks koncowy

HH
SY79 - SR122 - SR118

492

HH
Tierra de sombra tostada
Umbra palona
SY79 - SR122 - SR118

Todos los colores en relieve
02 = 20 ml tubo
Unidad de venta 6 tubos
Wszystkie kolory
02 = 20 ml tubkach
Opakowanie 6 sztuki

color cubriente
kolory kryjące
color semicubriente
kolory półkryjące
color transparente
kolory transparentne

200

HHH

515

Cobre
Miedz

265

HHH

PW20 - PW20

518

Herrumbre
Rdza

HHH

HHH
Gris plomo
Szary ołowiowy

PW20 - PW20

475

HHH
Gris peltre
Szary cynowy

PW20

PW20 - PW20

HHH

HH

Pardo
Brazowy

Oro
Złoty

151

702

SR118

472

HH
Medio
Medium

Violeta rojizo
Fiolet czerwonawy

PW20

PW20 - PBK11

HHH

468

ro claro
Złoto jasna

Plata
Srebrny

017

HHH

700

SR118 - SB 70

SY79 - SR122 - SB 70

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

PW20 - PW20

Violeta
Fioletowy

Verde vejiga
Sap Green

SR122

001

HH

SY79 - SB 70

Rosa
Róz

IDEA VETRO rilievo

442

HHH
Oro
Złoty

SR118 - SB 70

Verde claro
Zielen jasna

SR122 - SR118

HH

HH

138

Oltremare
Ultramaryna

SY79 - SB 70

Carmín
Karmin

202

HH

Verde mar
Zielen wodna

SR118 - SB 70

HH

HH

PW20 - PBK11

SY79 - SB 70

426

HHH
Plata
Srebrny

Azul turquesa
Błekit turkusowy

SY79 -SB 70

Burdeos
Bordowy

166

HH

Verde
Zielony

SY79 - SR118 - SB 70

HH

408

SY79 -SR122 - SR118

Siena natural
Siena naturalna

165

HH

003

SR118 - SB 70

Siena tostada
Siena palona

SO54 - SY79

HH

HH

PBk7

Azul de Prusia
Błekit pruski

SR 8

Amarillo oscuro
Zółty ciemny

157

HH

Rojo cereza
Wisniowy

SY79

HH

402

HHH
Negro
Czarny

SR118 - SB 70

SR119

Amarillo
Zółty

118

HH

530

Azul
Niebieski

Rojo
Czerwony

SO54

HH

HH

SR 207

Naranja
Pomaranczowy

070

360

Rosa de Parma
Róz parmenski

PW6

050

HH

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml pjemnikach
Opakowanie 6 sztuki

PBk7 - PW6

530

HHH

Oro oscuro
Złoto ciemna

Bronce
Braz

Pag. 195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

El empleo del Medio (5314700) de la gama aumenta la transparencia de los colores y permite
obtener tonos más ligeros o difuminados. Antes de pintar limpiar bien el vidrio con agua y jabón.
Zaleca się stosowanie medium (5314700) do rozcieńczania farb, aby uzyskać jaśniejsze tony i zwiększyć
ich transparentność. Powierzchnię szklaną dokładnie umyć mydłem z wodą przed malowaniem.

PW20

PW20 - PW20 - PBk7

Negro
Czarny
PBk7

169
pasta para
grabado
Producto no adecuado para los niños.
Puede ser utilizado por los artistas y los
decoradores profesionales.
El producto puede ser recuperado
después de su uso.
El mismo producto puede ser utilizado
muchas veces.
Se usa para obtener elegantes
y sugestivas satinaduras.
7075200
7075202

frasco
frasco

29 ml
473 ml

Pasta
grawerska
Pasta grawerska pozostawia
satynowe ślady na szkle, podobnie
jak czynią to delikatne ręczne
hafty na materiale, nadając
przedmiotowi unikatowy wygląd.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci,
lecz mogą go używać tak amatorzy,
jak i profesjonaliści. Nadaje się
do wielokrotnego wykorzystania.
Wystarczy tylko pastę,
po jej wykorzystaniu,
z powrotem przenieść do opakowania.
Pasta użyta razem z samoprzylepnymi
szablonami daje wspaniałe możliwości
tworzenia efektownych,
satynowych ornamentów.
7075200
7075202

Buteleczka 29 ml
Buteleczka 473 ml

plomo
autoadhesivo
en rollo
7100201 Rollo plomo
Longitud
10 mt
Espesor
6 mm
7100211 Rollo plomo
Longitud
5 mt
Espesor 3+3 mm
(rollo doble, 10mt x 3mm)

TAŚMA OŁOWIANA
SAMOPRZY
LEPNA
10 mt
6 mm

7100211 Długość
5 mt
Szerokość 3+3 mm
(podwójna taśma,
10 mt x 3 mm)

DECO

7100201 Długość
Szerokość

54 = glitter en fragmentos, gama completa
10 productos a precio único
54 = brokat we fragmentach,
gama 10 produktow w jednej cenie

003

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

200
Plata
Srebrny

023

360
Cobre
Miedź

241
Iridescent
Perłowy

138

299
Oro
Złoty
PO20

475
Azul celeste
Niebieski

442
Rojo fucsia
Czerwień Fuksja

PO20

Todos los colores
14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory
14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 6 sztuki

Verde
Zielony

Bronce
Brąz

530
Violeta
Fioletowy

Negro
Czarny

171

10 colores 60 ml
10 farby 60 ml
Gianni Maimeri, Conchiglie
e cavalluccio marino, 1950,
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 67,5x49 cm
Gianni Maimeri, Conchiglie
e cavalluccio marino, 1950,
Tempera na kartonie
i wełnie, 67,5x49 cm

La reverberación de una superficie enriquecida
con fragmentos de espejo es una investigación
antigua. Terminaciones de un esmalte preciado
se podían enriquecer añadiendo briznas
doradas o metálicas. Pero las técnicas
tradicionales no han logrado nunca
las qualidades que ahora nos permiten
conseguir los productos modernos de síntesis.
Aquí tenemos finísimas escamas de poliéster,
oportunamente tratadas a espejo y coloridas,
mezclables con cualquier aglutinante
y prácticas de usar. Insuperables en cuanto
a liviandad, duración y funcionalidad, los Glitter
tienen un altísimo grado de refracción de la luz,
de manera que hacen aparecer como mágica,
luminosa o luminiscente cualquier superficie.

brokat we
fragmentach

Upiększanie powierzchni błyszczącymi
elementami było modne już w starożytności.
Błysk był wzmacniany mieniącymi się
drobinkami złota lub płatkami innych metali.
Możliwości współczesnych produktów
są znacząco większe.
Obecnie dostępne są ultra cienkie poliestrowe
płatki, barwione dowolnymi kolorami
o ogromnej sile lśnienia.
Niezwykle proste w stosowaniu, niereaktywne,
dzięki czemu można je dodawać i mieszać
z dowolnym medium.
Ultra lekkie, wytrzymałe i praktyczne.
Doskonale odbijają światło czyniąc każdą
powierzchnię urzekająco błyskotliwą.

IDEA GLITTER

DECO

glitter en fragmentos

geles, medios
y pastas modelables

Empastes modelables, fruto de las posibilidades
extraordinarias de la industria moderna,
completan y enriquecen las potencialidades
de algunas de las técnicas clásicas más
tradicionales, abriendo nuevos horizontes
a la decoración y al arte. Saber aprovechar
las novedades y las infinitas potencialidades
de estos materiales es el único instrumento
para lograr los mejores resultados.
La experimentación, la investigación,
para lograr decoraciones en relieve,
grabados o modelados de empastes frescos,
con diferentes aspectos y consistencias.
Productos acrílicos que no ponen límites y abren
nuevas fronteras en el campo de la expresión.

żele, media i
termoutwardzalnej

Pasty dające się formować są rezultatem
niezwykłych możliwości oferowanych
przez współczesny przemysł. Uzupełniają
i wzbogacają wiele spośród najbardziej
tradycyjnych technik, otwierając nowe
horyzonty dla dekoratorstwa i sztuki.
Jedyną umiejętnością wymaganą od twórcy
w celu osiągnięcia świetnych efektów
jest wiedza, jak wykorzystać nowatorstwo
ogromnego ich potencjału. Stosowane
do eksperymentowania, uzyskiwania reliefu
dekoracyjnego czy modelowania świeżych
impastów. Produkty akrylowe, które nie
stwarzają ograniczeń, otwierając nowe
możliwości ekspresji.

17 productos 125 ml, 500 ml
17 produktów 125 ml , 500 ml
Gianni Maimeri, Orchidee, 1951
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 125x50,5 cm
Gianni Maimeri, Orchidee, 1951
Tempera na kartonie
i wełnie, 125x50,5 cm

IDEA MEDIUM

DECO
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IDea Medium
59 = pastas acrílicas modelables,
gama completa 18 productos
59 = gama 18 past akrylowych

5920721

5920728
Acabado a la cera
Werniks woskowy

Pasta hierro negro
Pasta żelazowa czarna

Barniz de alta calidad a base de pura cera de abejas. Se aplica
sobre la decoración seca para protegerla. Proporciona un
aspecto sedoso, ligeramente satinado. Apta para todos los
soportes y todos los colores. Se diluye con aguarrás mineral.
Seca en un día.
Werniks na bazie wosku pszczelego. Nakładać na wyschnięte
powierzchnie, aby otrzymać jedwabisto matowy efekt.
Nadaje się na każdy rodzaj podłoża i farby.
Rozpuszczalny białym spirytusem. Czas schnięcia 1 dzień.

5920722

Pasta oscura de elevada viscosidad que reproduce el color
del hierro batido. Se puede utilizar en espesor o en capas
finas aplicadas con pincel. Está lista para su uso.
Se adhiere perfectamente a cualquier soporte.
El tiempo de secado varía en función del espesor aplicado.
Ciemna pasta o dużej elastyczności przypominająca wyglądem
kute żelazo. Może być nakładana fakturowo lub rozprowadzana
pędzlem w cienkich warstwach. Gotowa do użycia.
Przylega dobrze do każdego rodzaju podłoża.
Czas schnięcia zależny od grubości warstwy.

5920729
Gel denso mate
Gęsty żel matujący

Pasta granito
Pasta granitowa

Gel acrílico de elevada viscosidad. Se utiliza para técnicas
de espesor. Se puede mezclar con cualquier color que se diluya
en agua. Atenúa el brillo de los colores y proporciona
una superficie de aspecto satinado cuando seca. Apto para
todos los soportes. Se aplica con espátula o pincel.
Bardzo elastyczny żel akrylowy, doskonały do grubych warstw
malarskich. Mieszalny z wszystkimi farbami na bazie wody.
Redukuje błysk farby i daje satynowy efekt po wyschnięciu.
Nadaje się na wszystkie podłoża.
Można nakładać pędzlem lub szpachlą.

5920723

Pasta densa, corpórea y granulada que imita el aspecto
del granito claro. Indicada para técnicas de espesor.
Se trabaja con espátula. Está preparada para su uso.
Se adhiere perfectamente a cualquier soporte.
El tiempo de secado depende del grosor aplicado.
Gęsta, mięsista i wielobarwna pasta, zawierająca cząsteczki
kolorystycznie przypominające jasny granit. Zalecana w
technikach grubowarstwowych. Nakładać używając szpachelki.
Gotowa do użycia. Przylega doskonale do wszystkich
powierzchni. Czas schnięcia zależy od grubości warstwy.

5920730
Gel denso brillante
Gęsty żel błyszczący

Pasta en bruto
Pasta gruboziarnista

Gel acrílico de elevada viscosidad. Se utiliza para técnicas
de espesor. Se puede mezclar con cualquier color que se diluya
en agua. Aumenta el brillo de los colores y proporciona
una superficie brillante muy luminosa cuando seca.
Apto para todos los soportes. Se aplica con espátula o pincel.
Bardzo elastyczny żel akrylowy, doskonały do grubych warstw
malarskich. Mieszalny z wszystkimi farbami na bazie wody.
Zwiększa świetlistość kolorów i daje efet dużego błyszczenia
po wyschnięciu. Nadaje się na wszystkie podłoża.
Można nakładać pędzlem lub szpachlą.

5920724

Pasta densa, granulosa, de aspecto similar al de la arena.
Proporciona una superficie muy porosa, oscura y uniforme.
Se emplea en técnicas de espesor. Se trabaja con espátula.
Está lista para su uso. Se adhiere perfectamente a todos
los soportes. Se puede pintar una vez seca.
Gęsta, chropowata pasta przypominająca piasek.
Daje jednorodną, szarą i wyraźnie porowatą powierzchnię.
Zalecana w technikach grubowarstwowych. Nakładać
używając szpachelki. Gotowa do użycia. Doskonale przylega
do wszystkich podłoży. Może być malowana po wyschnięciu.

5920731
Gel para jaspear
Żel do marmoryzacji

Pasta liviana
Pasta lekka

Polvo espesante que mezclado con agua forma un gel para
marmorizado. Se necesitan 3 cucharillas de polvo para cada
litro de agua. Se utiliza sobre papel y tejido indistintamente
con todos los colores.
Po zmieszaniu z wodą sypki proszek przekształca się w żel.
Stosować 3 łyżeczki od herbaty na 1 litr wody.
Stosować na papierze i tkaninach z każdym rodzajem farby
nie olejnej .

5920725

Pasta densa, muy clara. Indicada para técnicas de espesor
gracias a su peso específico muy bajo, por lo que su peso no
afecta a la decoración. Proporciona una superficie lisa
y uniforme. Se adhiere perfectamente a todos los soportes.
Se puede pintar una vez seca.
Gęsta, bardzo lekka pasta. Polecana jest do grubowarstwowych
technik malarskich. Ze względu na mały ciężar właściwy
w niewielkim stopniu obciąża dekorowane podłoże. Daje
powierzchnię gładką i jednolitą. Doskonale przylega do
wszystkich podłoży. Można malować na niej po wyschnięci.

5920732
Goma para enmascarar
Guma lateksowa maskująca

Pasta infladora
Pasta puchnąca

Látex utilizado en la técnica de reserva. Mojar el pincel
en la goma y pintar siguiendo las líneas del diseño sobre
la superficie deseada. Dejar secar. Pintar todo el objeto.
Cuando la pintura esté seca, quitar la goma.
Limpiar el pincel com agua y jabón.
Do zabezpieczania powierzchni przed pomalowaniem. Nanosić
pędzlem na powierzchnię którą chcemy chronić. Poczekać
ąż preparat wyschnie. Po pomalowaniu obiektu farbą i jej
dokładnym wyschnięciu, oderwać palcami warstewkę lateksu.
Pędzel umyć natychmiast po użyciu w mydło i woda.

5920726

Pasta transparente que mezclada con colores para tejidos
aumenta su volumen. Añadir al color una tercera parte
de pasta infladora. Pintar y dejas secar al aire durante 24 horas.
Planchar el tejido por el reverso a la temperatura indicada para
cada tipo de tejido. Se utiliza con los colores para tejido Idea.
Jasna pasta do stosowania z farbami do tkanin. Zwiększa
ich objętość. Po pomalowaniu dekorację zostawić przez 24
godziny do całkowitego wyschnięcia. Przeprasować żelazkiem
tył ozdobionej tkaniny w temperaturze właściwej dla danego
materiału. Zaleca się stosowanie z farbami Idea do tkanin.

5920733
Pasta de papel
Pasta papier-mache

Pasta craqueladora
Pasta pękająca

Pasta densa que reproduce la superficie del papel maché.
Se adhiere bien a todos los soportes y está lista para su uso.
Puede colorearse una vez seca o mezclarse con cualquier
color diluible en agua.
Pasta oddająca powierzchnię jaką otrzymujemy w technice
papier-mache. Gotowa do użycia. Nadaje się na wszystkie
podłoża. Można ją mieszać z wszystkimi wodnymi farbami,
a także malować po niej dowolną farbą.
Może być formowana za pomocą szpachli.

5920727

Pasta clara muy densa. Se aplica a espátula en capas gruesas.
Está preparada para su uso. Durante el secado aparecen fisuras
en la superficie que imitan el efecto de un muro agrietado.
Se adhiere perfectamente a todos los soportes. Se puede pintar
una vez seca o mezclar con todos los colores diluibles en agua.
Bardzo gęsta, jasna pękająca pasta. Nadaje się do nakładania
w grubych warstwach za pomocą szpachli. Gotowa do użycia.
Schnąc pęka, dając efekt starej, zniszczonej ściany.
Używana do wykonywania powierzchni o starym wyglądzie.
Można ją malować po wyschnięciu lub mieszać ze wszystkimi
farbami rozpuszczalnymi w wodzie.

5920734
Pasta cristal
Pasta kryształkowa

Pasta opalescente de elevada viscosidad. Contiene pequeñas
esferas de vidrio. Se adhiere perfectamente a todos los soportes,
y proporciona una superficie brillante y luminosa. Se puede teñir
ligeramente con los colores para vidrio. Tiene un aspecto
muy bonito incluso sin teñir. Está preparada para su uso.
Opalizująca pasta o dużej elastyczności. Zawiera maleńkie kuleczki
ze szkła. Gotowa do użycia. Przylega doskonale do wszelkich
podłoży. Tworzy jasną, mieniącą się powierzchnię. Może być
podmalowywana farbami Idea na Szkło, ale nawet
w stanie surowym dostarcza pieknych efektów świetlnych.

Pasta barro cocido
Pasta terakotowa

Pasta densa con el color original de la terracota. Ideal para
la decoración de objetos de arcilla. Se aplica con pincel
o con espátula. Se adhiere perfectamente a todos los soportes.
Se puede pintar una vez seca. El tiempo de secado depende
del grosor de la capa aplicada.
Gęsta pasta w kolorze oryginalnej terakoty. Znakomita
do zdobienia glinianych wazonów. Może być nakładana
za pomocą pędzla lub szpachelki. Przylega doskonale
do wszystkich podłoży. Może być malowana po wyschnięciu lub.
Czas schnięcia zależy od grubości nałożonej warstwy.

175
Barniz vitrificante disponible
34 = 500 ml bote
Unidad de venta 1 bote
Werniks szklący dostępny w
34 = 500 ml butelce
Jednostka sprzedaży 1 sztuka

5920742

5920746 - 5934746
Barniz Craquelé
Werniks do spękań

5920745

Barniz base agua lista para su uso. Aplicar una capa uniforme
sobre el fondo. Tras alrededor de 30 minutos se aplica sobre
la superficie del barniz craquelante un color acrílico que
contraste sobre el fondo. Durante el secado, al cabo de poco
tiempo, se forman grietas en el color que permiten
ver la tonalidad del fondo.
Gotowy do użycia, idealnie przezroczysty werniks na bazie
wody. Może być stosowany na każdym podłożu. Po upływie
około 30 minut pokrywa się warstwę werniksu farbą
akrylową, najlepiej w kolorze kontrastującym z tłem.
W krótkim czasie, podczas schnięcia farby, tworzą się
pęknięcia, odsłaniające kolor podłoża.

Barniz vitrificante
Werniks szklący

Barniz final protector base agua. Forma una película gruesa,
con una gran resistencia mecánica y a los agentes atmosféricos.
Se extiende con pincel sobre las superficies decoradas.
Una vez completamente seca es perfectamente homogénea
y transparente, y proporciona brillo y luminosidad al trabajo.
Zabezpieczający werniks końcowy na bazie wody. Tworzy cienką
błonkę odporną na czynniki atmosferyczne i mechaniczne.
Nakłada się pędzlem na ozdobioną powierzchnię. Po całkowitym
wyschnięciu tworzy idealnie gładką i przezroczystą powierzchnię,
dodając przedmiotowi dekorowanemu blasku i świetlistości.

Pasta blanca gruesa
Biała pasta gruboziarnista

Contiene un elevado porcentaje de pómez de Lipari blanqueada
con blanco de titanio. Tiene una consistencia pastosa
que permite obtener efectos matéricos granulados.
Se extiende con espátula sobre cualquier soporte. Es ideal como
fondo para todas las técnicas pictóricas y decorativas.
Zawiera dużą ilość pumeksu kwarcowego z Lipari,
rozjaśnionego bielą tytanową. Jej szorstka struktura
pozwala imitować piaskowe powierzchnie.
Nakłada się ją przy pomocy szpachelki.
Może być stosowana na każdym rodzaju podłoża.

Pag.195 accesorios para pintura
Str. 195 akcesoria malarskie

Las pastas y geles acrílicos pueden mezclarse entre sí y con todos los colores acrílicos para
pintura y decoración. Sus mejores características se obtiene utilizándolos puros. Las pastas
mezcladas con color varían su tono. Se recomienda pintarlas cuando estén secas. Los geles,
añadidos en pequeñas dosis, son ideales para aumentar la plasticidad de las pastas.
Pasty i żele akrylowe można ze sobą nawzajem łączyć.
Można je też mieszać z dowolnymi farbami akrylowymi.
Jednak najlepszy efekt uzyskujemy pozostawiając je w stanie czystym.
Po zmieszaniu z farbą zmieniają tony kolorów - aby zapobiec temu zjawisku zaleca
się je malować po wyschnięciu. Dodane w umiarkowanej ilości znacząco zwiększają
elastyczność farby.

DECO

Todos los productos
20 = 125 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory:
20 = 125 ml słoiczek,
Opakowanie 6 sztuki

61 = esmaltes para modelismo, gama completa
44 productos a precio único
61 = emalje dla modelarzy, gama
44 produktow w jednej cenie

TINTAS BRILLANTES
KOLORY BLYSZCZĄCE
074

HHH

HHH grado máximo de estabilidad a la luz
		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

006

027

065

015

025

022

HHH

018

019

020

HHH

023

PO20

HHH
Tierra de Siena natural
Siena naturalna
PO20

009

HHH

011

063

HHH

HHH

HHH

012

HHH

PO20

061

PO20

069

PO20

070

PO20

071

031

HHH
Nero micáceo
Czarny mikka
PO20

072

HHH
Bronce
Brąz

PO20

HHH

HHH
Gris micaceo
Szary mikka

Transparente
Przezroczysty

PO20

HHH
Acero satinado
Stal satynowy

PO20

HHH

HHH
Cobre
Miedź

Negro
Czarny

017

HHH
Latón
mosiądz

PO20

TINTAS OPACAS
KOLORY MATOWE

PO20

PO20

Szary ciemny
Deep Grey

Verde vagón
Zieleń wóz

Azul de cobalto
Błękit kobaltowy

HHH

HHH
Oro antiguo
Antyczne złoto

PO20

PO20

Ocre claro
Ochra jasna

016

HHH

060

Gris claro
Szary jasny

Verde oscuro
Zieleń ciemna

PO20

013

010

PO20

Amarillo indio
Żółty indyjski

PO20

PO20

Verde claro
Zieleń jasna

PO20

HHH

HHH

HHH

HHH
Plata
Srebrny

Pardo
Brązowy

PO20

Amarillo limón
Żółty cytrynowy

066

005

Verde brillante
Zieleń brylantowa

PO20

HHH

HHH

062

PO20

PO20

Amarillo
Żółty

021

HHH

HHH

Violeta
Fiolet

Esmeralda
Szmaragd

PO20

014

026

PO20

Naranja
Pomarańczowy

PO20

TINTAS METALICAS
KOLORY METALICZNE

PO20

Rojo fuego
Czerwień płomienna

PO20

HHH

HHH

Azul vivo
Błękit intensywny

Azul céruleo
Ceruleum

PO20

Rosa
Róż

001

008

Rojo brillante
Czerwony świetlisty

PO20

HHH

HHH

PO20

PO20

PO20

Encarnado
Cielisty

068

HHH

HHH

HHH
Negro
Czarny

Azul celeste
Błękit nieba

Castaña
Kasztan

PO20

HHH

007

PO20

Marfíl
Kość słoniowa

067

HHH
Nuez
Orzech włoski

PO20

HHH

024

PO20

064

042

PO20

Malva
Malwa

Blanco
Biel

002

HHH

HHH
Azul Marina
Błękit Morski

PO20

PO20

HHH

004

Carmín
Karmin

Blanco hielo
Biel lód

003

HHH

Todos los colores 10 = 17 ml lata
Diluyente 14 = 60 ml frasco
Unidad de venta 6 frascos
Wszystkie kolory 10 = 17 ml puszeczka
Rozcieńczalnik 14 = 60 ml buteleczka
Opakowanie 6 sztuki

PO20

073

HHH
Oro
Złoto
PO20

HHH
Blanco
Biel
PO20

068
Diluyente
Rozcieńczalnik
PO20

177

44 colores 17 ml, 1 medio 60 ml
44 farby 17 ml, 1 medium 60 ml

Esmaltes que no son comunes pinturas
envasadas. Rainbow es un molido finísimo
de pigmento estable a la luz, a los cambios
de temperatura y a la humedad, unido
con un aglomerante sintético con baja viscosidad.
Todo ello para que esta pintura especial tenga
la adecuada fluidez y se pueda extender
sin problemas, también con pinceles finísimos,
sobre superficies microscópicas, sin formar
espesores ni relieves que harían basta la pintura,
y sin secarse demasiado deprisa, a fin de poder
llegar a la superficie de aplicación todavía
con el grado justo de fluidez y laborabilidad.

emalie
dla modelarzy

Emalie nie są zwykłymi farbami.
Emalie Rainbow to doskonale
rozdrobnione pigmenty odporne na działanie światła,
duże zmiany temperatury i wilgotności powiązane z rzadkim spoiwem
syntetycznym. Ich płynność
umożliwia dekorowanie mikroskopijnych
powierzchni przy pomocy
ultra cienkich pędzelków,
wydłuża czas schnięcia i ułatwia
uzyskać idealnie gładką i równą
warstewkę koloru.

RAINBOW

DECO

esmaltes
para modelismo

spray para decoración

La cultura metropolitana de los grafiti
y del street art es la madre de estos colores.
Son simples de utilizar, inmediatos y vagabundos
como la propia calle, estudiados para las exigencias
propias de esta nueva frontera de la decoración
y del arte contemporáneo. En esta gama
se han introducido todos los efectos más refinados.
Desde los colores pastel cubrientes a los tintes
brillantes y transparentes. Colores gliterados,
metálicos, fluorescentes y fosforescentes.
Efecto martillado, efecto cromado.
Lo más original que se pueda obtener.
Vía libre a la expresión y al signo más incisivo
que la fantasía puede dejar sobre
la superficie más anónima.

spray do dekoracji

Kolory te wywodzą się z współczesnego
kultu graffiti i Street Artu. Są łatwe w użyciu.
Szybkie i nieokiełznane jak ulica.
Zaprojektowane na potrzeby dekoracji
i współczesnej sztuki.
W skład tej gamy wchodzą najbardziej
pożądane barwy. Od kryjących pasteli
do jasnych, transparentnych barw.
Brokatowe, metaliczne, fluorescencyjne
i fosforyzujące.
Metaliczne chromy i te dające efekt
młotkowanego metalu. Nie topiące styropianu.
Nieskrępowana ekspresja
i puszczone wodze fantazji zostawiające swoje
ślady na anonimowych powierzchniach.

48 colores 200 ml
48 farby 200 ml
Gianni Maimeri, Fantasia con fiori,
farfalle e uccelli, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 100,5x50 cm
Gianni Maimeri, Fantasia con fiori,
farfalle e uccelli, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 100,5x50 cm

IDEA SPRAY

DECO
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idea Spray

HHH grado máximo de estabilidad a la luz

63 = aerosol para decoración, gama completa
de 48 colores en 3 grupos de precio
63 = Gama 48 kolorów w aerozolu
w 3 grupach cenowych

		maksymalna światłoodporność

color cubriente
kolory kryjące

HH grado medio de estabilidad a la luz
		średnia światłoodporność

color semicubriente
kolory półkryjące

H grado reducido de estabilidad a la luz
		niska światłoodporność

color transparente
kolory transparentne

003

HHH

100

Plata
Srebrny

010

HHH

HHH

118

HHH

131

HHH

137

HHH
Amarillo Fluorescente
Żółty fluo

HHH

HHH

144

HHH

200

HHH
Złoto ciemna
Deep Gold

HHH

HHH

205

HHH

311

HHH

323

HHH
Tierra de Siena Tostada
Siena palona

HHH
Verde Amarillento
Zieleń żółtawa

326

HHH
Verde Fluorescente
Zielony fluo

346

Rojo Fluorescente
Czerwień fluo

278

HHH
Verde Claro
Zieleń jasna

Rosa Antiguo
Czerwień antyczna

239

HHH
Bermellón
Cynober

Cobre
Miedź

Oro Pálido
Złoto blade

151

279

Carmín
Karmin

Oro Claro
Złoto jasna

Naranja Fluorescente
Pomarańczowy fluo

095

166

Ocre Amarillo
Ochra żółta

Naranja
Pomarańczowy

051

HHH

HHH
Oro Cequín
Złoto cekinowe

Amarillo Oscuro
Żółty ciemny

Blanco Marfil
Biel kostna

050

152

Amarillo Limón
Żółty cytrynowy

Blanco
Biel

021

HHH

HHH
Verde Oscuro
Zieleń ciemna

348

HHH
Verde Esmeralda
Szmaragdowy

181
Todos los colores 24 = 200 ml aerosol
Unidad de venta 3 botes
Wszystkie kolory 24 = 200 ml puszka
Jednostka sprzedaży 3 sztuki

HHH

475

Ultramar
Ultramaryna

394

HHH

HHH

492

HHH

507

HHH

510

HHH
Pardo
Brązowy

HHH

HHH

530

HHH

573

HHH
Martillado Gris
Młotkowy szary

HHH

HHH

574

HHH

578

HHH

704

HHH
Glitter Cobre
Miedziany brokat

HHH
Transparente Opaco
Matowy transparentny

705

HHH
Transparente Brillante
Błyszczący transparentny

706

Glitter Multicolor
Multikolor brokat

576

HHH
Fosforescente Amarillo
Fosforyzujący żółty

Glitter Plata
Srebrny brokat

575

HHH
Hierro micáceo grafito
Mikkowy grafitowy

Glitter Oro
Złoty brokat

Negro
Czarny

570

577

Martillado Amarillo Oro
Młotkowy złoty

Gris Frío
Szary zimny

Violeta
Fioletowy

472

572

Gris Cálido
Szary ciepły

Turquesa
Turkus

442

HHH

HHH
Martillado Negro
Młotkowy czarny

Tierra de Sombra Tostada
Umbra palona

Azul Celeste
Błękit nieba

430

571

Bronce
Brąz

Azul Permanente Claro
Błękit jasny kryjący

414

HHH

HHH
Cromo Plata
Chromowy srebrny

707

HHH
Cromo Oro
Chromowy złoty

DECO
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productos auxiliares
para el dorado

“Todo lo que toca, se vuelve oro”.
La metáfora encaja perfectamente
con la habilidad de un maestro decorador.
Gracias a las técnicas de decoración,
actualmente es posible, dar forma a esta
ilusión, recubriendo con finísimas láminas
metálicas las superficies de toda clase y forma.
Imitaciones perfectas del oro, de la plata
y del cobre, enriquecidas por los tonos cálidos
y fríos de otros metales, o veteados con efecto
fracture, como en la variedad tamisè, enriquecidos
por delicadas decoraciones estampadas
a fuego o por oxidación de la hoja variegada.
Áureas virtudes. Antiguas presencias.

produkty
do pozłotnictwa

“Wszystko czego dotkną
zamienia się w złoto”.
Tak można je reklamować dekoratorom.
Dzięki nim uzyskanie powierzchni
metalicznej staje się proste
i ekonomiczne.
Perfekcyjne imitują złoto, srebro,
miedź i inne metale,
w ciepłych i zimnych tonacjach.
Mogą być modyfikowane,
w celu uzyskania efektów spękań,
oksydacji, przebarwień i postarzenia.
Złote obiekty.
Aura antyku.

18 productos, 7 medios 125 ml
18 productow, 7 medium 125 ml
Gianni Maimeri, Notturno, 1950
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 99x49,5 cm
Gianni Maimeri, Notturno, 1950
Tempera na kartonie
i wełnie, 99x49,5 cm

IDEA ORO

DECO

183

productos para el DORADO
PRODUKTY POZŁOTNICZE

6325051

Hoja imitación
Libreta con 15 hojas 14x14 cm
gama completa de 3 productos a precio único
Unidad de venta 3 piezas
Szlagmetal
cm 14x14 książeczka15 płatków
gama 3 odcieni w jednej cenie
Jednostka sprzedaży 3 książeczki

6325052
Oro imitación
Szlagmetal złoty

6325061
Hoja de calco
Libreta con 10 hojas 14x14 cm
gama completa de 3 productos a precio único
Unidad de venta 3 piezas
Szlagmetal transferowy		
cm 14x14 książeczka 10 płatków
gama 3 kolorów w jednej cenie
Jednostka sprzedazy 3 książeczki

6325062
Oro imitación
Szlagmetal złoty

6325071
Hoja variegada
Libreta con 4 hojas 14x14 cm
gama completa de 3 productos a precio único
Unidad de venta 3 piezas
Szlagmetal nakrapiany		
cm 14x14 książeczka 4 płatków
gama 3 kolorów w jednej cenie
Jednostka sprzedazy 3 książeczki

6325073

6325082

6325094

6325083

6325095

Cobre imitación
Szlagmetal miedziany

6325096
Variegado Spring
Wiosenny

6325100
Variegado Rojo
Czerwony

Variegado bronce
Kolor brązu

Plata imitación
Imitacja srebra

Variegado Sunshine
Słoneczny

6325097

Cobre imitación
Szlagmetal miedziany

Variegado rojo
Czerwony

Oro imitación
Szlagmetal złoty

Tamisé
envase plástico 7,5x12x4 cm
gama completa de 4 productos a precio único
Unidad de venta 3 piezas
Ścinki szlagmetalu Tamisé
Opakowanie plastykowe cm 7,5x12x4
gama 4 kolorów w jednej cenie
Jednostka sprzedaży 3 sztuki

6325063

6325072

6325081

Cobre imitación
Szlagmetal miedziany

Plata imitación
Imitacja srebra

Variegado azul
Niebieski

Schabin
Envase plástico 7,5x12x4 cm
gama completa de 3 productos al mismo precio
Unidad de venta 3 piezas
Płatki Schabin		
Opakowanie plastykowe cm 7,5x12x4
gama 3 kolorów w jednej cenie
Jednostka sprzedaży 3 sztuki

6325053
Plata imitación
Imitacja srebra

Rollo de transferencia
Rollo 10 m x 2 cm
gama completa de 2 productos a precio único
Unidad de venta 2 piezas
Taśma z szlagmetalem transferowa
Taśma 10 mt x 2 cm
gama 2 kolory w jednej cenie
Jednostka sprzedaży 2 sztuki

Variegado Mix
Mieszany

6325101
Oro imitación
Szlagmetal złoty

Plata imitación
Imitacja srebra

644
MEZCLA PARA HOJA
DE ORO
MIKSTION KLEJ DO
PŁATKÓW ZŁOTA
Xn

N

Aceite de linaza
polimerizado
Esencia de trementina
Aguarrás mineral Secante
Olej lniany polimeryzowany
Esencja terpentynowa
Biały spirytus
Czynniki suszace

• Adhesivo.
• Aplicar el pan de oro 12 horas después
de extender la mezcla.
• Una vez seca, frotar con fuerza el pan
de oro con un trapo de lana.

• Klej.
• Nakładać płatki metalu po 12 godzinach
od położenia mikstionu.
• Po wyschnięciu polerować
wełnianą szmatką.

75 ml = 16
250 ml = 26
500 ml = 34

185

PRODUCTOS
AUXILIARES
PARA DORADO
MEDIA POZŁOTNICZE
5920758
BOLO ROJO
CZERWONY PULMENT

El bolo es una mezlca densa y corpórea compuesta
por tierra de Armenia muy fina y cola de conejo disuelta
en agua. Está preparado para su uso. Se aplica tibio,
después de haberlo calentado ligeramente al baño maría
hasta que alcanza la fluidez ideal para extenderlo.
El color del bolo influye en el color del dorado ya que
emerge a través de la hoja ofreciendo diferentes reflejos.

Gęsta mieszanka miałkiej ziemi armeńskiej
(terra di Armenia) i kleju króliczego, rozpuszczona
w wodzie. Gotowy do użycia po lekkim podgrzaniu
na parze, gdy osiągnie odpowiednią płynności.
Stosowany przede wszystkim w złoceniu ikon.
Kolor pulmentu wpływa na odcień złocenia, ponieważ
wywołuje później, na nałożonej folii różnorodne odblaski.

125 ml = 20

BOLO AMARILLO
ŻÓŁTY PULMENT

El bolo amarillo tiene las mismas características que el rojo,
pero da reflejos cálidos, amarillentos, iluminando la hoja.
Las sugerencias e instrucciones de uso son los mismos
que los del bolo rojo.

Pulment żółty ma te same cechy, co czerwony,
ale stwarza cieplejsze odblaski, rozświetlające folie.
Rady i sposób użycia taki jak w przypadku
pulmentu czerwonego.

125 ml = 20

APRESTO
ZAPRAWA POZŁOTNICZA

El apresto es un compuesto específico para el dorado
a base de gesso de Bolonia y cola de conejo. El gesso de
Bolonia es un polvo finísimo, impalpable, que determina la
blandura del empaste. El apresto es una parte fundamental
de la técnica del dorado, ya que sirve para obtener una
base idónea para la recepción de la hoja. Está preparado
para su uso. Se aplica tibio, después de haberlo calentado
al baño maría.

Specjalnie dla złoceń stworzono zaprawę kredowo-klejową,
która jest połączeniem gipsu bolońskiego z klejem króliczym.
Gips boloński jest delikatnym proszkiem, prawie niewidocznym,
który nadaje gotowej paście miękkości. Apretura stanowi
bazę, na którą można nakładać folię. Przygotowana do
pozłacania powierzchnia powinna być idealnie gładka, aby
nie rozrywała nakładanej foli ani nie powodowała wypukłości.
Apretura jest gotowa do użycia, gdy osiągnie konsystencję
mleka, po lekkim podgrzaniu jej na parze.

125 ml = 20

PARDO PARA ORO
BITUM DO ZŁOCEŃ

Solución densa, oscura, utilizada en el dorado para darle
un aspecto antiguo a la hoja. Atenúa ligeramente el brillo.
Está lista para su uso. Dejar secar durante una noche
y proteger con goma laca o acabado protector antirayado.

Ciemny, gęsty płyn używany do uzyskania antycznego
wyglądu złocenia i łagodnego złamania jego lśnienia.
Po 12 godzinach od nałożenia, w celu zapewnienia
lepszej ochrony pociągnąć szelakiem lub twardym
werniksem przeciw zadrapaniom.

125 ml = 20

MEZCLA AL AGUA PARA
HOJA DE ORO
MIKSTION WODNY - KLEJ

La mezcla es la cola que permite a la hoja adherirse
a la superficie. Fluida, a punto para su uso, se extiende
con un pincel blando, asegurándose de cubrir toda
la superficie uniformemente. Después de haberla
extendido, hay que esperar aproximadamente 15 minutos
para que se active la adherencia de la mezcla y empezar
la aplicación de la hoja. Una vez aplicada la hoja,
hay que presionarla con una bola de algodón o gasa para
que se adhiera mejor a la superficie.

Służy do przyklejania foli do powierzchni.
Płynny, gotowy do równomiernego rozprowadzenia
miękkim pędzelkiem po powierzchni która ma być
złocona. Uważając, aby nie pozostawić miejsc suchych
i zgrubień. Po około 15 min. Warstwa kleju jest gotowa
do nałożenia foli. Po nałożeniu folię docisnąć używając
kawałka bawełny, w ten sposób będzie ona ściślej
przylegała do podłoża.

125 ml = 20

GOMA LACA
WERNIKS SZELAKOWY

La goma laca es un acabado de calidad muy utilizado
en la técnica del dorado. Es una solución compuesta
por un 25% de gotas de goma laca, una resina de origen
animal, disueltas en un litro de alcohol, que le confiere una
fluidez óptima para la aplicación y la consistencia perfecta
para una buena protección de la hoja. La goma laca
proporciona un fino acabado satinado y totalmente natural
a los trabajos. Está lista para su uso y seca en poco tiempo.

Wysokiej jakości werniks używany przy wykonywaniu
złoceń oraz przy odnawianiu mebli. Składa się z żywicy
pochodzenia zwierzęcego rozpuszczonej w alkoholu,
który gwarantuje optymalną płynność. Użyta żywica
stanowi niewidzialną, bardzo dobrą, naturalną ochronę
foli. Zwykle nakłada się dwie warstwy.
Po nałożeniu każdej z nich odczekać aż dobrze wyschnie.
Gotowa do użycia, szybkoschnąca.

125 ml = 20

Acabado con base acuosa de excepcional transparencia
y resistencia. Está lista para su uso. Garantiza una
protección total de la hoja, impidiendo la acción de agentes
externos mecánicos o atmosféricos y aumentando la
luminosidad y el color del trabajo. No aplicar directamente
sobre la hoja, hay que extender primero la goma laca.

Wyjątkowy, przejrzysty, doskonale chroniący,
na bazie wody. Gotowy do nakładania płaskim, miękkim
pędzelkiem. Nie nakładać bezpośrednio na metal.
Stosować na wcześniej nałożoną warstwę szelaku.
Zaleca się przynajmniej dwukrotne pokrycie.

125 ml = 20

5920759

5920760

5920761

Xn N

5920763

F

5920764
Acabado protector
IRRAYABLE
WERNIKS OCHRONNY
PRZECIW ZARYSOWANIOM

DECO

5920762

productos auxiliares
para decoupage

La fantasía no es más que fragmentos
de memoria recortados y compuestos.
Découpage es recuperar lo mejor de un mundo,
un mundo tan amplio y variado que no se puede
reducir e interpretar, es decir que no se puede
redibujar. Lo se acepta tal y como es, recortando
sus fragmentos que, recuperados y montados,
darán lugar a una imagen nueva de nuestro
gusto. Un a imagen que, fijada por el barniz,
vuelve a aparecer bajo la luz
de una duración nueva, ilusoria.
Productos específicos, adhesivos, barnices,
pátinas envejecedoras que cumplen
y superan la especificidad de su propia tarea,
volviéndose un cuerpo único con el recorte,
imperturbable en el tiempo.

producty
do decoupage

Stwarzanie obrazów z wyciętych i ponownie
poukładanych fragmentów wspomnień.
Wybieranie pewnych wątków, z nieskończenie
bogatej otaczającej nas rzeczywistości
i łączenie ich na nowo. Przeprojektowywanie.
Tworzenie nowych własnych interpretacji
tego co znajdujemy, poprzez podzielenie,
eliminację i ponowne uporządkowanie.
Powstały obraz, po pokryciu werniksem
,nabiera pozoru nowości i trwałości. Gamę
Idea Decoupage dopełnia zbiór papierów z
gotowymi bogatymi wzorami i tematycznymi
kompozycjami. Dostępne media, jak kleje,
werniksy, patyny, umożliwiają nadanie finalnego
wyglądu stworzonej kompozycji i zabezpieczenie
jej przed czynnikami zewnętrznymi .

14 productos 75 ml, 125 ml, 500 ml,
2 spray 400 ml
14 productow, 75 ml, 125 ml, 500 ml,
2 spray 400 ml
Gianni Maimeri, Fantasia con fiori,
farfalle e uccelli, 1950 ,
Témpera grassa sobre cartón
y lana, 100,5x50 cm
Gianni Maimeri, Fantasia con fiori,
farfalle e uccelli, 1950 ,
Tempera na kartonie
i wełnie,100,5x50 cm
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Productos
auxiliares para
découpage
MEDIA DO wycinanek
5920736 - 5934736
Pegamento a base de
agua para découpage
Klej do wycinanek

Pegamento vinílico a base de agua, con acabado
ligeramente opaco. Excelente para pegar papel y cartulina
sobre cualquier soporte.
Dada su elasticidad excepcional, también está indicado
para utilizarlo con soportes flexibles.
Se seca completamente en una hora.

Klej winylowy na bazie wody o delikatnie matowym
wyglądzie. Doskonały do naklejania papieru lub kartonu
na każdy typ podłoża.
Ze względu na swoją doskonałą elastyczność odpowiedni
do giętkich podłoży. Wysycha całkowicie w przeciągu
godziny.

Barniz final mate
para découpage
Matowy werniks
do wycinanek

Barniz final a base de aguarrás mineral, listo para el uso.
Tiene un aspecto ambarino y consistencia gelatinosa,
forma una capa extremadamente resistente
y perfectamente transparente. Protege la decoración contra
los agentes externos.
Se seca completamente en aproximadamente una semana.
Proporciona un acabado satinado. No es reversible.

Werniks kryjący na bazie żywicy mineralnej
(biały spirytus - 660, gotowy do użycia.
Ma kolor bursztynowy i żelową konsystencję.
Tworzy matową błonkę o bardzo dużej odporności
na czynniki zewnętrzne.
Pozostawia matowy efekt. Nie odwracalny.

75 ml = 16

Barniz final a base de aguarrás mineral, listo para el uso.
Tiene un aspecto ambarino y consistencia gelatinosa,
forma una capa extremadamente resistente y
perfectamente transparente. Protege la decoración contra
los agentes externos. Se seca completamente
en aproximadamente una semana. Proporciona un acabado
brillante. No es reversible.

Werniks na bazie żywicy mineralnej, gotowy do użycia.
Ma kolor bursztynowy i konsystencję żelu.
Tworzy przezroczysta błonkę o dużej odporności
na działanie czynników zewnętrznych.
Daje lśniące wykończenie. Nie odwracalny.

75 ml = 16

Barniz final protector, particularmente resistente, a base
de aguarrás mineral. Es de color ambarino y proporciona
a la decoración un aspecto antiguo. Se aplica sobre toda
clase de soportes. Se utiliza como base para el Barniz para
agrietar en la técnica del craquelé.
El acabado es lúcido y brillante. Tarda mucho en secarse.
Se tiñe ligeramente de amarillo.

Szczególnie odporny werniks zabezpieczający
na bazie żywicy mineralnej. Ma kolor bursztynowy,
dający przedmiotowi stary wygląd.
Nakłada się go na każdy rodzaj gruntu.
Używa się go jako podkładu do werniksu do spękań.
Daje efekt błyszczący i świetlisty.
Schnie długo, lekko żółknie.

75 ml = 16

Barniz agrietador
ambarino para
découpage
Werniks do spękań
do wycinanek

Barniz a base de agua listo para el uso. Se aplica con pincel
sobre el barniz envejecedor al cabo de unas 6/8 horas.
Conseguidas las grietas es preciso proteger con otra capa más
de barniz envejecedor. El tamaño de las grietas depende
de las condiciones ambientales externas, de la temperatura
y de la humedad. Se aconseja ennegrecer las grietas
piqueteándolas con un trapo de algodón empapado
de Betún líquido.

Werniks na bazie wody gotowy do użycia.
Nakłada się go pędzlem na werniks postarzający
po sześciu - ośmiu godzinac. Uzyskane pęknięcia
zabezpiecza się dodatkową warstwą werniksu
postarzającego. Wielkość pęknięć zależy od
zewnętrznych warunków środowiska: wilgotności
i temperatury. Można je pociemnić nakładając,
za pomocą bawełnianej szmatki płynny bitum.

75ml = 16

Betún líquido
Bitum w płynie
do wycinanek

Betún de Judea. A base de aguarrás mineral, proporciona
un aspecto antiguo a las superficies decoradas.
Excelente para ennegrecer grietas y bajorrelieves.

Bitum z Judei na bazie żywicy mineralnej.
Daje zdobionym powierzchniom wygląd antyczny.
Znakomity do czernienia pęknięć i płaskorzeźb.
Zaleca się zabezpieczenie warstwy bitumu werniksem
końcowy.

75 ml = 16

Barniz a base de agua listo para el uso.
Es perfectamente transparente y se aplica uniformemente
sobre el fondo.
En poco tiempo, durante el desecado, se forman en el color
las grietas que dejan ver el tinte del fondo.

Gotowy do użycia. Jest doskonale przeźroczysty,
rozprowadza się w sposób jednolity.
W krótkim czasie tworzą się pęknięcia odsłaniające barwę
tła. Na wyschnięte pęknięcia nałożyć wycinankę.

5916737

5916738

N

Barniz final brillante
para découpage
Błyszczący werniks
do wycinanek

5916739

Xn N

Barniz envejecedor
ambarino para
découpage
Werniks patynujący
do wycinanek

5916740

125 ml = 20
500 ml = 34

Xn N

5916741

Xn N

5920743 - 5934743
Barniz craquelé a
base de agua para
découpage
Werniks pękający do
techniki decoupage

125 ml = 20
500 ml = 34
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5920744 - 5934744
Barniz vitrificante
a base de agua para
découpage
Werniks szklący
na bazie wody do
wycinanek

Barniz final protector a base de agua ideal para découpage.
Forma una capa muy espesa, extremadamente resistente
a los agentes atmosféricos y mecánicos. Se aplica con pincel
sobre las superficies decoradas, indicado también como
pegamento para la técnica de découpage sobre vidrio.
Una vez completamente seco queda perfectamente
homogéneo y transparente y proporciona a la obra brillo
y luminosidad. Autonivelador, no es reversible.

Idealna ochrona wycinanek.
Tworzy cienką błonkę odporną na czynniki atmosferyczne
i mechaniczne. Na zdobione powierzchnie nakłada
się pędzelkiem. Polecany przy dekorowaniu szkła,
wycinankami. Po całkowitym wyschnięciu tworzy idealnie
gładką i przeźroczystą powierzchnię dodając przedmiotowi
blasku i świetlistości.
Po wyschnięciu niemożliwy do usunięcia.

125 ml = 20
500 ml = 34

Indicada para tratar toda clase de soportes y dejar
preparadas, para la técnica del découpage, todas las
superficies que requieran ser pintadas con colores a base
de agua o de solvente. Este preparación de fondo
a base de agua para découpage es elástica, homogénea
y perfectamente cubriente y viene lista para ser utilizada.
A base de agua, si fuese necesario se puede diluir
posteriormente. La preparación de fondo al agua mejora
el anclaje del color sobre el soporte, evitando la formación
de manchas debido a un distinto grado de absorción de las
varias partes de las superficies en bruto.

Polecany do każdego rodzaju podłoża, które wymaga
pomalowania farbą akrylową. Jest to grunt bazie wody
lub rozpuszczalnika. Elastyczny, jednolity, doskonale
kryjący i gotowy do użycia. Przygotowuje powierzchnie
do zdobienia wycinankami. Ułatwia nakładanie
farby pozwalając uniknąć plam, których pojawianie
jest spowodowane różnym stopniem chłonności
poszczególnych części powierzchni piaskowych.

125 ml = 20
500 ml = 34

Muy resistente y perfectamente transparente, el Barniz final
opaco a base de agua protege e ilumina vuestros objetos,
proporcionándoles un acabado satinado y dejándolos
resistentes a los arañazos y al desgaste por mucho tiempo.
El Barniz final opaco se extiende sobre toda la superficie del
objeto realizado con la técnica del découpage, utilizando un
pincel plano blando y bien limpio.
Es adecuado para toda clase de soporte.

Idealnie przeźroczysty, nadający powierzchniom gładkości.
Doskonale zabezpiecza, chroni przed zarysowaniem.
Nakłada się za pomocą płaskiego, miękkiego pędzelka
na całe podłoże.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni.

125 ml = 20
500 ml = 34

Barniz final brillante
a base de agua para
découpage
Werniks błyszczący
na bazie wody- do
wycinanek

Muy resistente y perfectamente transparente, el Barniz final
brillante a base de agua protege e ilumina vuestros objetos,
dejándolos resistentes a los arañazos y al desgaste
por mucho tiempo y proporcionándoles un acabado
brillante y luminoso.
Es adecuado para toda clase de soporte.

Idealnie przeźroczysty, nadaje powierzchni blasku i
świetlistości. Doskonale zabezpiecza, chroni przed
zarysowaniem. Nakłada się za pomocą płaskiego,
miękkiego pędzelka na całe podłoże.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni.

125 ml = 20
500 ml = 34

Barniz envejecedor
incoloro a base de
agua para découpage
Werniks postarzający
do wycinanek
(bezbarwny, na bazie
wody)

Este barniz, unido al Barniz para agrietar a base de agua,
permite en poco tiempo y de una manera muy simple,
conseguir grietas sugestivas sobre la superficie de vuestro
objeto realizado con la técnica del découpage.

Po połączeniu z werniksem pękającym pozwala na
uzyskanie w krótkim czasie efektownych pęknięć.

125 ml = 20

Barniz agrietador
a base de agua para
découpage
Farblose Rissfirnis
auf Wasserbasis für
Decoupage

El Barniz agrietador a base de agua se utiliza
en combinación con el Barniz envejecedor a base de agua.
Terminado el proceso hay que fijar el Barniz agrietador con
una capa de Barniz final acrílico del acabado
que se prefiera. Se deseáis realizar la técnica del bruñido
y resaltar las grietas conseguidas, es posible tamponar
con un trapo limpio el betún líquido sobre todo el objeto
decorado.

Używany w połączeniu z bezbarwnym werniksem
postarzającym. Tym samym pędzelkiem nałożyć werniks
pękający.
Utrwalić za pomocą odrobiny werniksu akrylowego
końcowego. Zaleca się poczernienie stemplując bawełnianą
szmatką umoczoną w płynnym bitumie.

125 ml = 20

Pegamento a base de
agua para découpage
sobre tejido
Klej na bazie wody (do
wycinanek i tkaniny)

Listo para el uso, resistente y perfectamente transparente,
el Medio para tejido es indispensable en la técnicas
de encolado entre tejido y tejido y en la aplicación
sobre tela de servilletas de papel decorado.

Gotowy do użycia. Idealnie przeźroczysty.
Niezbędny do sklejania tkanin, w technikach serwetkowych
oraz przy mocowaniu wycinanek na tkaninach.

125 ml = 20

Disponible en prácticas bombonas aerosol con un cómodo
difusor a presión, el pegamento recolocable spray permite
fijar y recolocar varias veces sobre las distintas superficies
los objetos recortados para realizar creaciones
con la técnica del découpage.

W praktycznej puszce pod ciśnieniem z wygodnym
dozownikiem. Nie tylko przytwierdza wycinanki ale również
pozwala na ich przenoszenie w inne miejsca.

400 ml = 32

Aconsejado para la técnica del découpage pero igualmente
apto para proteger cualquier objeto decorado, el Barniz
vitrificante spray forma sobre el soporte una película
particularmte resistente a los arañazos, al desgaste
y a los agentes externos.
Este barniz vitrificante spray protege y deja completamente
impermeable cualquier tipo de superficie decorada.

Polecany do utrwalania wycinanek, ale nadaje się również
do każdego rodzaju stworzonego dzieła. Tworzy warstwę
całkowicie zabezpieczającą przed zarysowaniem.
Idealny dla początkujących lub, gdy niezbędne jest
wykonanie dekoracji w krótkim czasie.

400 ml = 32

5920747 - 5934747
Preparación de fondo
a base de agua
Grunt na bazie wody
do wycinanek

5920751 - 5934751
Barniz final mate a
base de agua para
découpage
Werniks matowy
na bazie wody do
wycinanek

5920752 - 5934752

5920753

5920754

5920755

6332756

Xi

Pegamento
recolocable spray
Klej w sprayu
Xi

F+

N

Barniz vitrificante
spray
Werniks szklący spray
Xi

F+
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publicaciones, accesorios
y soportes de marketing
PUBLIKACJE, AKCESORIA
I Materiały marketingowe
2013

publicaciones leonardo (disponibles sólo en italiano)
leonardo album (dostępny w języku włoskim)
7255...
album en italiano (3 cad)
precio único

7255...
album w języku włoskim (3 każdy)
w jednej cenie

7255998
serie completa en italiano
de cada volume publicado (1 cad)

7255998
komplet zakres z każdej wydanej książki
Włoska wersja (1 każdy)

7255999
serie completa en italiano
de cada volume publicado (3 cad)

7255999
komplet zakres z każdej wydanej książki
Włoska wersja (3 każdy)

7255001

7255002

7255003

7255004

7255005

7255006

7255007

7255008

7255009

7255010

7255011

7255012

7255013

7255014

7255015

7255016

Le basi
del disegno
Vol. 1

Prospettiva
e teoria
delle ombre

Nudi

Animali

Le basi
del disegno
Vol. 2

I cavalli

I Nudi
e la struttura
del corpo umano

Paesaggio
veneziano

Le basi
del disegno
Vol. 3

Nudi

Il cavallo
e l’uomo

Paesaggi

Anatomia
per artisti

Nudi

Animali

Paesaggi

7255017

7255018

7255019

7255020

7255021

7255022

7255023

7255024

Paesaggi

Fiori

Paesaggi

Fiori

Paesaggi

Fiori

Fiori

Nature morte

193
7260010

7260011

il cavallo

Il corpo umano

TAVOLE
ANATOMICHE
PER ARTISTI

TAVOLE
ANATOMICHE
PER ARTISTI

7255025

7255026

7255027

7255028

7255029

7255030

7255031

7255032

7255033

7255034

7255035

7255036

7255037

7255038

7255039

7255040

7255041

7255042

7255043

7255044

7255045

7255046

Visi caratteristici

Disegno animato
e umoristico

Le basi
del fumetto
Vol. 3

Nature morte

Alberi e foglie

Nature morte

Paesaggio
marino

Danzatrici

Ritratti

Caricature

Le basi
del fumetto
Vol. 1

Gli animali

La calligrafia

Rose

Acqua

Paesaggio
architettonico

Gli uccelli

Ritratti

Le basi
del fumetto
Vol. 2

Motivi decorativi

Bambini

7255047

Le Stagioni47
Collana Leonardo

Le stagioni

BOOKS

Mature morte

DISTRIBUZIONE

VINCIANA EDITRICE

14

12
10

8
7
6
5

PINCELES
DE PELO
DE MARTA
KOLINSKY
El pelo de los pinceles de marta,
especialmente apreciado,
es el fruto de una cuidadosa selección.
Se obtiene de la marta Kolinsky,
de origen ruso, que garantiza al pintor
una elasticidad y una suavidad fuera
de lo común. Su capacidad excepcional
de retener el agua, manteniendo
la punta, hace que estos pinceles sean
herramientas insustituibles
para la técnica de la acuarela.
El pelo, fino y compacto,
no deja rastros sobre el soporte.
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KOLINSKY
SOBOLOWE
PĘDZLE
Najwyższej jakości sobolowe
pędzle powstały z wyselekcjonowanego
włosia z rosyjskiej kuny syberyjskiej.
Mają wyjątkową miękkość,
elastyczność i trwałość.
Idealne do akwareli.
Nie zostawiają śladów
na malowanej powierzchni.
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6584...
pincel redondo, mango largo
okrągłe, długa rączka
6589...
pincel redondo, mango corto
okrągłe, krótka rączka
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6590...
pincel para miniaturas redondo,
mango corto
do punktowania, okrągłe, krótka rączka
6585...
pinceles lengua de gato, mango largo
koci język, długa rączka

14

PENNELLI

12

PINCELES
DE PELO
DE MARTA
KOLINSKY

0

1

El pelo de los pinceles de marta ,
especialmente apreciado,
es el fruto de una cuidadosa selección.
Se obtiene de la marta Kolinsky,
de origen ruso, que garantiza al pintor
una elasticidad y una suavidad fuera
de lo común. Su capacidad excepcional
de retener el agua, manteniendo
la punta, hace que estos pinceles sean
herramientas insustituibles
para la técnica de la acuarela.
El pelo, fino y compacto, no deja rastros
sobre el soporte.
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KOLINSKY
SOBOLOWE
PĘDZLE
Najwyższej jakości sobolowe
pędzle powstały z wyselekcjonowanego
włosia z rosyjskiej kuny syberyjskiej.
Mają wyjątkową miękkość,
elastyczność i trwałość.
Idealne do akwareli.
Nie zostawiają śladów
na malowanej powierzchni.
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6570...
pincel plano, mango corto
płaskie, krótka rączka
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6583...
pincel plano, mango largo
płaskie, długa rączka
6572...
pincel para escritura redondo,
mango largodo kaligrafii, długa rączka

10

PENNELLI

8

18

16

14

12

10

8
6
4

2
0

26

24

22

pinceles
de fibra
SINTÉTICa
toray
Los pinceles sintéticos Toray,
de excelente calidad,
son utilizados ampliamente
en la técnica del acrílico.
Flexibles y elásticos, resisten incluso
después de largos usos, conservando
perfectamente su forma,
por lo que pueden ser utilizados también
con las técnicas de la pintura
al óleo y al temple.
Gracias a las finas fibras sintéticas
de que se componen, están indicados
para aplicaciones uniformes, pintadas
planas y la realización de detalles.

PĘDZLE
Z WŁOSIA
SYNTETYCZNEGO
toray
Najwyższej jakości pędzle
syntetyczne Toray
doskonałe do farb akrylowych.
Giętkie i elastyczne, zachowują
perfekcyjnie kształt nawet
po długotrwałym użytkowaniu.
Nadają się też do gwaszy i farb olejnych.
Delikatne włókna z których
są wykonane pozwalają
na idealnie równe nakładanie
farb na płaskich powierzchniach
i malowanie detali.
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6592...
pincel redondo mango corto
okrągłe, krótka rączka
6594...
pincel redondo mango lungo
okrągłe, długa rączka
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6578...
pincel lengua de gato, mango corto
płaskie, krótka rączka
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PENNELLI

6597...
pincel lengua de gato, mango lungo
koci język, długa rączka
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pinceles
de fibra
SINTÉTICa
toray
Los pinceles sintéticos Toray,
de excelente calidad,
son utilizados ampliamente
en la técnica del acrílico.
Flexibles y elásticos, resisten incluso
después de largos usos, conservando
perfectamente su forma,
por lo que pueden ser utilizados también
con las técnicas de la pintura
al óleo y al temple.
Gracias a las finas fibras sintéticas
de que se componen, están indicados
para aplicaciones uniformes, pintadas
planas y la realización de detalles.

PĘDZLE
Z WŁOSIA
SYNTETYCZNEGO
toray
Najwyższej jakości pędzle
syntetyczne Toray
doskonałe do farb akrylowych.
Giętkie i elastyczne, zachowują
perfekcyjnie kształt nawet
po długotrwałym użytkowaniu.
Nadają się też do gwaszy i farb olejnych.
Delikatne włókna z których
są wykonane pozwalają
na idealnie równe nakładanie
farb na płaskich powierzchniach
i malowanie detali.
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6598...
pincel abanico, mango largo
wachlarzowe, długa rączka
6579...
brocha
płaskie do werniksów
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6595...
pincel plano, mango largo
płaskie, długa rączka
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Pinceles
de PELO
de BUEy
La extremada versatilidad de estos
pinceles asegura siempre excelentes
resultados en las aplicaciones
con las diversas técnicas de pintura
y decoración.
Robustos y flexibles, mantienen
muy bien su forma
incluso después de un largo uso.
Estas características hacen
que sean particularmente indicados
para pintar al óleo y para
todas las técnicas “con cuerpo”.

PĘDZLE
Z WŁOSIA
WOŁU
Wspaniała wszechstronność tych pędzli
czyni je optymalnymi w wielu technikach
malarskich i dekoracyjnych.
Mocne i giętkie, nawet po długim
Użytkowaniu. Szczególnie przydatne
w malarstwie olejnym
i w technikach wymagających
grubych warstw.
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6586...
pincel plano, mango largo
płaskie, długa rączka
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6575...
pincel para escritura redoundo,
mango largo
do kaligrafii, długa rączka
6574...
pincel plano, mango corto
płaskie, krótka rączka
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Pinceles
de PELO
De BUey
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La extremada versatilidad de estos
pinceles asegura siempre excelentes
resultados en las aplicaciones
con las diversas técnicas de pintura
y decoración.
Robustos y flexibles, mantienen
muy bien su forma
incluso después de un largo uso.
Estas características hacen
que sean particularmente indicados
para pintar al óleo y para
todas las técnicas “con cuerpo”.

PĘDZLE
Z WŁOSIA
WOŁU
Wspaniała wszechstronność tych pędzli
czyni je optymalnymi w wielu technikach
malarskich i dekoracyjnych.
Mocne i giętkie, nawet po długim
Użytkowaniu. Szczególnie przydatne
w malarstwie olejnym
i w technikach wymagających
grubych warstw.
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6588...
pincel lengua de gato, mango largo
koci język, długa rączka
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6591...
pincel redondo, mango corto
okrągły, krótka rączka
6587...
pincel redondo, mango lango
okrągły, długa rączka
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Pinceles
de cerda
BlANCA

22

Los pinceles de cerda se componen
únicamente de puras cerdas de cerdo,
por lo que son excepcionalmente
robustos y resistentes.
Aconsejados universalmente
para preparar esbozos, son ampliamente
utilizados para pintar al óleo, al temple
y con productos acrílicos.
Dado el tamaño considerable
de las cerdas, se utilizan en las técnicas
“con cuerpo” y con espesor,
cuando se precisa resaltar los signos
de la pincelada.

20

18

16

14

PĘDZLE
Z BIELONEJ
SZCZECINY
Białe pędzle szczecinowe
są wykonane wyłącznie
z świńskiej szczeciny, co czyni
je wyjątkowo mocnymi i odpornymi.
Uniwersalne, zalecane do farb olejnych,
gwaszy i akrylowych.
Grubość włosia szczeciny
powoduje, że są doskonałe
w malowaniu grubych warstw i wtedy,
gdy chcem podkreślić ślad pędzla.
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6582...
pincel lengua de gato, mango largo
koci język, długa rączka
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6581...
pincel redondo, mango largo
okrągłe, długa rączka
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PENNELLI

20
6580...
pincel plano, mango largo
płaskie, długa rączka

paletinas y
brochas
30

50

70

Las paletinas de cerda
y las brochas disponibles
en las calidades Toray y de pelo de buey,
son utilizados principalmente
para preparar las bases para pintar.
La alta calidad del pelo seleccionado
garantiza excelentes resultados cuando
se deben pintar grandes superficies
o realizar murales y trompe l’oeil.

ŁAWKOWCE
I PŁASKIE
PĘDZLE
Szerokie i płaskie pędzle szczecinowe
z wołowego włosia używane są
głownie do nakładania podkładu.
Wysoka jakość włosia użytego do
ich produkcji gwarantuje doskonały
rezultat malowania dużych
powierzchni czy też malowania
fresków lub efektu trompe l’ oeil
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6596...
spalter
Ławkowiec, biała szczecina
6576...
pennellessa
Włosie wołu, płaski
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ROYAL
soft grip
Z MIĘKKIM
UCHWYTEM
Sólo para el mercado italiano.
Pinceles de fibra sintética
con elasticidad capacidad
y durabilidad excepcionales.
Tengon mango de policarbonato
transparente con empuñadura
ergonómica en goma.
Ellos combinan un excelente
rendimiento, buen precio
y diseño moderno.

15075

15050

14220

Tylko rynku włoskim.
Syntetyczne, wyjątkowo
elastyczne, mocne i trwałe.
Rączka z przezroczystego
polikarbonu, z ergonomicznym
gumowym uchwytem .Łączą
dobrą jakość z rozsądną ceną
i nowoczesnym wyglądem.

14006

14004

14002

13075

13050

12050

12037

64.....
pincel de fibra sintética
Royal z gumowym uchwytem, syntetyczny

PENNELLI

12025

ROYAL
soft grip
Z MIĘKKIM
UCHWYTEM
Sólo para el mercado italiano.
Pinceles de fibra sintética
con elasticidad capacidad
y durabilidad excepcionales.
Tengon mango de policarbonato
transparente con empuñadura
ergonómica en goma.
Ellos combinan un excelente
rendimiento, buen precio
y diseño moderno.

08025

08037

09000

Tylko rynku włoskim.
Syntetyczne, wyjątkowo
elastyczne, mocne i trwałe.
Rączka z przezroczystego
polikarbonu, z ergonomicznym
gumowym uchwytem .Łączą
dobrą jakość z rozsądną ceną
i nowoczesnym wyglądem.

09001

09002

09003

09004

09005

09006

09008

09010

09110

09220

09300

09500

64.....
pincel de fibra sintética
Royal z gumowym uchwytem, syntetyczny
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04500

04005

04300

04110

04003

04001

04000

03006

03004

03002

02037

02025

64.....
pincel de fibra sintética
Royal z gumowym uchwytem, syntetyczny

PENNELLI

09500
02012

ROYAL
soft grip
Z MIĘKKIM
UCHWYTEM

05000

05002

05004

Sólo para el mercado italiano.
Pinceles de fibra sintética
con elasticidad capacidad
y durabilidad excepcionales.
Tengon mango de policarbonato
transparente con empuñadura
ergonómica en goma.
Ellos combinan un excelente
rendimiento, buen precio
y diseño moderno.
Tylko rynku włoskim.
Syntetyczne, wyjątkowo
elastyczne, mocne i trwałe.
Rączka z przezroczystego
polikarbonu, z ergonomicznym
gumowym uchwytem .Łączą
dobrą jakość z rozsądną ceną
i nowoczesnym wyglądem.

05006

05008

05010

05012

06002

06004

06006

06008

06010

06012

64.....
pincel de fibra sintética
Royal z gumowym uchwytem, syntetyczny
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16000

07050

07037

07025

07012

10004

10006

10008

10010

11500
11220
11110
11004
11002
11000

01002

01004

01006

64.....
pincel de fibra sintética
Royal z gumowym uchwytem, syntetyczny

01010

PENNELLI

01008
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ESPÁTULAS
A BADILEJO Y
A CUCHILLO
Las espátulas están disponibles en
diferentes formas y dimensiones, idóneas
para todas las técnicas tradicionales
con espesor y para preparar bases
matéricas. Son elásticas y robustas
y tienen una empuñadura de madera
muy práctica, que permite controlar
perfectamente la aplicación del producto
sobre el soporte. Se utilizan para aplicar
pastas acrílicas y permiten obtener
verdaderos bajorrelieves.
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SZPACHLE
I NOŻE
MALARSKIE
Szpachle są produkowane w wielu
rozmiarach i kształtach.
Idealne do tradycyjnych fakturowych
technik malarskich i do przygotowania tła.
Elastyczne i trwałe posiadają praktyczne
drewniane uchwyty, pozwalające
wygodnie nakładać pasty
na powierzchnię.
Doskonałe do nakładania i modelowania
grubych warstw strukturalnych .
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76550..
espãtulas a cuchillo
nóż malarski
7657999
surtido de espãtulas a cuchillo
Zestaw noży malarskich

02

76540...
espãtulas a cuchillo largura lama 20 cm
Nóż malarski o długości 20 cm
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76550..
espãtulas a badilejo
Szpachelka malarska
7656999
surtido de espãtulas a badilejo
Zestaw szpachli malarskich

30

SPATOLE
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POCILLOS Y SALSERILLAS
7670008 Dimensiones 7x12 cm
7670010 Dimensiones 11x13 cm
7670103 Serie 5 pocillos
con tapadera hermética
Diámetros: 32-37-42-47-50 mm
7670105 Serie 3 pocillos
con tapadera hermética
Diámetros:: 55–65–70 mm
PLASTIKOWE MISECZKI I PALETKI
7670008 Rozm 7 x 12 cm
7670010 Rozm 11 x 13 cm
7670103 komp 5 szczelnych pojemników
Średnica 32-37-42-47-50 mm
7670105 komp 3 szczelnych pojemników
Średnica 55-65-70 mm

010

008

SALSERILLAS PARA PALETA
Individuales
7665001 chapa estañada 40x20 mm
7665002 chapa estañada 40x15 mm
7665003 chapa estañada
tapas de latón 40x25 mm
7665006 latón niquelado 54x32 mm
7665007 plástico plt 54x32 mm
011

017

001

007

DOBLES
7665011 chapa estañada 40x20 mm
7665012 chapa estañada 40x15 mm
7665013 chapa estañada
tapas de latón 40x25 mm
7665016 latón niquelado 54x32 mm
7665017 plástico plt 54x32 mm

012

013

016

002

006

006

POJEMNIKI NA OLEJ I TERPENTYNĘ
Pojedynczy
7665001 blaszany pojemnik
40x20 mm
7665002 blaszany pojemnik
40x15 mm
7665003 blaszany pojemnik
40x25 mm z zakrętką
7665006 niklowany mosiądz
54x32 mm
7665007 plastykowy
54x32 mm
Podwùjny
7665011 blaszany podwójny
40x20 mm
7665012 blaszany podwójny
40x15 mm
7665013 blaszany podwójny
40x25 mm z zakrętką
7665016 niklowany mosiądz
mit brass 54x32 mm
7665017 plastykowy podwójny
54x32 mm
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LAVAPINCELES
de aluminio anodizado
con dispositivo sujeta-pinceles a muelle
7650001 Diámetro 43 mm
7650002 Diámetro 55 mm
7650003 Diámetro 63 mm
7650004 Diámetro 107 mm
POJEMNIKI DO MYCIA PĘDZLI
Galwanizowane aluminium
Z uchwytem sprężynkowym
7650001 Rozmiar 43 mm
7650002 Rozmiar 55 mm
7650003 Rozmiar 63 mm
7650004 Rozmiar 107 mm

004

003

002

001

MANIQUÍS
de madera dura, con base, articulados
990680002 Macho 30 cm
990680003 Macho 40 cm
990680004 Macho 50 cm
990680005 Macho 65 cm
990680006 Macho 180 cm
990680018 Macho 20 cm
990680019 Macho 10 cm
990680020 Macho 105 cm
990680007 Hembra 30 cm
990680008 Hembra 40 cm
990680009 Hembra 175 cm
990680012 Mano derecha articulada 30 cm
990680014 Mano derecha articulada 25 cm
990680027 Mano derecha articulada 18 cm
TIENTO
6880020 Asta componible de aluminio
barnizado. Largo 90 cm
Cabeza esférica de corcho con
paño de protección anti-resbalones
PINZAS TENDEDORAS PARA LIENZO
6880030 de acero cromado
MANEKINY
Z twardego drewna, ruchome
z podstawką
990680002 mężczyzna 30 cm
990680003 mężczyzna 40 cm
990680004 mężczyzna 50 cm
990680005 mężczyzna 65 cm
990680006 mężczyzna 180 cm
990680018 mężczyzna 20 cm
990680019 mężczyzna 10 cm
990680020 mężczyzna 105 cm
990680007 kobieta 30 cm
990680008 kobieta 40 cm
990680009 kobieta 175 cm
990680012 ręka prawa 30 cm
990680014 ręka prawa 25 cm
990680027 ręka prawa 18 cm

SZCZYPCE DO NACIĄGANIA PŁÓTNA
6880030 chromowana stal

ACCESSORI

MALSZTUK
6880020 Dwuczęściowa rurka
z malowanego aluminium
o długości 90 cm .Zakończona korkiem
okrytym delikatną irchą .

PALETA DE PLÁSTICO
Espesor 2 mm
RECTANGULARES
OVALADAS
7565002 17 x 25 cm 7565012 17 x 25 cm
7565004 22 x 30 cm 7565014 22 x 30 cm
7565006 24 x 34 cm 7565016 27 x 36 cm
PALETA EN HOJAS
constituidas por 50 hojas de papel impermeable especial. Después del uso se arranca
la hoja sucia y la paleta queda nuevamente
limpia y lista para usarla nuevamente.
7570002 24 x 32 cm
7570004 30 x 37 cm
PLASTIKOWE PALETKI Grubość 2 mm
PROSTOKĄTNE
OWALNE
7565002 17 x 25 cm 7565012 17 x 25 cm
7565004 22 x 30 cm 7565014 22 x 30 cm
7565006 24 x 34 cm 7565016 27 x 36 cm
PALETKI PAPIEROWE
50 wodoodpornych paletek-kartek.
Zużytą kartkę wydziera się,
a pod spodem jest czysta nowa
7570002 24 x 32 cm
7570004 30 x 37 cm
PALETAS DE MADERA
RECTANGULARES
7551001 18 x 26 cm
7551002 20 x 30 cm
7551003 25 x 35 cm
7551004 30 x 40 cm
7551005 35 x 45 cm
7551006 40 x 50 cm
OVALADAS
7551011 16 x 24 cm
7551012 19 x 27 cm
7551013 22 x 30 cm
7551014 24 x 34 cm
7551015 28 x 37 cm
7551016 33 x 43 cm
7551017 40 x 50 cm
DREWNIANE PALETY
PROSTOKĄTNE
7551001 18 x 26 cm
7551002 20 x 30 cm
7551003 25 x 35 cm
7551004 30 x 40 cm
7551005 35 x 45 cm
7551006 40 x 50 cm
OWALNE
7551011 16 x 24 cm
7551012 19 x 27 cm
7551013 22 x 30 cm
7551014 24 x 34 cm
7551015 28 x 37 cm
7551016 33 x 43 cm
7551017 40 x 50 cm
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CAJAS VACÍAS DE METAL
Chapa trabasada artesanalmente
7480050 Caja profesional ALDO RAIMONDI
Dimensiones 18 x 35 cm -Peso 2,350 Kg
vacía contiene 48 pocillos extraíbles
de acero inoxidable
chapa estampada
7480065 Dimensiones ext. 7 x 22 cm
puede contener 12 Godet 1,5 ml
7480070 Dimensiones ext. 7 x 22 cm
puede contener 24 Godet 1,5 ml
7480075 Dimensiones ext. 11 x 22 cm
puede contener 48 Godet 1,5 ml
KASETKI METALOWE
Z ręcznie kutego metalu
7480050 Profesjonalna kasetka
Aldo Raimondi Wymiar 18x35 cm,
waga 2,35 kg Zawiera 48 wyjmowalnych
stalowych przegródek
Z tłoczonego metalu
7480065 wymiar 7x22 cm
Na 12 kostek 1,5 ml
7480070 wymiar 7x 22 cm
Na 24 kostki 1,5 ml
7480075 wymiar 11x 22 cm
Na 48 kostki 1,5 ml

075

050

070
065

CRETA
8075020 gris, 20 Kg
8075023 blanco, 12,5 Kg
PLASTILINA
material plástico para modelar
inalterable a las temperaturas
normales color gris
8075005 Paquete 0,5 Kg
8075010 Paquete 1 Kg
Squeezy
7670100 Utensilio de plástico ABS
para exprimir tubos
GLINA
8075020 szara, 20 Kg
8075023 biała, 12,5 Kg
PLASTELINA
Stabilna plastycznie w pokojowej
temperaturze, kolor szary
8075005 0,5 Kg kostka
8075010 1 Kg kostka
Squeezy WYCISKACZ DO TUB
7670100 do wyciskania farby z tubki
vaciadores
80600.. largo 16 cm
80610.. largo 20 cm
80620.. largo 30 cm
8060999 surtido vaciadores 16 cm
8061999 surtido vaciadores 20 cm
8062999 surtido vaciadores 30 cm
Palillos
80500.. largo 15 cm
80510.. largo 20 cm
8050999 surtido palillos 15 cm
8051999 surtido palillos 20 cm

6
5
4
3
2
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DREWNIANE ŁOPATKI DO MODELOWANIA
80500.. długość 15 cm
80510.. długość 20 cm
8050999 komplet łopatek 15 cm
8051999 komplet łopatek 20 cm
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ACCESSORI

USZKA MODELARSKIE METALOWE
80600.. długość 16 cm
80610.. długość 20 cm
80620.. długość 30 cm
8060999 komplet uszek 16 cm
8061999 komplet uszek 20 cm
8062999 komplet uszek 30 cm
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Sistema Modular Maimeri
System modułowy Maimeri
El Sistema Modular Maimeri es concebido como
un elemento de decoración de primera calidad,
para dar importancia al punto de venta,
para aumentar el valor del producto expuesto.
El consumidor tiene la posibilidad de acceder
cómodamente al producto y elegir con facilidad
en una amplia gama dispuesta ordenadamente,
según criterios claros y lógicos.
El sistema modular Maimeri constituye un
importante apoyo a las ventas.
Elegante.Versátil.

Permite exponer correctamente el
surtido Maimeri. Los productos se pueden
combinar según las propias exigencias
de venta, el trabajo se simplifica, la rotación
de los productos aumenta en ventaja
del volumen vendido.
El mueble interno es de madera contrachapada
de haya. Madera y acero están unidos con
tornillos telescópicos y tornillos autorroscantes.
El módulo tiene cuatro ruedas, cada una de las
cuales puede soportar 40 kg.

najkorzystniejszy sposób.
Ułatwia robienie zamówień, czego jednym
z efektów jest wzrost sprzedaży.
Ekspozytory są wykończone okleiną
z drewna bukowego. Drewno i stalową
konstrukcje łączy się w łatwy sposób
za pomocą śrub teleskopowych i nitów.
Wszystkie elementy stalowe
są epoksydowane proszkowo.
Do podstawy modułu przymocowane
są 4 koła, każde o nośności 40 kg.

21

cm 50

cm 21

cm 183

cm 195

cm 12

cm

System modułowy Maimeri jest
doskonały do prezentacji produktów
firmy, ułatwiający ich ułożenie i zarazem
podkreślający wartość. W jasny i logiczny
sposób uporządkowane farby ułatwiają
nabywcy wybór potrzebnego produktu
z szerokiej gamy.
System modułowy stanowi istotną pomoc
w procesie sprzedaży.
Elegancki. Wartościowy. Wszechstronny.
Przedstawia produkty Maimeri w

cm 58
Sección frontal
PRZÓD

art.9260273 + art.9260272

cm 55

cm 50
Sección lateral
WYBÓR STRONY

Plano
PLAN

cm 40

cm 18

cm 87

cm 94

cm 20

cm 59

cm 43

cm 56

art.9260297

MAIMERI PURO
40ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
8 x art.9260293
1 x art.0A0012994
italiano
1 x art.0B0012994
english

ARTISTI
20ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
10 x art.9260293
1 x art.0A0102994
italiano
1 x art.0B0102994
english

MAIMERI OLIO
200ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
8 x art.9260296
1 x art.0A0524994
italiano
1 x art.0B0524994
english

ARTISTI
60ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
10 x art.9260293
1 x art.0A0106994
italiano
1 x art.0B0106994
english

RINASCIMENTO
40ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
1 x art.9260293
1 x art.1A0012994
italiano
1 x art.1B0012994
english
TERRE GREZZE
D’ITALIA
60ml
1 x art.9260293
1 x art.1A0306994
italiano
1 x art.1B0306994
english

OLIO HD
75ml
1 x art.9260154
Tylko do transporu
ekspozytor złożony
Sólo para
la exportación.
Expositor desmontado
1 x art.9260155

RESTAURO
20ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
3 x art.9260293
1 x art.0A3302994
italiano
1 x art.0B3302994
english
PIGMENTI
2 x art.9260284
7 x art.9260283
1 x art.0A3517994
italiano
1 x art.0B3517994
english

MEDITERRANEO
60ml
1 x art.9260293
1 x art.2A0306994
italiano
1 x art.2B0306994
english
CLASSICO
60ml
7 x art.9260293
1 x art.0A0306994
italiano
1 x art.0B0306994
english

CLASSICO
20ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
7 x art.9260293
1 x art.0A0302994
italiano
1 x art.0B0302994
english
CLASSICO
500ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
4 x art.9260284
2 x art.9260283
1 x art.0A0334994
italiano
1 x art.0B0334994
english

BRERA ACRYLIC
60ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
7 x art.9260293
1 x art.0A0806994
italiano
1 x art.0B0806994
english

CLASSICO
200ml
1 x art.9260298
5 x art.9260283
1 x art.0A0324994
italiano
1 x art.0B0324994
english
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MAIMERI ACRILICO
75ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
10 x art.9260294
1 x art.0A0916994
italiano
1 x art.0B0916994
english
MAIMERI ACRILICO
500ml
2 x art.9260272
2 x art.9260273
13 x art.9260284
1 x art.0A0934994
italiano
1 x art.0B0934994
english

MAIMERIBLU
1,5ml
2 x art.9260101

POLYCOLOR
20ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
5 x art.9260293
1 x art.0A1202994
italiano
1 x art.0B1202994
english

POLYFLUID
60ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
3 x art.9260284
1 x art.0A1114994
italiano
1 x art.0B1114994
english

POLYCOLOR 3D
140ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
3 x art.9260284
1 x art.0A1120994
italiano
1 x art.0B1120994
english

POLYCOLOR
140ml
8 x art.9260283
1 x art.0A1220994
italiano
1 x art.0B1220994
english

POLYCOLOR
500ml
2 x art.9260284
7 x art.9260283
1 x art.0A1234994
italiano
1 x art.0B1234994
english

POLYCOLOR REFLECT
140ml
1 x art.9260284
1 x art.1A11206994
italiano
1 x art.1B1120994
english

MAIMERIBLU
15ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
7 x art.9260293
1 x art.0A1608994
italiano
1 x art.0B1608994
english

MAIMERI GOUACHE
20ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
5 x art.9260293
1 x art.0A2002994
italiano
1 x art.0B2002994
english

VENEZIA
1,5ml
6 x art.9260279 1
x art.0A1804994
italiano
1 x art.0B1804994
english

TEMPERA FINE
20ml
3 x art.9260293
1 x art.0A2502994
italiano
1 x art.0B2502994
english

VENEZIA
15ml
3 x art.9260293
1 x art.0A1808994
italiano
1 x art.0B1808994
english

MAIMERI ACRILICO
1000ml
4 x art.9060283
1 x art.0A0940994
italiano
1 x art.0B0940994
english
MAIMERI ACRILICO
200ml
2 x art.9260272
2 x art.9260273
14 x art.9260296
1 x art.0A0924994
italiano
1 x art.0B0924994
english

POLYFLUID BODY
140ml
1 x art.9260284
1 x art.3A5920994
italiano
1 x art.3B5920994
english
POLYCOLOR GESSI
500ml
1 x art.9260283
1 x art.2A5834994
italiano
1 x art.2B5834994
english
POLYCOLOR FILM
400ml
1 x art.9260283

METALLICI
IN POLVERE
60ml
1 x art.9260283
1 x art.0A2314994
italiano
1 x art.0B2314994
english

IDEA DECOR
110ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
8 x art.9260279
1 x art.0A3818994
italiano
1 x art.0B3818994
english

IDEA ORO
1 x art.9260272
1 x art.9260273
3 x art.9260278
8 x art.9260283

IDEA ORO
200ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
6 x art.9260284
1 x art.0A6324994
italiano
1 x art.0B6324994
english

IDEA MEDIUM
125ml
5 x art.9260283
1 x art.0A5920994
italiano
1 x art.0B5920994
english

IDEA PATINA
60ml
1 x art.9260272
1 x art.9260273
1 x art.9260284
1 x art.0A3914994
italiano
1 x art.0B3914994
english
IDEA METALLICI
60ml
1 x art.9260284
1 x art.0A4014994
italiano
1 x art.0B4014994
english

RAINBOW
17ml
1 x art.9260277
Base cm31,5x20
Podstawa cm30,5x20
Altura cm40
Wysokość cm40

IDEA MEDIUM
125ml
3 x art.9260283
1 x art.0A5920994
italiano
1 x art.0B5920994
english

IDEA CERAMICA
60ml
2 x art.9260284
1 x art.0A4714994
italiano
1 x art.0B4714994
english

IDEA VETRO
60ml
3 x art.9260284
1 x art.0A5314994
italiano
1 x art.0B5314994
english

IDEA STOFFA
60ml
2 x art.9260284
3 x art.9260284
1 x art.0A5014994
italiano
1 x art.0B5014994
english

IDEA VETRO
rilievo
20ml
2 x art.9260264
1 x art.9260283
1 x art.0A5302994
italiano
1 x art.0B5302994
english

collana
leonardo
Leonardo book
1 x art.9260122

IDEA GLITTER
60ml
1 x art.9260284
1 x art.0A5414994
italiano
1 x art.0B5414994
english
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Soportes de marketing
Materiały marketingowe
Folletos impresos Ulotki
MAIMERI PURO
art.9256060
italiano/english
art.9256064
français/español
art.9256065
deutsch/portugues

RINASCIMENTO
art.9256127
italiano/english/
français

ARTISTI		
art.9256010
italiano/english

CLASSICO
art.9256140
italiano
art.9256141
english

TERRE GREZZE 		
D’ITALIA
		
art.9256120
italiano/english/
français

MEDITERRANEO
art.9256128
italiano/english/
français

MAIMERI OLIO		
art.9256025
italiano
art.9256022
english
art.9256023
français
art.9256024
español
art.9256123
deutsch

OLIO HD
art.9256130
italiano
art.9256131
english
art.9256132
français
art.9256133
español

OIL CLEANER ECO	
OIL MEDIUM ECO
art.9255482
italiano/english/
français

BRERA ACRYLIC
art.9256160
italiano
art.9256161
english
art.9256162
français
art.9256163
deutsch

MAIMERI ACRILICO	
art.9255061
italiano
art.9255062
english
art.9255063
français

POLYFLUID		
art.9255064
italiano
art.9255065
english
art.9255066
français

POLYCOLOR 3D
art.9256094
italiano/english
art.9256095
français/español

POLYCOLOR		
art.9256136
italiano
art.9256137
english
art.9256062
français/español
art.9256066
deutsch/portugues

MAIMERIBLU		
art.9256150
italiano
art.9256151
english
art.9256152
français
art.9256153
deutsch

VENEZIA		
art.9256155
italiano
art.9256156
english
art.9256157
français
art.9256158
deutsch

TEMPERA FINE
art.9256134
italiano
art.9256135
english

idea ceramica
art.9256050
italiano
art.9256142
english
art.9256143
français
art.9256144
español

IDEA VETRO		
art.9256139
english

IDEA ORO		
art.9256091
italiano/english

Folletos Książk
LIBRO POLYCOLOR
POLYCOLOR BOOK
art.9270301
italiano/english

brochure
POLYCOLOR
FOLLETO
POLYCOLOR
art.9270302
français/español

PRODOTTI
AUSILIARI
PER PITTURA
A OLIO
AUXILIARY
PRODUCTS
FOR OIL PAINTING
art.9270306
italiano/english

AUXILIAIRES HUILE
AUXILIARES ÓLEO
art.9270307
français/español

Carta de colores impresas formato postal
Drukowane wzorniki kolorów (rozmiar pocztówki)

IDEA DECOR
art.9256096
italiano
art.9256098
english
art.9256099
français
art.9256100
español

IDEA VETRO
art.9256138
italiano

IDEA SPRAY 1
art.92561071
italiano
art.9256111
english
art.9256114
français
art.9256117
Pусский

IDEA DECOR
art.9256096
italiano
art.9256098
english
art.9256099
français
art.9256100
español

IDEA VETRO
PASTA PER
INCISIONE		
art.9256044
italiano
art.9256083
english
art.9256084
français
art.9256085

IDEA SPRAY 2
art.9256108
italiano
art.9256112
english
art.9256115
français
art.9256118
Pусский

IDEA DECOR
art.9256096
italiano
art.9256098
english
art.9256099
français
art.9256100
español

RAINBOW
art.9256101
italiano
art.9256102
english

IDEA SPRAY 3
art.9256106
italiano
art.9256109
english
art.9256113
français
art.9256116
Pусский

Adhesivos decorativos
para ventanas
Naklejki okienne

ARTISTI
art.9270249
italiano/english
Base cm45
Podstawa cm45
Altura cm23
Wysokość cm23

ARTE
E TRADIZIONE
ITALIANA
art.9270257
italiano
Base cm23,3
Podstawa cm23,3
Altura cm23,3
Wysokość cm23,3

ARTISTI
art.9270248
italiano/english
Base cm45
Podstawa cm45
Altura cm23
Wysokość cm23
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Cartas de colores realizadas
con los colores originales
Oryginalne wzorniki kolorów

MAIMERI PURO
art.9250015

RINASCIMENTO
art.9250041

ARTISTI
art.9250020

CLASSICO
art.9250030

TERRE GREZZE
D’ITALIA
art.9250158

MEDITERRANEO
art.9250042

MAIMERI OLIO 		
art.9250038

OLIO HD
		
art.9250043

BRERA ACRYLIC
art.9250220

MAIMERI ACRILICO
art.9250036

POLYCOLOR
art.9250131

POLYFLUID
art.9250137

POLYCOLOR
REFLECT
art.9250136

MAIMERIBLU
art.9250112

VENEZIA
art.9250116

MAIMERI
GOUACHE
art.9250144

TEMPERA FINE
art.9250156

RESTAURO
art.9250140

IDEA CERAMICA
art.9250160

IDEA STOFFA
art.9250141

IDEA MEDIUM
art.9250032

IDEA SPRAY
art.9250133

Carteles para mostrador y pinturas
Ręcznie przygotowane
panele z farbami
cartel para
mostrador
MAIMERI ACRILICO
Maimeri acrilico
panele
art.9260061
Dimensiones
Wielksość
50x70mm

cartel para
mostrador
POLYCOLOR BODY
POLYCOLOR BODY
panele
art.9260063
Dimensiones
Wielksość
35x50mm

cartel para
mostrador
Medios
MAIMERI ACRILICO
MEDIUM
maimeri acrilico
panele
art.9260035
Dimensiones
Wielksość
50x70mm

cartel para
mostrador
bolsillo externo
para folletos
POLYCOLOR 3D
panele
PRZEGRÓDKA NA
ULOTKI
POLYCOLOR 3D
art.9260065
Dimensiones
Wielksość
35x50mm

Preparados sólo 	Na indywidualne życzenie
a petición
z próbkami produktów
Pintura
de tamaño
medio
ŚREDNI
ROZMIAR

Pintura
de tamaño
pequeño
MAŁY ROZMIAR

Pintura
de tamaño
grande
DUŻY ROZMIAR

CARTAS DE COLORES
MEDIo
WZORNIK KOLORÓW
ŚREDNI ROZMIAR

PINTURA Y
CARTAS DE COLORES
grandE
PRÓBKI FARB +
WZORNIK
KOLORÓW DUŻY
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Expositores en cartón
Pusty ekspozytor
kartonowy

TERRE GREZZE
D’ITALIA
art.9260151
Base cm59x25
Podstawa cm59x25
Altura cm47
Wysokość cm47

“OFERTA ESPECIAL
MAIMERI”
“MAIMERI
SPECIAL OFFER”
art.9260267

RINASCIMENTO
art.9260153

Base cm30x18
Podstawa cm30x18

Altura cm47
Wysokość cm47

Base cm59x25
Podstawa cm59x25

Altura cm45
Wysokość cm45

IDEA MEDIUM
art.9260094

MEDITERRANEO
art.9260152

Base cm31x24
Podstawa cm31x24

Base cm59x25
Podstawa cm59x18

Altura cm46
Wysokość cm46

Altura cm47
Wysokość cm47

Perfil de la empresa
Profil firmy
ARTE E INDUSTRIA
italiano
art.9270262
ART
AND INDUSTRY
english
art.9270263

Video
Wideo
ARTE E INDUSTRIA
italiano
art.9270272
ART AND INDUSTRY
english
art.9270273
ART ET D’INDUSTRIE
français
art.9270274
ARTE E INDUSTRIA
español
art.9270275
ИСКУССТВО И
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Pусский
art.9270276

ARTISTI
italiano
subtítulos en ingles
italian
english subtitles

MAIMERI
ACRILICO
SPOT
MAIMERI
ACRILICO

