
#2
Markere
Acrilice

Ghidul
creativilor
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Sunt designer textil !i ilustrator de mod". De obicei 
fac compozi#ii figurative, de!i sunt familiarizat" cu 
designul modelelor !i designul de produse. În munca 
mea personal", îmi place s" folosesc instrumente !i 
tehnici manuale precum acuarela pe hârtie !i mark-
ere acrilice.

Lucrez ca pictor, ilustrator !i sculptor !i m" exprim 
artistic într-o gam" larg" de medii. Îmi place s" ex-
perimentez cu materiale mixte !i s" creez opere de 
art" colorate, vibrante !i care reflect" reac#ia mea 
fa#" de lumea din jurul meu.

Construiesc de decoruri în industria filmului !i 
creând ansambluri vizuale uimitoare pentru filme cu 
buget mare, folosind o varietate întreag" de materi-
ale precum lemn, piatr", fibr" de sticl", r"!in", ipsos, 
silicon sau polistiren. Îmi place foarte mult profesia 
mea, deoarece nu exist" dou" zile care s" fie la fel.

4 Despre markerele acrilice
5 P"r#i componente ale markerelor 
6 Sortiment

13 Textile

25 Metal

37 Lemn

17 Ceramic"

29 Hârtie

41 Sticl"

21 Plastic

33 Minerale

45 Alte materiale

7 Vârfuri & Culori
8 Cum folose!ti markerele
10 Technici

EU 
SUNT 
ANETT

EU 
SUNT 
MARCUS

EU 
SUNT 
ANDREA

Profil de arti!ti SUMAR

Materiale
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Despre markerele acrilice

Ce este tehnologia culorilor acrilice?

Compara"ie a tipurilor de markere De ce Schneider?

SOLVENT

MIROS

TIMP DE USCARE

AMESTECARE/MIXARE/EFECTE SPECIAL

LUCRU PE SUPRAFE#E ABSORBANTE

PE BAZ$ DE AP$

F$R$ MIROS

COMPARATIV MAI LUNG

U%OR DE REALIZAT

POSIBIL

PE BAZ$ DE ALCOOL

PUTERNIC

COMPARATIV MAI SCURT

DIFICIL DE REALIZAT

NU ESTE POSIBIL

MARKER ACRILIC MARKER PERMANENT
Markerele Schneider sunt fabricate în Germania !i sunt supuse 
unor controale de calitate stricte !i constante.
Folosim doar pigmen#i premium pentru markerele noastre 
acrilice, ceea ce  garanteaz" o opacitate ridicat".
Cerneala, vârful !i pigmen#ii sunt complet coordonate !i, prin 
urmare, sunt perfect adaptate nevoilor clien#ilor no!tri.

Optimizat pentru fiecare suprafa"$

Acoperire ridicat$

Stralucire mare a culorii

Uscare rapid$

Previne uscarea !i 
protejeaz" vârful

Flux constant de vopsea

Practic, este rezervorul
cu vopsea acrilic"

Faciliteaz" amestecarea 
pigmen#ilor cu baza (re#eta) 
vopselei.

Vârf de scriere.

P"r#ile componente ale markerelor acrilice

Capac

Supap$

Corp

Bile pentru
amestecare

Vârf
Markerele acrilice î!i iau numele de la acrilatul prez-
ent în re#eta vopselelor. Acest liant este responsabil 
pentru aderen#a pigmen#ilor de culoare pe diferite 
suprafe#e. 

Compozi#ia vopselei permite aderen#a pe multe su-
prafe#e diferite - cum ar fi lemn, metal, plastic, îm-
br"c"minte etc. Prin agitarea markerului, pigmen#ii 
se amestec" cu vopseaua

În compara#ie cu alte tehnologii, cea mai mare dif-
eren#" este solventul. În timp ce majoritatea mark-
erelor permanente cu vopsea sunt pe baz" de alcool, 
markerele acrilice sunt pe baz" de ap"

De!i acest lucru prelunge!te timpul de uscare pentru 
markerele acrilice, exist" câteva avantaje: vopseaua 
poate fi amestecata “umed pe umed”, nu miroase 
!i se poate lucra !i pe suprafe#e absorbante f"r" ca 
pigmen#ii s" fie disipa#i.
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Sortiment Vârfuri & Culori

310 2mm round

330 15mm

Portofel 6x V1

Portofel 6x 

Portofel 6x V1

320 4mm round

Portofel 6x V2

Portofel 6x V2

Portofel 6x V3

2mm

4mm

Portofel 6x V3

Black

Black

Black

Black

Pastel green

Pastel green

Red

Red

Red

Pastel purple

Pastel purple

Blue

Blue

Blue

Pastel pink

Pastel pink

Green

Green

Green

Pastel blue

Pastel blue

Yellow

Yellow

Yellow

Apricot

Apricot

Orange

Orange

White

White

White

Brown

Brown

Gold

Gold

Purple

Purple

Silver

Silver

Pink

Pink

Burgundy

Burgundy

Black

Black

Gold

Gold

Yellow

Yellow

White

White

White

Silver

Silver

Pink

Pink

Blue

Blue

Blue

Pastel blue

Pastel blue

Brown

Brown

Violet

Violet

Pastel purple

Pastel purple

Orange

Orange

Red

Red

Red

Pastel pink

Pastel pink

Burgundy

Burgundy

Green

Green

Green

Pastel green

Pastel green

Apricot

Apricot

Pute#i crea !i personaliza orice culoare 
pe care v-o dori#i, recurgând la o tehnic" 
simpl" numit" „amestecare”. Asigura#i-v" 
c" înainte ve#i consulta sec#iunea “Tehnici” 
a acestui ghid, pentru sfaturi !i trucuri 
avansate!

SFAT

15mm
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Cum se utilizeaz$?

Activati

Depozitare

Utilizare

Pompa

Markerele noastre acrilice sunt a!a-numitele „markere cu valv"”. Din cauza con#inutului ridicat 
de pigmen#i din vopsea !i a viscozit"#ii re#etei, nu este posibil" aplicarea tehnologiei utilizate 
la clasicele carioci, unde stocarea cernelii se realizeaz" prin impregnarea fibrelor din interiorul 
instrumentului de scris. Con#inutul ridicat de pigment este necesar deoarece asigur" opacitate 
maxim". Pentru ca markerul s" fie preg"tit de utilizare, acesta trebuie agitat bine, pentru a 
amesteca baza de vopsea cu pigmentul, apoi trebuie ap"sat în mod repetat vârful, pân" când 
acesta este complet saturat cu vopsea !i vom putea trasa primele linii — face#i primele încerc"ri 
pe o suprafa#" de test.

Înainte de a activa markerele, asigura#i-v" c" le scutura#i bine, cu 
capacul închis! Apoi #ine#i markerele perpendicular pe o suprafa#" de 
test (o foaie de hârtie, de exemplu) !i ap"sa#i vârful în jos, pân" când 
este saturat de culoare!

Asigura#i-v" c" pune#i din nou capacul, dup" folosirea markerului, 
pentru a preveni uscarea vârfului markerului! Dac" se întâmpl" s" îl 
uita#i f"r" capac o perioad" mai lung", pune#i în capac ap" curat", 
!i l"sa#i pân" când cerneala uscat" de pe vârf se dizolv". Apoi cl"ti#i 
vârful, separat, pân" la îndep"rtarea întregului strat de vopsea uscat".

Deoarece vopseaua noastr" acrilic" se comport" complet diferit pe 
fiecare suprafa#", consulta#i restul ghidului nostru pentru informa#ii 
despre cum s" folosi#i markere acrilice pe diferite suprafe#e!

Dac" observa#i c" liniile trasate  încep s" se estompeze, pur !i simp-
lu repeta#i procesul de activare !i activa#i din nou markerul!

1

3

2

4
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Tehnici de utilizare

Markerele acrilice sunt u!or de folosit, dar greu de st"pânit. De!i comportamentul vop-
selei acrilice variaz" pe fiecare suprafa#", exist" câteva tehnici generale pe care e bine 
s" le st"pâni#i. Deoarece majoritatea tehnicilor se bazeaz" starea vopselei acrilice — 
umed" sau uscat" —, asigura#i-v" c" verifica#i timpul de uscare pentru suprafa#a pe care 
inten#iona#i s" lucra#i. Timpii de uscare pot fi gasiti in urmatorul capitol al ghidului. De 
asemenea, asigura#i-v" c" testa#i fiecare dintre aceste tehnici înainte de a le implementa!

Dac" lucra#i pe o suprafa#" mai întunecat" sau dori#i ca aparen#a 
culorilor s" fie mai vie !i mai strident", stratificarea culorilor poate 
fi o idee bun". Dup" ce a#i pus primul strat, a!tepta#i pur !i simplu 
pân" se usuc", apoi desena#i al doilea strat! De obicei folosim 
termenul de stratificare, atunci când punem aceea!i culoare de mai 
multe ori, dar pute#i chiar s" folosi#i o culoare diferit" pentru al 
doilea strat. De exemplu, pute#i acoperi o suprafa#" întunecat", în 
prealabil cu alb, astfel încât s" ac#ioneze ca un substrat pe care se 
pot construi straturi mai colorate.

Este posibil s" fie nevoie s" ad"uga#i margini sau 
contururi lucr"rii dvs. pentru detalii; cu toate 
acestea, de cele mai multe ori trebuie s" face#i 
eforturi suplimentare, deoarece markerele acrilice 
nu ofer" întotdeauna cea mai bun" op#iune pentru 
conturare. Chiar !i cele mai sub#iri markere pot fi 
prea groase pentru lucr"ri de art" ce au nevoie 
de detalii fine. Pe hârtie, pute#i folosi cu u!urin#" 
creioane pentru conturare, dar pe suprafe#e mai 
preten#ioase, cum ar fi sticla, pute#i utiliza un marker 
de 2 mm grosime sau pute#i alege un !ablon pentru 
a v" asigura c" nu colora#i în afara marcajelor.

Este acela!i proces ca !i stratificarea, dar f"r" a a!tepta uscarea 
primului strat: cernelurile acrilice pot fi amestecate !i mixate cât 
timp sunt înc" umede. În acest fel, pute#i crea noi tonuri de culoare 
!i nuan#e pe care nu le ave#i sau v" pute#i lumina !i întuneca culorile 
ad"ugând cerneal" alb" !i neagr".

Dac" începe#i s" experimenta#i cu markerele noastre acri-
lice, pute#i descoperi o mare varietate de tehnici avansate. 
De exemplu, dac" dori#i s" crea#i un efect de vopsea spray, 
pute#i încerca s" sufla#i cerneala umed", proasp"t aplicat", 
cu un pai. O alt" tehnic" Pro este s" folosi#i o pensul" în-
muiat" cu ap", aplicând pe vopsea, înainte ca aceasta s" se 
usuce, pentru a crea o lucrare de art" în stil acuarel". Sfatul 
nostru este simplu: nu înceta#i niciodat" s" experimenta#i!

Stratificare

Contururi

Amestecare

Efecte speciale
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Textile - Anett

Tipurile de #es"turi au caracteristici diferite ceea ce va 
avea un impact asupra desenului pe care îl realiza#i. 
Vopseaua se usuc" mai repede pe materialele sintetice 
!i pu#in mai lent pe cele naturale. Pe materialele mai 
sub#iri markerele !i vopeseaua alunec" !i se întind 
în timpul lucrului, iar cele mai groase ofer" o baz" 
stabil" pentru desen. Deci, pentru #es"turi sub#iri, 
merit" s" folosi#i !ablonul pentru desen sau pre-vopsit. 
Pe suprafe#ele netede precum bumbacul, m"tasea 
!i poliesterul nu ezita#i s" folosi#i chiar !i markere cu 
vârfuri mai sub#iri, în timp ce pe suprafe#ele structurate, 
e indicat" utilizarea de markere doar cu vârfuri medii 
!i groase, deoarece vârfurile mai sub#iri nu vor acoperi 
complet micile denivel"ri pe ele. Culoarea #es"turilor 
influen#eaz" !i aspectul designului: pe materialele 
deschise culoarea va fi mai vie, în timp ce pe materialele 
mai închise nuan#ele vor fi mai terne.

Fi!$ informativ$: textile

BUMBAC

POLIESTER

PÂNZ%
DENIM

LENJERIE

M%TASE

4

4

5
4

4

4

Nu este necesar"

Nu este necesar"

Nu este necesar"
Nu este necesar"

Nu este necesar"

Nu este necesar"

* temperatura camerei

3 min.

nu este posibil

3 min.
3 min.

3 min.

nu este posibil

pân" la 30 min.

pân" la 30 min.

pân" la 30 min.
pân" la 30 min.

pân" la 30 min.

pân" la 30 min.

permanent  
dup" c"lcare

permanent  
dup" c"lcare

permanent

permanent  
dup" c"lcare

permanent  
dup" c"lcare

permanent  
dup" c"lcare

Semi precise

Precise

Precise
Precise

Semi precise

Semi precise

nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar
nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar

15 min.

10 min.

15 min.
15 min.

15 min.

15 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR

TIMP DE 

USCARE 

COMPLETÁ

TIMP DE

FIXARE

ÎN MATERIAL

PRECIZIA 

LINIILOR 

TRASATE LÁCUIRE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE'
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Tricou pentru copii reciclat, p"tat

Întinde#i tricoul p"tat pe mas" sau pe o suprafa#" plan". Începe#i prin a 
determina cu claritate ce ve#i desena. Asigura#i-v" c" ve#i realiza un model care 
utilizeaz" pata de mâncare într-un mod creativ. Pata de pe acest tricou arat" 
ca un p"ianjen, a!a c" hai s" cre"m o compozi#ie în care o broasc" încearc" s" 
prind" un p"ianjen.

Mai întâi, face#i un !ablon, care v" va ajuta s" 
desena#i modelul pe tricou. În acest caz, este forma 
broa!tei. Un !ablon poate fi folosit de nenum"rate 
ori, deci merit" s" alege#i o hârtie mai groas".

Înainte de a începe s" desena#i, 
pune#i o bucat" de carton în 

interiorul tricoului pentru a 
preveni trecerea vopselei !i pe 

spatele tricoului.

Dup" ce modelul este complet uscat, c"lca#i tricoul la temperatur". 
Modelul de pe tricoul desenat !i astfel tratat, r"mâne permanent !i 
este lavabil.

Odat" ce primul strat este gata, l"sa#i-l s" se usuce timp de 5 pân" la 10 minute. 
Dup" aceea, pute#i începe s" picta#i urm"torul strat cu alt" culoare. Când lucra#i 
pe bumbac sau alte #es"turi, re#ine#i c" pute#i acoperi doar culorile deschise cu 
altele mai închise, a!a c" planifica#i în consecin#".

Material: bumbac

1

2

3

4

5

Mai mult" inspira"ie

C"uta#i o pereche de pantofi (preferabil din pânz" 
alb") !i personaliza#i-i dup" propriul gust. Nu exist" 
un sentiment mai bun decât s" î#i etalezi sneakers-ii 
cu un model unic!

Transform" o e!arf" de m"tase simpl" într-un 
unicat. Deoarece materialul este sub#ire !i moale, 
este mai bine s" alege#i o tehnic" de modelare 
care poate fi produs" prin presare. Aici, am optat 
pentru un model floral.

Es,-fá de máta./ cu mo0/le f1or,1e

Crea#i o jachet" nou", transformând-o pe cea plictisitoare, din 
poliester! Deoarece materialul este sub#ire, v" recomand"m 
s" folosi#i o form" de-a lungul c"reia poate fi trasat modelul. 
Aceast" tehnic" este potrivit" pentru a crea atât modele 
geometrice, cât !i organice.

Ja2h/3á di4 po15es3/r

Dac" lucra#i pe o #es"tur" tricotat", 

datorit" elasticit"#ii #es"turii, este 

important s" desena#i cu mi!c"ri 

scurte, astfel încât materialul s" 

nu se întind" !i s" nu distorsioneze 

modelul.

SFAT DE LA ANETT

Te45si di4 pân6á pe-s74al56at5
' '
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Ceramic$ - Anett

Exist" mai multe variet"#i de obiecte realizate din mate-
rial ceramic, cum ar fi por#elanul sau teracota. Obiectele 
glazurate nu absoarb vopseaua, în timp ce suprafe#ele 
poroase, nesm"l#uite, absorb vopseaua acrilic". Toate 
suprafe#ele ceramice sunt potrivite pentru a picta mo-
dele frumoase pe ele. Cu toate acestea, modelele nu 
dureaz" f"r" coacerea obiectului. A!a c" este foarte 
important ca, dup" ce stratul de vopsea s-a uscat pe 
obiect, acesta s" fie introdus imediat în cuptor, înainte 
de a intra în contact cu apa. Din fericire, cuptoarele de 
cas" sunt perfecte în acest scop.

Fi!$ informativ$: ceramic$

CERAMICA

POR#ELAN

TERACOT%

* La temperatura camerei

3

3

5

posibil

posibil

posibil

5 min.

5 min.

aproape
imposibil

pân" la 1 or"

pân" la 1 or"

pân" la 30 min.

permanent dup"
tratarea în cuptor

permanent dup"
tratarea în cuptor

permanent dup"
tratarea în cuptor

Precise

Precise

Precise

220°C pentru
 45 min la cuptor

160°C pentru
45 min la cuptor

220°C pentru
45 min la cuptor

15 min.

15 min.

10 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE 

USCARE 

COMPLETÁ

TIMP DE 

FIXARE ÎN 

MATERIAL

PRECIZIA 

LINIILOR 

TRASATE

INSTRUCTIUNI 

PENTRU 

COACERE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE'
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Can" spart", reciclat$

S" presupunem c" #i-ai spart cana preferat", dar ai vrea s" o p"strezi cumva. 
Lipind bucata !i pictând cana într-un stil nou, acesta î!i poate g"si un nou scop, ca 
suport pentru stilouri, de exemplu. În primul rând, trebuie s" lipi#i buc"#ile rupte 
împreun". Pentru aceasta, trebuie s" utiliza#i un tip special de lipici pentru ceramic". 

Odat" ce lipiciul s-a uscat, pute#i începe s" picta#i. 
Conceptul este de a picta fiecare bucat" rupt" într-o 
culoare diferit". Cana din por#elan este acoperit" cu 
glazur", deci are o suprafa#" foarte lin" !i alunecoas".

Lucra#i cu aten#ie cu markerul !i 
ave#i grij" s" nu atinge#i modelul cu 
mâinile — gr"simea !i transpira#ia 
de pe piele afecteaz" felul în care 
stratul de vopsea acrilic" ader" 
la aceast" suprafa#". Deoarece 
suprafa#a este neted", este u!or s" 
desena#i pe ea cu precizie.

Când stratul de vopsea s-a uscat, putem coace cana în cuptor pentru 
a solidifica modelul.

 În r"stimpul de uscare a vopsele, de aproxi-
mativ 15 minute, v" pute#i ocupa de margini.

Material: Portelan

1

2

3

4
5

Mai mult" inspira"ie

Material: Ceramica
Face#i o vaz" de ceramic" glazurat" alb" simpl", 
unic", folosind propriul model. În ceea ce prive!te 
precizia desenului, timpul de uscare !i caracteristicile 
de stratificare, pentru ceramica este aceela!i cu 
por#elanul.

Material: Teracota
Pute#i însufle#i un castron simplu, de teracot", 
colorat natural. În compara#ie cu por#elanul, 
teracota are o suprafa#" absorbant" atunci când 
nu este glazurat". Aplica#i vopsea cu markerul, 
pân" ob#ine#i un strat uniform !i consistent de 
culoare.

Va6á pe-s74al56atá

Bo1 cu mo0/le ge78et-5ce
Timpul ideal de coacere este 

de 45 de minute, la 220 Cel-

sius. Aceast" temperatur" ar 

trebui s" solidifice modelul, în 

majoritatea cazurilor.

SFAT DE LA ANETT
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Plastic - Anett

Obiectele din plastic au multe varia#ii în ceea ce prive!te 
calitatea suprafe#ei lor. Exist" materiale plastice lucio-
ase, mate, alunecoase, transparente, netransparente pe 
care le putem lucra cu markere.

Când vine vorba de plastic, a!tepta#i-v" la un timp de 
uscare mai lung. Markerele acrilice nu se “leag"” bine 
pe majoritatea suprafe#elor din plastic, motiv pentru 
care este indicat, în majoritatea cazurilor, cu excep#ia 
polistirenului, s" acoperi#i lucrarea cu un strat de lac.
Markerele sunt perfecte pentru a transforma obiectele 
din plastic în elemente decorative.

Fi!$ informativ$: plastic

PET

PVC

PLEXI

POLISTIREN

2

4

5

4

*Temperatura camerei

COMPATIBILITATE 

(1-5)

Posibil

Posibil

Posibil

Posibil

10 min.

10 min.

10 min.

5 min.

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

ca. 30 min.

ca. 30 min.

ca. 30 min.

ca. 1 hour

TIMP DE USCARE 

COMPLET

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Precizie

Precizie

Precizie

Precizie

PRECIZIA 

LINIEI

Preferabil

Nu este necesar / 
nu este posibil

Preferabil

Preferabil

LÁCUIRE

15 min.

nu este posibil

15 min.

15 min.

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' P%OP%(ETÁTI

'
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Mai mult$ inspira"ie

Da#i culoare unei huse de mas" din PVC transpa-
rent! Alege#i orice design dori#i, trasa#i-l !i pune#i-l 
sub stratul transparent pentru a desena !i colora f"r" 
probleme modelul!

Lua#i o sticl" PET folosit" !i personaliza#i-o, astfel 
încât s" o pute#i reutiliza ca ghiveci suspendat.

Hu., de ma.á pe4t-9 co:5i

G;iv/2i su.p/4da3

Lipi#i unul peste altul mai multe cercuri din plexi pic-
tate, pentru a crea un efect 3D !i folosi#i-l ca breloc 
personalizat!

B-el72 s3ra35fi2,t

Ghid: Decorarea sistemului solar

Utiliza#i bile din polistiren 
- uprafa#a trebuie s" fie 
curat" !i f"r" praf.

Folosi#i markere acrilice obi!nuite !i markere metal-
ice pentru un design extraordinar! Mai multe culori 
pot fi amestecate pentru efecte speciale (aten#ie, nu 
mixaxi culorile normale cu cele metalice!). Timpul de 
uscare este de 10-15 minute, dar asigura#i-v" c" în-
cepe#i procesul de amestecare imediat dup" ce apli-
ca#i primul strat pentru un efect maxim.

Avantajul utiliz"rii markerelor pe polistiren este c" este u!or de realizat un strat 
uniform de acoperire. Cu toate acestea, dac" nu sunte#i mul#umi#i de rezultat, 
pute#i aplica un al doilea, dup" ce primul strat s-a uscat. Pentru siguran#", 
a!tepta#i 30 de minute înainte de a începe s" aplica#i al doilea strat.

Planetele sunt acum finalizate !i vor fi conectate între ele cu be#i!oare, pen-
tru a forma un model al sistemului nostru solar. Modelul poate fi atârnat 
de tavan, cu o sfoar".

Modelul aplicat r"mâne permanent pe suprafa#" 
,dup" uscare.

Material:    Polistiren

1

2

3

4

5

Marele avantaj al obiectelor din polistiren este 

c" nu sunt fragile, a!a c" nu trebuie s" v" face#i 

griji c" v" deteriora#i piesa de art" în timp ce lu-

cra#i la ea.

SFAT DE LA ANETT



Metal - Marcus

Când picta#i pe o suprafa#" metalic", este important 
s" ave#i în vedere c" metalul nu absoarbe vopseaua, 
precum se întâmpl" cu hârtia, de exemplu. Dup" ce 
se usuc", vopseaua r"mâne semi-permanent" pe 
metal, dar poate fi îndep"rtat" cu u!urin#" folosind 
o raclet" sau prin !teregere (intens") ap". Pentru a 
proteja suplimentar lucr"rile, atunci când le !terge#i 
sau cur"#a#i, pute#i aplica un strat de acoperire, cu 
lac, odat" ce designul este finalizat. Putem transfor-
ma aceast" proprietate a metalului !i în avantajul 
nostru — deoarece vopseaua nu se usuc" atât de 
repede, markerele pot fi amestecate foarte bine, pe 
metal.

Fi!$ informativ$: metal

ALUMINIU

O&EL

TABL%

4

4

4

Posibil

Posibil

Posibil

*temperatura camerei

3 min.

3 min.

3 min.

aprox. 1 or"

aprox. 1 or"

aprox. 1 or"

Semi permanent

Semi permanent

Semi permanent

Precizie

Precizie

Precizie

Recomandat

Recomandat

Recomandat

8 min.

10 min.

10 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI
LÁCUIRE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' P%OP%(ETÁTI

'
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Ghid: Flori de aluminiu, dintr-o doz"

Folosi#i un cutter pentru a t"ia partea superioar" a dozei. Folosi#i o lam" scurt", 
pentru c" este mult mai sigur. De asemenea, ave#i grij" la marginile cutiei pentru 
c" sunt destul de ascu#ite, a!a c" ave#i grij" la degete !i mâini.

Aplatizeaz#i doza pe care a#i t"iat-o, astfel încât s" 
fie mai u!or de desenat pe ea. Acum, ave#i o foaie 
frumoas" de aluminiu! Crea#i dou" flori din ea. Ceea 
ce este grozav la acest material, este c" îl g"sim din 
bel!ug, este foarte u!or !i nu rugine!te.

Deoarece florile sunt colorate, ve#i amesteca culorile frecvent în timpul pro-
cesului de desen. Dup" amestecare, s-ar putea s" fie nevoie s" cur"#a#i vârful 
markerului, folosind pu#in" hârtie. Dup" ce a#i terminat cu designul florii, 
l"sa#i-o s" se usuce cam 10 - 15 minute. Apoi aplica#i mai multe detalii în 
centrul florii. Face#i alte capete de flori din partea inferioar" a dozei.

Pentru ca florile s" fie complete, trebuie s" face#i !i o frunz". Pute#i picta 
mai întâi toat" frunza cu verde, apoi pute#i zgâria suprafa#a când este us-
cat" sau pute#i crea un alt model. Dac" vre#i s" pune#i florile afar" !i s" le 
proteja#i, pute#i aplica un lac transparent. Acest lucru va face culorile s" 
r"mân" str"lucitoare.

Acum face#i tulpina florii din sârm" de o#el. V" 
recomand"m s" folosi#i un !urub aici, deoarece 
va trece prin aluminiul moale, dar pute#i folosi !i 
!tifturi !i cuie. Apoi, pur !i simplu, înf"!ura#i firul 
în jurul florii, trece#i firul prin orificiu !i ap"sa#i-l 
în jos. Acum avem floarea, pe o tulpin"!

Material: Aluminiu

1

2

3

5

Mai mult" inspira"ie

Material: tabl"
Pute#i recicla cu u!urin#" o cutie de conserve uzat" !i 
s" o transforma#i într-un pe!te cu solzi din monede. 
Folosi#i monedele pentru a decora pu!culi#a, lipi#i-le 
cu adeziv !i colora#i-le.

Material: o#el
Personaliza#i-v" termosul cu modele interesante, 
cum ar fi un far. Folosi#i band" de mascare pentru 
a separa culorile unele de altele.

Pu.c91itá de ta<lá, b-ic71atá

Te-m7.-fa-

Sun" complicat? Pute#i g"si 

un tutorial video complet pe 

canalul Youtube.

SFAT DE LA MARCUS

4

'



Modele din hârtie
- Marcus

Fi!$ informativ$ de hârtie

HÂRTIE DE DESE

CARTON

BANDA DE MASCARE

HÂRTIE PLASTIFIAT%

3

3

5

5

Nu este nevoie de amorsare 

Nu este nevoie de amorsare 

Nu este nevoie de amorsare

Nu este nevoie de amorsare 

 

*Temperatura camerei

3 min.

3 min.

5 min.

4 min.

5 min.

5 min.

ca. 30 min.

ca. 30 min.

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Semi-precis 

Semi-precis 

Precis

Precis

Nu este necesar 

Nu este necesar 

Nu este necesar 

Nu este necesar 

5 min.

3 min.

10 min.

10 min.

Markerele acrilice func#ioneaz" bine pe hârtie, 
inclusiv pe hârtie tradi#ional" de desen, carton !i 
unele hârtii cretate, chiar !i pe ziare. Unele dintre 
acestea sunt mai absorbante !i se usuc" mai repede, 
dar, în general, timpul de uscare pe hârtie este destul 
de scurt. Odat" uscat", culoarea este permanenta !i 
r"mâne vibrant", mai ales pe hârtia cretat". Exist" 
asem"n"ri !i diferen#e în lucrul pe tipuri diferite de 
hârtie, în principal acestea se reduc la grosimea !i 
textura materialului. Unele hârtii, cum ar fi cele pentru 
acuarel", au o suprafa#" texturat" !i markerele pot 
rula mai pu#in bine pe acestea. Acest lucru înseamn" 
doar c" trebuie s" munce!ti pu#in mai mult pentru 
a completa zonele neacoperite cu primele tu!e. Cu 
hârtiile absorbante sau cele creponate, culoarea se 
poate întinde dincolo de marginile modelului ales !i 
nu pute#i ob#ine margini 100% precise, dar le pute#i 
folosi ca elemente decorative, într-un design mai 
mare.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI
LÁCUIRE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' P%OP%(ETÁTI

'



31

Giraf" din carton reciclat

Lua#i o bucat" de carton ondulat. Mai întâi, desena#i designul girafei cu un 
creion. Nu uita#i s" ad"uga#i ni!te buc"#i laterale la picioarele girafei pe care le 
plia#i mai târziu, pentru stabilitatea modelului

Acum, alege#i o culoare de baz" !i începe#i s" o 
pune#i pe design. Deoarece urmeaz" s" stratifica#i 
culorile, asigura#i-v" c" a!tepta#i pân" când vopseaua 
se usuc". Dac" nu a!tepta#i suficient, ve#i ob#ine un 
amestec de culori -- în acest caz, l"sa#i s" se usuce 
timp de 3 minute.

Apoi, aplica#i un model mai 
detaliat, cu un marker ro!u de 
m"rime medie. A!tepta#i înc" 3 
minute, astfel încât s" pute#i în-
cepe s" stratifica#i din nou.

Asigura#i-v" c" îl decupa#i pe o scândur" astfel încât s" 
protejeze suprafa#a de lucru. Tu!" final", îndoi#i p"r#ile 
laterale înapoi, astfel încât girafa s" stea în picioare.

Aplica#i ultimele straturi de alb-negru !i l"sa#i-l s" se usuce timp de 
6 minute, astfel încât s" fie complet uscat, apoi suntem gata s"-l 
t"iem !i s"-l ridic"m.

Material: Carton

1

2

3

4

5

Material: Hârtie de desen
Decoreaz"-#i peretele cu o pies" de art", pe care o 
creezi pentru tine. Experimenteaz" culori !i tehnici 
pentru a-#i g"si propriul stil.

Material: band" de mascare
Face#i ghem !i modela#i pungi de hârtie vechi 
pentru a crea modelul unui elefant; apoi aco-
peri#i-l cu band" de mascare -- aceasta va lega 
totul împreun". Apoi, colora#i cu markerul, peste 
banda de mascare, exact a!a cum dori#i!

Pi2t9-á-co27s

Material: Hartie cretata
În loc s" arunca#i cutiile de lapte uzate, le pute#i da o 
nou" via#" transformându-le în decora#iuni!

S3at9i/-câin/

Dac" trece culoare peste con-

turul designului dvs., nu v" 

face#i griji, acesta va fi oricum 

decupat.

SFAT DE LA MARCUS

S3at9i/-el/=an3

'

Mai mult$ inspira"ie



Minerale - Marcus

Mineralele sunt suprafe#e dure care, în general, 
preiau foarte bine vopseaua acrilic" a markerelor. 
De obicei se usuc" în aproximativ 3 minute !i r"mân 
permanent. Suprafe#ele materialelor mai moi pot fi 
zgâriate, ceea ce îndep"rteaz" !i vopseaua. Deci, 
acestea au nevoie de un strat de acoperire (lac) în 
cazul în care le ve#i manipula des. Alternativ, pute#i 
coace mineralele într-un cuptor pentru o impregnare 
profund" a vopselei în material.

Fi!$ informativ$: minerale

ARDEZIE

PIATR%

ARGIL%

*Temperatura camerei

3

4

3

Posibil

Posibil

Posibil

Aproape imposibil

Aproape imposibil

Aproape imposibil

Pân" la 30 min.

Pân" la 30 min.

Pân" la 30 min.

Permanent

Permanent

Permanent

Semi precise

Semi precise

Semi precise

Recomandat

Posibil 

Posibil

10 min.

10 min.

10 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE 

USCARE 

COMPLETA

PRECIZIA 

LINIILOR LÁCUIRE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' P%OP%(ETÁTI

'
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Board-game cu tem" fantezie

S" cre"m un simplu board-game, pentru doi juc"tori, realizat din trei materiale: 
ardezie, pietre !i lut. Jocul se va baza pe o tem"-fantezie !i progresul juc"torilor 
se va face prin aruncarea zarurilor.
S" începem cu tabla, care este f"cut" dintr-o bucat" p"trat" de ardezie. Se reco-
mand" s" desena#i mai întâi designul cu un creion. Desena#i structura de baz" a 
tablei, apoi o pute#i decora cu tema aleas".

Apoi, marca#i “capcanele” sau bonusurile pe traseul 
jocului. De exemplu, pute#i folosi reguli precum un 
pas înapoi sau înainte, dac" ajunge#i într-un anumit 
sector

Suprafa#a ardeziei poate fi zgâriat", 
astfel încât culorile sunt doar semi-
permanente. Se poate folosi un lac de 
protec#ie pentru a le face mai durabile.

Pasul final este de a crea zarurile, din lut. Pute#i modela în 
orice form" !i alege orice design. De asemenea, v" pute#i 
juca cu diferite metode de decorare, cum ar fi zgârierea 
suprafe#ei colorate sau vopsirea lutului.

Urm"torul pas este crearea pieselor, din pietre. Pute#i folo-
si o bucat" de piatr" sau pute#i lipi câteva împreun". Forma 
pietrelor poate defini personajul pe care ai vrea s"-l ilustrezi.

Material: Diverse

1

2

3

4

5

“Ingrediente” pentru Board-game

Tabla este desenat" pe o suprafa#" plan".  Am ales 
o tem" fantezie de castel bântuit !i un set de reguli 
simplu, care seam"n" mult cu Shoots & Ladders.

Un board-game cu un castel bântuit necesit" 
piese la fel de înfrico!"toare, pe care le-am creat 
din pietre.

Ta<lá de jo2

Pi/.el/

Pute#i face un zar dintr-un bulg"re de lut. Sim#i#i-v" 
liberi s" inventa#i orice form" !i design care se po-
trive!te cu tema jocului de mas"!

Za-9ri

Canalul Youtube Schneider-

Pen, ofer" un videoclip com-

plet despre cum s" crea#i acest 

minunat joc de societate!

SFAT DE LA MARCUS



Lemn - Andi

Fi!$ informativ$: Lemn

PLUT%

LEMN BRUT

PLACAJ

OSB

BAMBUS

3

3

4

3

3

Posibil

Posibil

Posibil

Recomandat

Recomandat

*Temperatura camerei

aproape imposibil

2 min.

3 min.

2 min.
dup" amorsare

2 min.
dup" amorsare

Pân" la 30 min.

Pân" la 30 min.

Pân" la 30 min..

30 min.
dup" amorsare

30 min.
dup" amorsare

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Semi precise

Semi precise

Semi precise

Semi precise
dup" amorsare

Semi precise
dup" amorsare

Posibil

Posibil

Posibil

Posibil

Posibil

3 min.

3 min.

3 min.

2 min.
dup" amorsare

2 min.
dup" amorsare

Lemnul este un material poros !i fibros. Sunt mai 
multe variet"#i de obiecte din lemn, precum piese 
pentru mobilier, materiale de construc#ie !i altele. 
Tipurile de lemn utilizat în mod obi!nuit sunt: 
pin, stejar, mahon, bambus, plut", mesteac"n. În 
func#ie de tipul de lemn sau de tipul de tratament al 
lemnului, suprafa#a de lucru poate varia. Suprafe#ele 
din lemn brut pot fi aspre !i granulate, a!a c", în mod 
natural, vor absorbi vopseaua, necesitând în medie 
3 minute timp de uscare pentru primul strat. Dar, 
pentru o acoperire suplimentar", pute#i aplica un al 
doilea strat, având grij" s" nu v" mânji#i lucrarea în 
timp ce vopseaua înc" se usuc".

Suprafe#ele din lemn pot fi gata l"cuite sau finisate; 
de asemenea pot fi acuperite cu lac pentru a “sigila” 
suprafa#a, caz în care materialul va fi mai neted, dar 
timpul de uscare a vopselei va fi mai mare. Indiferent 
de suprafa#a pe care inten#iona#i s" picta#i, toate 
suprafe#ele din lemn sunt potrivite pentru a picta 
modele frumoase pe ele. Cu toate acestea, modelele 
se pot deteriora prin utilizarea regulat", în lipsa unui 
strat protector de lac.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI

LÁCUIRE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE'

P%OP%(ETÁTI
'
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#int$ pentru joc darts

S" facem o #int" din pluta dopurilor sticlelor de vin pe care le vom prinde la un loc 
folosind leg"turi de prindere din plastic (“!oricei”). Lua#i dopuri de vin !i pune#i-le 
unul lâng" cel"lalt, circular. Apoi, folosim leg"turi de prindere din plastic, pentru 
a le strânge.

Pute#i folosi lipici de uz general pentru a le fixa pe un 
copac de plut" sau alege#i o bucat" de carton, dac" 
o prefera#i. Odat" ce lipiciul este uscat, acesta va fi 
gata de vopsit.

Conceptul este de a folosi 
trei culori, la alegere, pentru 

a picta un centru !i cele dou" 
sec#iuni concentrice, fiecare 
corespunzând unui anumit 

num"r de puncte.

Pute#i folosi s"ge#i cump"rate din magazin dar, dac" dori#i s" merge#i pân" 
la cap"t, crea#i-v" propriul set de s"ge#i din ace, chibrituri !i hârtie.

Suprafa#a dopului este aspr" !i poroas", a!a c" v" reco-
mand"m s" folosi#i un marker cu vârf de 4 mm. Ave#i 

grij" s" cur"#a#i, din când în când, vârful acestuia.

Material: Pluta

1

2

3

4

5

Mai mult$ inspira"ie

Material: Lemn brut
Pute#i testa întreaga noastr" gam" de culori pe un 
spinner-curcubeu pe care îl pute#i atârna de tavan, 
cu o sfoar".

Material: Bambus
Crea#i un joc lini!titor, pe o plac" de t"iat alimente, 
din bambus, unde pute#i folosi degetele pentru a ie!i 
din labirinrul colorat.

Material: OSB
Lua#i o plac" OSB, alc"tui#i-v" schema de culori 
!i picta#i pur !i simplu piesele de lemn în diferite 
culori, eviden#iind modelul materialului. Rezultat-
ul va fi o pictur" abstract" modern", care arat" 
absolut uimitor.

S:in4/r

La<5ri4t

Pi2t9-á ar35s3icá
Pute#i alege orice schem" de 

culori dori#i !i, de asemenea, 

v" pute#i crea propriul sistem 

de punctaj.

SFAT DE LA ANDI



Sticl$ - Andi

Fi!$ informativ$: sticl$

STANDARD

COLORAT%

MAT%

3

3

3

Posibil

Posibil

Posibil

*Temperatura camerei

5 min.

5 min.

5 min.

Pân" la 1 or"

Pân" la 1 or"

Pân" la 1 or"

permanent
dup" coacere

permanent
dup" coacere

permanent
dup" coacere

45 de min, la
cuptor, la160°C

45 de min, la
cuptor, la160°C

45 de min, la
cuptor, la160°C

Precis"

Precis"

Precis"

15 min.

15 min.

15 min.

În general, majoritatea suprafe#elor de sticl" sunt 
transparente, netede !i str"lucitoare. Dac" dori#i s" 

crea#i o decora#iune, nu este nevoie de un tratament 
suplimentar al suprafe#ei. Dac" inten#iona#i s" 

utiliza#i des obiectul, este recomandat s" folosi#i 
lac pentru a p"stra aspectul original. Utilizarea 

markerelor pe sticl" necesit", în medie, un timp de 
uscare de 3 minute. În ceea ce prive!te culoarea, 

sticla poate fi transparent", semitransparent", 
netransparent" sau opac". Ultimele dou" efecte pot 

fi atinse prin aplicarea unui tratament de suprafa#" 
sau cu vopsire pe o parte a sticlei. Folosind markere 

acrilice Schneider pute#i ob#ine un efect diferit în 
fiecare dintre aceste cazuri. Nu v" fie team" s" 

experimenta#i. În fiecare caz, tehnica de pictur" ar 
trebui s" fie diferit".

Deoarece solu#ia din marker este lichid", este mai 
bine s" încerca#i s" lucra#i cu markerul în pozi#ie 

vertical". Fi#i aten#i, vâful markerul poate sc"pa de 
sub control pentru c" alunec" u!or pe suprafe#e 

curbe !i line. V" recomand"m s" respecta#i timpul 
de uscare, pentru a lucra în siguran#" !i eficient cu 

markerul. În unele cazuri, suprafa#a poate fi, de 
asemenea, aspr" !i mat", precum suprafe#ele mate. 
În aceste cazuri, timpul de uscare poate fi mai scurt.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI LÁCUIRE

TI!P DE 
US"#RE 
PE$T%& 

AP'(CA%)A 
AC)'E(AS( 
CU'*RI ÎN 
S+RA+&RI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' P%OP%(ETÁTI

'
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Clopo"el de vânt

S" facem un clopo#el colorat, care simbolizeaz" norocul (!i care ar trebui s" 
suprime ghinionul). Lua#i câteva pl"cu#e din sticl" pentru microscop pe care le 
pute#i decora cu markere acrilice

Amesteca#i !i potrivi#i diverse modele pentru a crea o 
combina#ie funky decorativ".

Sim#i#i-v" liberi s" fi#i creativ cu 
colorarea pl"cu#elor de sticl". 

Pute#i colora întreaga zon", 
picta pe un model sau realiza o 

combina#ie de culori.

În cele din urm", fixa#i leg"turile pe un suport de plastic. 
Vrem ca pl"cu#ele s" fie suficient de aproape încât s" se cioc-
neasc" atunci când sunt deplasate de adierile de vânt, dar nu 
atât de aproape încât s" se ating" tot timpul.

Dup" ce modelul se usuc", lipi#i panourile împreun" în 
perechi, plasând o fir de pescuit între fiecare pereche. 

În acest fel pute#i crea leg"turile.

Material: Sticl$

1

2

3

4

5

Mai mult$ inspira"ie

Material: Sticla colorata
Crea#i un decor simplu, dar uimitor. Lua#i o 

sticl" de sticl" de vin, împodobi#i-o în culorile 
pe care le alege#i, apoi insera#i lumini#e pentru 

pomul de Cr"ciun.

Material: Sticl" mat"
Decora#i un difuzor de parfum din sticl" mat", 
pictând modele hipnotice pe el. Dac" dori#i s" 
acumula#i puncte-bonus pentru stil, alege#i un 
model de difuzor cu iluminare LED încorporat".

S3ic1á de vi4 de27ra3á

Di=9zo- di4 s3ic1á ma3á
Sim#i#i-v" liber s" ad"uga#i sti-

cl" de culoare închis" în ame-

stecul pe care îl pute#i decora 

cu culori argintii !i aurii.

SFAT DE LA ANDI



Diferite suprafe"e - Andi

Fi!$ informativ$: diverse

CEAR%

CAUCIUC

PIELE

netestat

4

3

netestat

netestat

netestat

* La temperatura camerei

2 min.

5 min.

piele normal! 2 min, 
imposibil pe piele 

întoars!

Pân" la 30 min.

Pân" la 1 or"

Pân" la 1 or"

netestat

Permanent
dup" c"lcare

Semi permanent

netestat

imposibil

imposibil

Precis"

Precis"

Precis"

4 min.

4 min.

4 min.

Cear$
Ceara este un material foarte utilizat, datorit" 
propriet"#ilor sale de etan!are, totu!i nu este solubil" în 
ap" !i se tope!te la peste 40 de grade Celsius. Ceara 
este folosit" în mai multe industrii, de la art" la industria 
alimentar" !i chiar cosmetic". Cel mai cunoscut articol 
este probabil lumânarea, care poate fi f"cut" din 
parafin", cear" de albine sau chiar soia. Are o suprafa#" 
pu#in lipicioas", care poate fi !i mat", aspr" sau chiar 
str"lucitoare. Pute#i cump"ra lumân"ri prefabricate sau 
pur !i simplu le pute#i modela pe ale dvs.

Cauciuc
În general, timpul de uscare pe suprafe#ele de cauciuc 
poate fi de peste 4 minute, a!a c", dac" v" grabi#i, pute#i 
folosi oricând un usc"tor de p"r - #inându-l la o distan#" 
de minim 30 cm pentru a evita deteriorarea suprafe#ei 
!i a gr"bi uscarea. Deoarece cauciucul este o suprafa#" 
flexibil", elasticitatea sa poate afecta rezultatul artei 
tale, a!a c" #ine cont de forma final" a lucr"rii atunci 
când decorezi sau pictezi. Este posibil s" nu fie productiv 
s" pict"m pe o suprafa#" sau pe un articol care se întinde 
des în timpul utiliz"rii, deoarece mi!carea constant" a 
materialului poate deteriora designul planificat.

Piele
Pute#i utiliza piele natural" sau piele sintetic" -- 
aceasta tinde s" împ"rt"!easc" mai multe tr"s"turi 
cu plasticul. Textura pielii poate fi foarte diferit", iar 
acest lucru va afecta suprafa#a de decorare !i timpul 
de uscare a vopselei. De exemplu, dac" utiliza#i piele 
obi!nuit", culorile markerului dvs. vor fi mult mai 
vibrante, dar timpul de uscare al vopselei poate dura 
pu#in mai mult; dac" utiliza#i aceea!i culoare pe piele 
întoars", vom avea un timp de uscare mai mic.

COMPATIBILITATE 

(1-5)
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www.schneider-romania.ro
FaceBook: SchneiderRomania
Instagram: ScheniderPen.ro

TikTok: ScheniderPenRomania

Dore!ti s" prezin#i lumii
realiz$rile tale?

Trimite-ne DM la
conturile noastre Social Media!

FaceBook•SchneiderRomania
Instagram•ScheniderPen.ro

TikTok•ScheniderPenRomania



@Schneider en ro

Distribuitor unic Schneider Pen Germany, în România
Scri an  is ri u ion s r
www.aperta.ro
www.schneider-romania.ro

e idei crea i e ai pus n prac ic  o osind 
ar ere e Schneider Paint-It?

ri i e ne ucr ri e a e  a con u  nos ru 
ns agra  i e o  pune n s ory uri e noas re!

Share your progress!


