
Talens Art Creation olieverf is verkrijgbaar in 36 kleuren. 
Deze kleuren zijn los verkrijgbaar in tubes van 40ml en 
200ml.  Daarnaast zijn ook complete sets beschikbaar van 
12ml tubes met  8, 12 of 24 kleuren schilderaccessoires 
en schildersezels. 

For the artist in you.

OLIEVERF

DEKKRACHT

 transparent 

 halftransparent 

 halfdekkend 

 dekkend

LICHTECHTHEID

+++ = minimaal 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

++ = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

+ = 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

De lichtechtheid is getest volgens ASTM-Norm D4303.

ZINKWIT

PW4104   +++
24x12ml

TITAANWIT

PW6,PW4105   +++
8/12/24x12ml

OMBER gEBRAND

PR101,PBk11409  +++
8/12/24x12ml

gEEL

PY74,PW6200   ++
8/12/24x12ml

CITROENgEEL

PY3,PW6205   ++
12/24x12ml

NAPELsgEEL ROOD

PBr24224  +++

DONKERgEEL

PY74, PO43, PW6202  ++

ORANJE

PO34,PY3235  ++
24x12ml

LAMPENZWART

PBk9,PB29702  +++
8/12/24x12ml

PAYNEsgRIJs

PBk11,PB29,PV19708   +++
24x12ml

gELE OKER

PY42227  +++
8/12/24x12ml

KARMIJN

PR83318  ++
8/12/24x12ml

sIENNA gEBRAND

PR101411  +++
12/24x12ml

ENgELsROOD

PR101339   +++

KOuDgRIJs

PBk9,PW6717   +++

IVOORZWART

PBk9701  +++

WARMgRIJs

PBk9,PR101,PY128,PW6718   +++

OMBER NATuREL

PY42, PR101, PBk11408  +++
24x12ml

sIENNA NATuREL

PY42, PR101234  +++
24x12ml

DONKERROsE

PV19,PV23362  +++

PAuL VERONEsEgROEN

Pg36,PY154,PW6615   +++
24x12ml

gEELgROEN

Pg7,PY74617  ++

PERMANENT gROEN

Pg7,PY3662  ++
8/12/24x12ml

sèVREsBLAuW

PB15,PW6530   +++
12/24x12ml

LICHTgROEN

Pg7,PY3601  ++

BLAuWgROEN DONKER

PB15,Pg7637  +++

PHTALOTuRKOOIsBLAuW

PB15,Pg7,PW6565   +++

VERMILJOEN

PO34,PR57:1311  ++
24x12ml

KOBALTBLAuW (uLTRAM.)

PB29512  +++
24x12ml

sCHARLAKEN

PO34,PR57:1334  ++
12/24x12ml

PHTALOBLAuW

PB15570  +++
24x12ml

VERT éMERAuDE

Pg7616  +++
24x12ml

VIOLET

PV23,PV19536  ++

PRuIsIsCHBLAuW

PB27508  ++
24x12ml

OLIJfgROEN

Pg7,PY43,PY128620  +++
24x12ml

uLTRAMARIJN

PB29504   +++
8/12/24x12ml

Alle producten zijn ontwikkeld door Royal Talens, een 
betrouwbaar product met de gegarandeerde kwaliteit op 
basis van meer dan 115 jaar ervaring.



Op www.royaltalens.com vind je uitgebreide 
informatie en inspiratie om je op weg te helpen. 

Zo vind je stappenplannen, informatie over 
kleurmengen, diverse schilderstechnieken etc.

Naast olieverf biedt Talens Art Creation ook diverse 
andere technieken, zoals acrylverf, aquarelverf en 
gouache. Maar als kunstschilder heb je natuurlijk meer 
nodig dan alleen de juiste verf. Talens Art Creation 
biedt ondersteunende producten die nuttig zijn voor 
iedere kunstschilder. Denk aan doeken, penselen, 
schilderaccessoires en schildersezels.

In ieder van ons schuilt een zeker schilderstalent. Welke 
verfsoort je ook kiest en wat je ook van plan bent te gaan 
schilderen; door met verf en penselen in de weer te zijn, 
ontdek je je eigen creatieve mogelijkheden. Alles wat 
je nodig hebt, is goed materiaal om mee te werken.

– Maar bovenal geldt: durf te proberen. succes! –

8870501M

For the artist 
in you.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL
www.facebook.com/royaltalens

Olieverf is een traditionele verf die al sinds de 15e eeuw 
wordt gebruikt. Het is een veelzijdige verfsoort waarmee 
je zowel dun als zeer dik kunt schilderen. De verf wordt 
gemaakt van pigmenten en plantaardige olie. De olie 
geeft de verf zijn karakteristieke uiterlijk en intense 
kleuren en zorgt ervoor dat de verf goed verwerkbaar is.

Olieverf heeft een aantal unieke eigenschappen. De verf 
droogt erg langzaam waardoor je er lang mee kunt blijven 
‘spelen’. Met andere woorden: je kunt je werk blijven 
corrigeren en lang doorschilderen. uniek voor olieverf is 
dat deze verfsoort precies zo opdroogt als je hem hebt 
aangebracht, een penseelstreek bijvoorbeeld is na drogen 
net zo scherp als deze is opgebracht. Daarnaast is olieverf 
de enige verf waarbij de kleuren tijdens het drogen niet 
donkerder of lichter worden. Je weet dus altijd precies wat 
je krijgt.


