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Derwent’in en geniş renk 
yelpazesine sahiptir
(126 renk)

Dayanıklı ve sert uçludur

Mumsu yapıdadır

3 ANA DETAY

ARTISTS
Geniş renk yelpazesi ve sert ucu açık renkli katmanların oluşturulmasını sağlar 

ARTISTS
KURU KALEMLER

Detaylı açık renk 
aktarımı için güçlü 
uçlara ve geniş bir 
renk skalasına sahiptir.

Yapısı Sıkı

Mum Bazlı
Mine çapı 4mm

Renk adedi 126

Işık Haslığı* 79%

Karıştırılabilirlik 3

Silinebilirlik 2

Renk yoğunluğu 3

Örtme gücü 4

Uç sertliği 5

Tekli, metal ve ahşap kutularda setler halinde mevcut

SERİNİN 
ÖZE LLİKLERİ

RENKLİ KURU KALEM

1
DERWENT’İN EN GENİŞ 
RENK YELPAZESİNE SAHİPTİR

Derwent Artists serisi kalemler 126 renkte mevcuttur; 
120'si temel renklerden oluşmakta olup ilave renkler, 
harmanlamak ve vurgular elde etmek için 
tasarlanmış sıcak ile soğuk tonlarda siyah ve 
beyazdan oluşan kalemleri de bulundurmaktadır. 
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120
RENK ADEDİ

“Çalışmalarımda benzersiz renkler ve vurgular 
kullanmayı seviyorum. Artists serisi kalemlerle arzu 
ettiğim miktarda renk aktarım hakimiyetine her an 
sahip olduğumu hissedebiliyorum. Derwent Artists 
kalemleri bana göre mükemmeller - enfes bir renk 

yelpazesine sahipler, ayrıca gövdeleri de uzun süreli 
çalışmalarda yormuyorlar.”

Malcolm Cudmore - Profesyonel Sanatçı

SANATÇININ
Tavsiyesi

Kısa bilgi notları...

*Işık Haslığı, müze şartlarında renklerin 100 yıl solmaması
Sınıflandırma 0 ile 5 arasında yapılmaktadır



3
MUMSU YAPIDADIR

Derwent Artists kuru kalemleri mumsu bir yapıya 
sahiptir. Böylelikle renkleri üst üste uygulayarak 
şeffaf görünümlü mükemmel katmanlar 
oluşturmanıza olanak sağlarlar.  
Peyzaj manzaraları, açık hava çalışmaları, hayvan, 
şehir ve doğa çizimleriniz için idealdir.

2 DAYANIKLI VE SERT UÇLUDUR

1930 yılından beri İngiltere Cumbria'da üretilen 
Derwent Artists kuru kalemleri o zamandan beri çoğu 
sanatçının favori kalemi olmuştur.
Bu seri kalemlerin özelliği basınç altında kırılmayan 
güçlü bir mine yapısına sahip olmalarıdır.
Bununla birlikte mine çaplarının geniş olması enli 
çizgiler oluşturmanızı sağlarken aynı zamanda 
muhafaza ettiği sivri ucu sayesinde de ince çalışmalar 
için idealdir.
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Kısa bilgi notları...




