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Caran d’Ache lança pincel singular para aguarelas
A Caran d’Ache, famosa marca de instrumentos de escrita e Belas-Artes,
apresenta uma versátil ferramenta para artistas profissionais, estudantes e todos
os interessados em desenho: o pincel para aguarelas que inclui um reservatório de
água, com o selo de qualidade “Swiss Made”.

Adaptado a todas a técnicas de aguarela sobre papel, este pincel com recipiente
para água (capacidade para 20 ml) é prático e fácil de usar. Graças ao seu botão
“push”, o fluxo da água é totalmente controlado. Ideal para quem desenha e viaja
bastante,

este

pincel

é

um

excelente

complemento

a

todos

os

produtos

aguareláveis como os lápis coloridos ou de grafite, pastéis e guaches (não
aconselhados para pinturas acrílicas).

Inovador, pode ser diretamente preenchido com tinta para produzir efeitos
surpreendentes, sendo perfeito para detalhes finos ou amplos. As suas fibras
sintéticas da ponta limpam-se facilmente com água devido ao sistema de bomba.

Ideal para viagens, aulas de arte e retratos no momento, este pincel é uma
moderna e útil ferramenta

para

quem gosta de desenhar com materiais

aguareláveis.

Entregue em 10 peças, fáceis de montar, o pincel water brush da Caran d’Ache é a
melhor solução para quem gosta de pintar… em qualquer lugar.

PVP recomendado: 6.10 euros

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
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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.
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*Texto escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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