
Bij Van der Linde staan zij zij aan zij 

in de schappen. Rowney,  Rembrandt, 

Old Holland, Michael Hardings, 

Winsor en Newton en Mussini.

Zes topmerken artist kwaliteit olieverf, 

ontstaan vanuit een lange traditie. In al 

deze zes olieverven vind je de authentieke 

kenmerken terug. Zuivere pigmenten in 

de hoogst mogelijke concentratie. Zeer 

fijne maling en de beste bindmiddelen. 

Pure verf dus. Voeg daarbij de moderne 

lichtechte pigmenten en wij garanderen 

je olieverf met de hoogste graad van licht-

echtheid: Zes meesters in olieverven. 

Met ieder een eigen karakter.

Verschillen

Rowney artist olieverven Een bijzonder 

pasteuze verf met een soepele textuur 

dankzij de mix van traditie en moderne 

techniek. Door toevoeging van wax 

behoudt de zwaartste impasto zijn vorm.

Rembrandt artist olieverf. De topkwaliteit 

van Talens. Beroemd in binnen- en 

buitenland. 120 schitterrende en intens 

diepe kleuren. En een praktisch detail: 

Alle kleuren hebben dezelfde droogtijd.

Old Holland verfmakers sinds 1664. 

Inmiddels met een gamma van 168 

kleuren in de hoogste graad van licht-

echtheid. De koudgeslagen lijnolie van 

de eerste persing geeft een optimale 

oxidatie en laat de penseelstreek goed 

uitvloeien.

Michael Hardings maakt zijn olie-

verven met de hand. Met technieken 

uit de tijd van de oude meesters. 

Deze compromisloze rust en aandacht 

vind je in de verf terug. 

Winsor en Newton artist olieverven, een 

bijzonder betrouwbare verf die onder 

beroepskunstenaars wereldwijd een 

grote reputatie heeft verworven. Met een 

uitgebalanceerd palet van 120 kleuren.

Mussini Deze bijzondere artist olieverf 

van Schmincke is een harsolieverf. Door 

toevoeging van onder andere damarhars 

is de droging gelijkmatig en is er weinig 

spanning tussen de verflagen. Een verf 

met veel transparante lazuurkleuren. 

Ideaal voor glacis en fijn detailwerk. 

 

Persoonlijk

Maar uiteindelijk is de keuze een kwestie 

van eigen techniek en persoonlijke smaak. 

Hoe werk je? Welke onderwerpen 

schilder je?  Hoe gedraagt de verf zich op 

jouw penseel? Wij nodigen je graag uit 

voor een persoonlijk advies om de verf 

te vinden die bij je past. 

En de uiteindelijke keuze laten we graag 

over aan de meesters van vandaag.
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