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113 - 000 ХАРТИИ,  КАРТОНИ, СКИЦНИЦИ   

за   

РИСУВАНЕ,  АКВАРЕЛ,  ПАСТЕЛ, ГРАФИКА     

 
 ХАРТИИ  за  ХУДОЖНИЦИ  на  FABIANO 

 

 TIEPOLO  

ръчна хартия, 100% памук, с воден знак, има четири необрязани страни в 56х76 см и две 

необрязани страни в 70х100 см.  

Хартията носи името на великия  италиански  художник на барока  -  Giovanni Battista Tiepolo           
( роден 1696 Венеция –  умира 27.03. 1770 Мадрид  ), по националност французин   

Водният знак се намира в долния десен ъгъл в размер 56 х76 см и изобразява търговската марка 

CMF (Cartiere Miliani Fabriano).  

В размер 70 х100 см водния знак "C. M. FABRIANO 100% COTTON" е изписан по двете широчини 

на листа. 

Специализирана за: дълбок печат, релефен печат, монотипия, литография, висок печат, ситопечат, 

дърворез, силиграфия /до четири цвята/, линорез, дигитални изображения. 

Tiepolo е с рН- неутрална, некиселинна,  което  гарантира  устойчивост  във  времето. 

 Формат 56 x 76 см Бяла,   290гр/м2 

  1  л.   лв. 

  25  л.   лв. 

 Формат 70 x 100 см  

  1 л. 130 гр/м2  лв. 

  50  л.   лв. 

 Формат 70 x 100 см 290 гр/м2  лв. 

  1  л.   лв. 

  25  л.    

 Формат 50 x 70 см 130 гр/м2 

  1 л.   лв. 

  50  л.   лв. 

 ROSASPINA 

ръчна хартия,   60% памук, с две необрязани страни и воден знак. 

Грамажи и размери:  220 гр/м2  и  285 гр/м2 
Цветове – бял и слонова кост. 

Специализирана за: дълбок печат, литография, силиграфия /до два цвята/, ситопечат, дърворез , 

линорез , монотипия, висок печат, дигитални изображения. 

Подходяща за: сух пастел и други художествени техники, реставрационна дейност, съхраняване на 

документи и на художествени произведения, препечатка. 

 Формат 50 x 70 см 

Бяла   или   слонова кост  
220 гр/м2  и 285 гр/м2   

 

  1  л. 220 гр/м2     лв. 

  25  л.   лв. 

  1  л. 285  гр/м2     лв. 

  25  л.   лв. 

 Fabriano Unica - 50% памук,     250гр/м2,    подходяща за всякакви графични техники. 

Fabriano Unica е резултат от многовековния опит на хартиена фабрика Fabriano и съвместната 

работа с група артисти от Opificio della Rosa, международен център отдаден на мисията да съхрани 

традиционните графични техники и същевременно с това да стимулира използването на нови и 

иновативни техники на печат. Артистите са тествали хартията до краен предел комбинирайки 

различни техники на печат, литография и други. Резултатът от този експеримент е бил уникален, 
оттам и името на хартията - Unica. Перфектна основа за всякакъв вид печат. 

 Размер 50 x 70 см Цвят :  бял  или  кремав 

  1  л.   лв. 

  10  л.   лв. 



2 

 

 Размер  76 х 56 см  

  1  л.   лв. 

  10  л.   лв. 

 Формат 70 x 100 см    

  1  л.   лв. 

  10  л.   лв. 

 FABRIANO 5  

ръчна снежнобяла хартия, с три различни повърхности: грапава/GG/, студена преса/GF/ и гладка/L/, 

две необрязани  страни и воден знак.  

Състав: 50% памук и 50% висококачествена целулоза (high alpha cellulose). 

Грамажи и размери:  

грапава/GG/:    50х70см   и 70х100 см.   за акрил, темпера, акварел 

- 210 г/м2    

- 300 г/м2  

студена преса/GF/:   
- 130 г/м2 - 50х70 см; 

- 160 г/м2 - 50х70 см  и 70х100 см;  

- 300 г/м2 - 50х70 см  и 70х100 см;  

- 350 г/м2 - 50х70 см  и 70х100 см.      

гладка/L/:  

- 160 г/м2 - 50х70 см;  

- 210 г/м2 - 50х70 см  и 70х100 см;  
- 300г/м2  - 50х70см   и 70х100 см;  

- 350 г/м2 - 50х70 см.   

Специализирана за: дълбок печат, суха игла, офорт, силиграфия, литография, ситопечат, дърворез, 

линорез; молив, пастел, восъчна креда, въглен, сангин, туш, китайски туш, акварел. 

Подходяща за: темпера, акрил, маслени бои, монотипия, аерограф. 

      

      

      

 FABRIANO 4  

хартия с отлична издръжливост при триене, с две повърхности: гладка и студена преса.  

Особено подходяща за ученици и студенти от технически училища и университети, също така за 

графици и архитекти. 

Специализирана за: молив, пастел, креда, въглен, восъчна креда, албуми, сангин, туш, мастило, 

ситопечат, литография. 
Приложима за:  маркер, молив,  акварел, темпера, акрил, монотип, шпрей-техники, подложки. 

 Листа  гладка      220гр/м2 за рисуване 

  1  л. 50 х 70 см  лв. 

  25 л. 70 х 10 см  лв. 

 Листа  грапава   200 гр/м2 за  акварел,  темпера, акрил 

  1  л. 50 х 70 см  лв. 

  25 л. 70 х 10 см  лв. 

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. 
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  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. 

 

 


