
Golden Open en Golden Fluid
Voor de acrylschilder  
die grenzen verlegt.

Golden Open
De nieuwe verf van Golden 
Artist Acryl. Acrylverf die 
langzaam droogt. 
Met deze verf kun je olieverf
technieken gebruiken: Probleem
loos glaceren. Subtiele effecten 
voor huid en haar. Nat in nat. 
Impasto. Bovendien is het gevecht 
tegen de droogtijd voorbij. 
Je kunt onthaasten. Rustig schil
deren. De verf is zachter en 
romiger dan gewone acrylverf. 
Toegankelijker. Zelfs wanneer de 
verf al is ingedroogd kan je het 
opnieuw openen met medium of 
verse verf. 
Golden Open houdt het karakter 
van acrylverf: Fris. Direct. Aan  
sprekend. En wil je toch impulsief 
werken dan kan je de droogtijd 
verkorten met gewoon medium. 
Want de verf combineert probleem  
loos met de traditionele acrylverf, 

mediums en extenders. Schilder 
vet over mager voor een gelijk
matige droging. 

Golden Fluid
Deze waardevolle aanvulling 
op het schilderspalet is extra 
vloeibaar maar met optimale 
dekking en kleurkracht. 
Ideaal voor bijvoorbeeld fijne 
accenten. Of aquarelleren. 
Watervast na de korte droogtijd. 
Hierdoor blijven kleuren helder. 
Laag over laag. En samen met het 
Golden airbrush medium kan je de 

verf spuiten op veel verschillende 
ondergronden. Span papier op om 
een gegarandeerd vlak oppervlak 
te houden. 

Golden Artist Acryl
Alle Golden Artist acrylverven zijn 
te koop bij Van der Linde. Verven 
van uitzonderlijke kwaliteit.  
Pure kleurkracht. 100% pigment
verzadiging. Honderd procent verf. 
Met dit assortiment willen we de 
acrylkunstschilder uitdagen om 
nieuwe technieken toe te passen. 
De grenzen te verleggen. Laat je 
daarom informeren en inspireren 
bij Van der Linde. 
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