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De Caran d’Ache-schatkist: 422 kleurpotloden
voor iedere creatieve tekenaar
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Genève, 2 juli 2018 – Dit jaar bestaat de Supracolor® Soft-
potlodencollectie van Caran d’Ache dertig jaar. Dat wordt in stijl gevierd
met een ware schatkist aan tools. De selectie bestaat uit meer dan
vierhonderd potloden uit de verschillende collecties van het merk,
waaronder Luminance 6901 ®, Museum Aquarelle, Supracolor® Soft,
Pablo® en Prismalo® Aquarelle. Dat maakt deze jubileumeditie tot een van
de grootste verzamelingen artistieke potloden ter wereld.

Een exclusieve uitgave

De bijzondere verzameling werd in het leven geroepen als ode aan de expertise en creativiteit

van Caran d’Ache. Deze limited edition is geproduceerd in een genummerde oplage van

honderd stuks wereldwijd en wordt gepresenteerd in een elegante doos in ebbenhouten kleur.

Zo krijgen tekenaars de kans om hun creativiteit tot uiting te brengen met allerlei soorten

kleuren en technieken. Door het ergonomische en slimme design is de kist bovendien makkelijk

in gebruik én om mee te nemen.



Iconische producten voor eindeloze, creatieve uitspattingen

De kist – eigenlijk al een kunstwerk op zich – bevat misschien wel de grootste collectie artistieke

potloden die je ooit zult tegenkomen. Dankzij de grote diversiteit van producten experimenteren

tekenaars met ontelbaar veel verschillende technieken en kleuren. Alle iconische potloden van

het merk zijn erin terug te vinden: Luminance 6901®, Museum Aquarelle, Supracolor® Soft,

Pablo® en Prismalo® Aquarelle.

Luminance 9601®: 76 kleuren – De collectie, die tot stand kwam na meer dan twee jaar

onderzoek en ontwikkeling, biedt verschillende tinten gecombineerd met een fijne textuur. Dat

maakt ze ideaal voor overlays, mengen en schaduwen. De lichtechtheid van de potloden, die

twee maanden lang is getest in de woestijn van Arizona, garandeert optimaal resultaat. Dat

blijkt ook uit het internationale ASTM D6901-certificaat. Met de Luminance 6901®

produceerde Caran d’Ache het meest lichtbestendige potlood ooit.

Museum Aquarelle: 67 kleuren – Deze aquarellen in potloodvorm bevatten een hoge

concentratie pigment uit een formule die goede oplosbaarheid, mooie transparantie en perfecte

lichtechtheid garandeert. De brede 3,8 millimeterdiameter van het potlood betekent dat deze

zowel droog als nat te gebruiken is. Hiermee hebben tekenaars elke vorm van aquarel binnen

handbereik, of het nu gaat om precieze tekeningen, spatten of mengen.  



Supracolor® Soft: 150 kleuren, waaronder dertig nieuwe limited-editionkleuren

gemaakt uit kostbare mineralen en organische pigmenten – Supracolor® Soft-

potloden zijn al dertig jaar het toonbeeld van veelzijdigheid. De kwaliteit zit in de helderheid

van de kleuren en de unieke mate van dekking. De dertig nieuwe kleuren zijn uitgekozen met de

behoeften van tekenaars in het achterhoofd.

Pablo®: tachtig kleuren – Dit type kleurpotlood heeft een droge vulling die geen stof

produceert. Dat maakt hem de ideale partner bij het creëren van realistische tekeningen

middels kruisarcering, gradatietechnieken of gedetailleerd kleuren.

Prismalo® Aquarelle: veertig kleuren – Dit allereerste aquarelpotlood ter wereld is een

essentieel hulpstuk voor zowel kunstenaars als amateurs. Bij droog gebruik biedt het potlood

verschillende opties om lijnen op papier te zetten. In combinatie met een natte kwast worden de

mogelijkheden verveelvoudigd door aquareleffecten en subtiele vervagingstechnieken.



Technische beschrijving

Doos gemaakt van beukenhout (buitenkant) en berkenhout (lades), in ebbenhouten kleur met

beschermende vernislaag.

Plakkaten van geborsteld roestvrij staal met ‘Limited Edition no. X/100’.

Robuust handvat in geborsteld roestvrij staal voor makkelijk vervoeren.

Sluitsysteem met gepolijste metalen scharnieren.

Maximale bescherming van de kist dankzij plexiglasplaten met productnamen en vilten

matjes onder alle materialen.

Totaal gewicht: 16,88 kg.

Geleverd met beschermende canvas hoes.

Certificaat van echtheid getekend door Carole Hübscher.

De Caran d’Ache-schatkist heeft een adviesprijs van 4.500 euro.

Over Caran d'Ache

Al meer dan honderd jaar ondersteunt Caran d’Ache de kunst van het schrijven en tekenen. Als

vlaggenschip van de Zwitserse productietraditie ontwikkelt en produceert het bedrijf al zijn

producten in zijn ateliers in Genève. Caran d’Ache-instrumenten staan wereldwijd bekend om

hun hoogwaardigheid en voldoen stuk voor stuk aan de eisen van het ‘Swiss Made’-

kwaliteitslabel.   



OVER CARAN D'ACHE (NL)

Al sinds 1915 is Caran d’Ache de Zwitserse producent van hoogwaardige schrijfinstrumenten,
kunstbenodigdheden en -accessoires. Sinds 1930 is Caran d’Ache een familiebedrijf; inmiddels wordt het bedrijf
onder leiding van Carole Hubscher geleid door de vierde generatie. Het merk staat bekend om het elegante
ontwerp, selectie van materialen, sterke kleuren en technische kennis. Alle materialen – van potloden en pennen
tot en met inkt en accessoires – worden in Genève geproduceerd en zijn wereldwijd erkend om hun kwaliteit. De
producten zijn onder te verdelen in drie categorieën: hoogwaardig schrijfgerei, kantoorbenodigdheden en
gepersonaliseerde artikelen. Caran d’Ache bedient klanten in meer dan negentig landen en heeft drie
gespecialiseerde winkels: twee in Genève en een in Zürich. Op het hoofdkantoor in Genève werken ongeveer
280 werknemers. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.

Caran d’Ache bekommert zich om het klimaat; duurzame ontwikkeling en dus respect voor de

aarde staan centraal in de filosofie van het bedrijf. Deze milieuvriendelijkheid komt terug in

alle productieprocessen. Zo maakt het bedrijf gebruik van zonne-energie en FSC-gecertificeerd

hout, en recyclet het al zijn afvalproducten.   

Als go-to-producent voor talloze kunstenaars en ontwerpers wereldwijd blijft Caran d’Ache

innoveren. En om creatief onderwijs tot leven te brengen, voorziet het merk docenten van

artistieke training en ondersteunt het jonge talenten op cultureel vlak.    

Caran d’Ache is een trots familiebedrijf met inmiddels meer dan driehonderd medewerkers. Het

merk heeft 25 winkels in Zwitserland en in de rest van de wereld, meer dan 120 shop-in-shops

en een webwinkel. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.  
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