
Royal Talens x Van Gogh Museum®

Royal Talens en het  
Van Gogh Museum 
hebben de handen 
ineengeslagen met 
een collectie teken- en 
schildermaterialen als 
eerbetoon aan Vincent 
van Gogh. De collectie van 
creatieve materialen is geïnspi-
reerd op het kleurenpalet van 
enkele meesterwerken uit het Van 
Gogh Museum en nodigen je uit 
om zijn creativiteit te ontdekken 
en grenzen te verleggen, zoals  
Vincent van Gogh dat ook deed. 

Ecoline Brush Pen
Set met 5 brushpennen. 

Bruynzeel kleurpotloden
Blik met 12 kleurpotloden. 

Sakura Pigma Micron
Set met 4 fineliners.

Sakura Gelly Roll
Set met 5 gelpennen.

Van Gogh aquarel pocketbox 
Set met 12 napjes.

CADEAU

TIP

TEKEN & 

SCHILDER ALS 

VAN GOGH!

Kom naar het Van Gogh Museum tijdens de familiedagen in de kerstvakantie! 
Een uitje voor het hele gezin boordevol creatieve activiteiten. Boek je tickets op vangoghmuseum.nl/tickets

CADEAU

TIP

AL VANAF
9.30

7.95

Amsterdam Standard Series sets 
De Amsterdam Standard Series biedt de grootste 
keuze aan schitterende, pure kleuren, allemaal 
vakkundig vervaardigd op basis  
van een 100% acrylaatemulsie  
en hoogwaardige pigmenten.  
Geniet van de hoge licht- 
echtheid en een keuze aan  
verschillende dekkrachten.  
Verkrijgbaar in diverse sets  
vanaf  9,30  7,95.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt bij de deelnemende winkels in Nederland. In België kunnen andere prijzen gelden.  
Afwijkingen in tekst, prijzen en afbeeldingen voorbehouden.

www.royaltalens.com

DE MOOISTE 
CADEAUS

Geldig van 1 november t/m 31 december 2021
Kijk voor alle deelnemende winkels op:

www.royaltalens.com/cadeaufolder  
 



Rembrandt softpastels
Set met 5 halve pastels. Keuze uit 
16 verschillende kleurpaletten.

Rembrandt 
softpastels
Set met 10 halve 
pastels. Keuze uit 
6 verschillende 
kleurpaletten. 9.95

PER SET

16.65

4.95

PER SET

8.30

Rembrandt olieverf
kist Professional
Luxe houten kist met  
12 x 40 ml, 1 x 60 ml titaan- 
wit, 2 flacons Talens hulp-
middelen 75 ml, Talens 
houtskool, 3 Rembrandt 
penselen, Talens palet- 
mes, dubbele paletdop  
en houten palet.

195.95
228.80

Rembrandt olieverf
Basisset met 10 x 15 ml.

54.95
64.10

+ 
GRATIS 
SCHORT

Rembrandt 
softpastels
Excellent
Luxe set 
met 225 hele 
pastels.

523.05
581.15

+ 
GRATIS 
SCHORT

Van Gogh basiskist acryl- of olieverf  
Deze kist is een prachtig cadeau voor iedere schilder. 
Inhoud: 10 x 40 ml, 2 flacons Talens hulpmiddelen 
75 ml, 2 Van Gogh penselen: serie 294 nr. 10 
(model Gussow, polyestervezel), serie 295 nr. 6 
(model rond, polyestervezel), dubbele  
paletdop, houten palet,  
reinigingsdoekje.

49.95

PER SET

59.70

Van Gogh softpastels
Stadslandschap
Set met 60 hele pastels. 89.95

106.55

Van Gogh 
zwart aquarelpapier 
12 vellen, 360 g/m2, eenzijdig  
verlijmd, FSC-Mix.
29,7 x 21 cm (A4)  14,45  12,25
42 x 29,7 cm (A3)  17,35  14,95 12.25

VANAF

14.45

Van Gogh 
pocketbox basiskleuren
Set met geïntegreerd mengpalet en penseel.  
Keuze uit 12 napjes of 12 + 3 gratis napjes. 

Van Gogh pocketbox
Set met 12 napjes, geïntegreerd mengpalet  
en penseel. Keuze uit Natuurtinten, Roze en  
violetten, Felle tinten of Gedempte tinten.

21.95

PER SET

25.70

18.95

PER SET

22.15

Van Gogh pocketbox 
Specialty colours
Set met 12 napjes 
metallic en interference 
kleuren, geïntegreerd 
mengpalet en penseel.

36.50
42.95



Join the
revoilution!

www.royaltalens.com

 Oplosmiddelvrij schilderen met olieverf     Professionele kwaliteit
 Gezonde omgeving      Materiaal eenvoudig reinigen met zeep en water

#cobraolieverf
royaltalensbenelux

Cobra olieverf is verkrijgbaar in 70  
kleuren en 2 varianten:  Artist en Study. 
Om het aanbod compleet te maken  
biedt Cobra ook penselen, een zeep  
en verschillende hulpmiddelen, zoals  
mediums en vernissen.

Nieuw!
Bijpassend Cobra olieverf papier  
verkrijgbaar in A4 en A3 formaat.

op het gehele Cobra  assortiment in november  en december 2021
*alleen bij deelnemende  winkels

 10% korting*


