
113 - 000 ХАРТИИ, ИНДИГО,  КАРТОНИ, СКИЦНИЦИ   

за   

РИСУВАНЕ,  АКВАРЕЛ,  ПАСТЕЛ, ГРАФИКА     

 
875006 Maschinen – Büttenpapier  145  gr/m2    бяла - жълтеникава, грапава, полуматова, Velin, 

 на листа  53 х 76 см    4 - seitiger  Buettenrand 

  10  л.  57 лв. 

  100  л.  552 лв. 

875010 Maschinen – Büttenpapier  225  gr/m2    бяла,  грапава, полуматова, Velin, гладък  ръб 

на листа  63.5 х 76 см 

  10  л.  88 лв. 

  100  л.  840 лв. 

875020 Ingres  90 90 – 95  gr/m2  Bütten,  бяла,   

на листа  48 х 62,5 см 

  10  л.  24,90 лв. 

  100  л.  231 лв. 

875025 Arches  Bütten   

Grain  Satiné   

300  gr/m2     топло  валцвана,   100 %  памук 

на  листа  56 х 76 см 

  10  л.  189 лв. 

  100  л.  1800 лв. 

875026 Arches  Bütten   

Grain  fin   

300  gr/m2     студено  валцвана,   100 %  памук 

на  листа  56 х 76 см 

  10  л.  189 лв. 

  100  л.  1800 лв. 

875030 Arches  Bütten   на руло  

Grain  fin   

185  gr/m2     студено  валцвана,    

Руло  1,13 м  широко,  9,15 м  дълго  

  1   бр.  279 лв. 

875040 Arches  Bütten   на руло  

Grain  fin   

300  gr/m2     студено  валцвана,    
Руло  1,13 м  широко,  9,15 м  дълго  

  1  бр.  420 лв. 

875043 Arches  Bütten  на  руло   

Grain  Satiné   

300  gr/m2     топло  валцвана,   100 %  памук 

Руло   1,13 м  широко,  9,15 м  дълго 

  1  бр.  420 лв. 

8755050 C á  grain 180  gr/m2   фина  структура ,   без  лигнин и  киселини 

Руло   1,5 м  широко,  10 м дълго 

Хартия  за  рисуване  с топъл  бял  цвят 

  1  бр.  148 лв. 

     

 Hahnemühle Echt – Bütten  

акварелни  блока 
Фирмата е  водеща  при  производството  за  художници   на  Fine Art  хартии.  

Акварелните  блокове  от  Echt – Bütten  са  много  стабилни,  предлагат,  след  намокряне,  

една  изключителна  повърхност. Блокчетата  са  подлепени  от  дългата  страна  с  тензух 
Идеални  са  за  всички  водни  техники – акварел, темпера,  гваш, акрил. 

 
875100 Hahnemühle  Bütten 

акварелен  блок  с  20  листа 

200  gr/m2     естествено  бяла  хартия,  матова,  не  киселинна,  

издържлива  на  стареене,   размер  24  х  32  см 

  1  бр.  48 лв. 

875102 Hahnemühle  Bütten 

акварелен  блок  с  20  листа 

200  gr/m2     естествено  бяла  грапава  хартия,  матова,  не  

киселинна,  издържлива  на  стареене,   размер  24  х  32  см 

  1  бр.  48 лв. 

     

 БЛОКОВЕ  и  ТЕТРАДКИ  за  СКИЦИ 

Те  са  от  машинно  произведена  хартия  100 – 120 гр/м2   без  съдържание   на  киселини,  

дървесина,  хартията  не  е  избелена  с  хлор ,  с  грапава  повърхност,  по  дългата  страна  
са  подленени  с  тензух.  Предлагат  се  в  различни  цветове  хартия.  Идеални  за  всички  

сухи  техники,  Корици  от  сив  картон  
875120 Блок   29  х 29  см Блок  с  132  листа    120 гр./м2 

  1  бр.  42 лв. 



875121 Блок   21  х 21  см Блок  с  144  листа    100 гр./м2 

  1  бр.  27 лв. 

875122 Блок   DIN  А 4 Блок  с  144  листа    100 гр./м2 

    33 лв. 

875123 Блок   DIN  А 5 Блок  с  144  листа    100 гр./м2 

  1  бр.  24 лв. 

875124 Блок   DIN  А 5 Блок  с  144  листа    100 гр./м2   напречен  формат 

  1  бр.  24 лв. 

875125 Тетрадка  за  скици 20,5 х 23,5 см    36  листа    110 гр./м2 

  1  бр.  12 лв. 

875126 Тетрадка  за  скици  Panther 21 х 21 см        144  листа    100 гр./м2 

  1  бр.  33 лв. 

875127 Блок   за  пейзажи 30 х 15 см        120  листа 

  1  бр.  30 лв. 

   

     лв. 

     лв. 

 

 


