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Com Fancolor da Caran D’Ache pintar é mais divertido
A pensar nos mais traquinas e distraídos, a CARAN D’ACHE, famosa marca de
instrumentos

de

escrita

e

Belas-Artes,

sugere

a

gama

Fancolor,

criada

especialmente para divertir e desenvolver a criatividade dos mais pequenos.
Repleta de cores alegres e vibrantes, a gama Fancolor inclui lápis de cor e canetas
de feltro originais, produzidos nos ateliês de Genebra com o máximo rigor e
respeitando o ambiente e a saúde.

Para fomentar a criatividade das crianças, a Caran D’Ache sugere os lápis de cor
solúveis em água, com mina suave e resistente. Disponíveis em 47 tons diferentes
e brilhantes, estes lápis são a solução ideal para todo o tipo de desenhos.

Os mais distraídos poderão ainda experimentar as canetas de feltro com cores vivas
e tinta lavável. As canetas estão preparadas com uma ponta muito resistente,
flexível, que não se desgasta nem seca, mesmo que se esqueça de colocar a tampa
durante uma semana. Privilegiando a segurança, a marca desenvolveu as cores
baseando-se em corantes alimentares.

Todos os anos, milhares de pais e professores por todo o mundo elegem os
materiais da Caran d’Ache, valorizando a combinação entre a qualidade, a
segurança dos materiais e a fácil utilização. Este ano não será exceção e as cores
não vão faltar!

Com a gama Fancolor a criatividade do seu filho vai brilhar!

PVP’s recomendados da gama Fancolor:
Caixa de 6 lápis de cor: 4.25€
Caixa metálica de 12 lápis de cor: 16.05€
Caixa metálica de 18 lápis de cor: 23.60€
Caixa metálica de 30 lápis de cor: 40.58€
Caixa metálica de 40 lápis de cor: 54.73€
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10 Canetas de feltro Fancolor: 11.32€
10 Canetas de feltro Fancolor Maxi: 16.98€
15 Canetas de feltro Fancolor Maxi: 26.42€

Sobre a Caran d’Ache: www.carandache.com
A Caran d’Ache, Maison de Haute Écriture, foi fundada por Arnold Schweitzer em 1924 (89
anos). É mundialmente reconhecida pela qualidade e beleza dos seus instrumentos de escrita
e Belas-Artes. Mantendo a tradição da marca, todos os seus produtos são totalmente
desenhados, desenvolvidos e fabricados nos ateliês da Caran d’Ache em Genebra com uma
excelência que lhes confere o selo de qualidade “Swiss Made”.

Com o lançamento dos lápis e cubos de pastel em 2012, a Caran d’Ache ganhou a distinção
de ser uma de entre poucas empresas que presentemente consegue oferecer pastéis secos,
de cera e de óleo.

No quadro do desenvolvimento sustentável, a marca tem promovido o respeito pelas
pessoas, o ambiente, os produtos e a segurança pessoal, que considera serem fatores-chave
para o desenvolvimento das próprias empresas. A Caran d’Ache é das poucas produtoras de
lápis a ter recebido a certificação FSC – atribuída pelo Forest Stewardship Council – que
cobre não só as suas matérias-primas, mas também todo o processo de produção e
inclusivamente os ateliês, indicando que a madeira utilizada e a sua transformação no
processo de produção respeitam os princípios de ecologia e sustentabilidade.

Para mais informações, contacte:
Inês Santos
Senior Communication Consultant
Taylor - Grupo YoungNetwork
Telefone: +351 21 750 60 40
Telemóvel : +351 96 209 02 67
E-mail: inessantos@taylor365.pt
Website: www.youngnetworkgroup.com

*Texto escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 em vigor desde 2009.
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