
 

Her finder du en samlet oversigt over vores tegne- og akvarelpapir 
 

 

EGNETHED 
Akvarelpapir 

Mercurius 
150 gsm 

Akvarelpapir 
Mercurius 
200 gsm 

Akvarelpapir 
Mercurius 
250 gsm 

Bambi  
Tegne/akvarelpapir  

80 gsm 

Svensk 
tegnepapir 

140 gsm 

Tegne/akvarel- 
papir  

160 gsm 

Bambus papir 

120 gsm 

Mandala papir 

170 gsm 

formtegning moderat moderat moderat meget velegnet god god god god 

vådt-i-vådt god god god kan bruges god kan ikke anbefales meget velegnet moderat 

vandfarver meget velegnet meget velegnet meget velegnet moderat moderat kan ikke anbefales moderat kan bruges 

tørmaling 
(voksfarver) 

moderat moderat moderat kan ikke anbefales Moderat god moderat god 

farveabsorbering god god god kan bruges God kan ikke anbefales meget velegnet moderat 

vandabsorbering meget velegnet meget velegnet meget velegnet god god kan ikke anbefales meget velegnet moderat 

vådt med svamp god god god god god kan ikke anbefales meget velegnet kan bruges 

tørreegenskaber meget velegnet meget velegnet meget velegnet moderat god kan ikke anbefales meget velegnet kan bruges 

farve hvidt hvidt hvidt cream cream hvidt cream hvidt 

antal pr. pakke 100 / 200 / 500 100 50 500 / blokke 250 500 250 100 

størrelser 30.5 x 43 cm 

43 x 61 cm 

35 x 50 cm  

50 x 70 cm 

25 x 35 cm  

35 x 50 cm 

25 x 32.5 cm 

32.5 x 44 cm 

50 x 65 cm 
25 x 32 cm (blok m. 100 s) 
32 x 44 cm (blok m. 100 s) 

25 x 32 cm 

32 x 44 cm 

50 x 64 cm 

25 x 32.5 cm 

32.5 x 44 cm 

50 x 65 cm 

25 x 32.5 cm 

32.5 x 44 cm 

50 x 65 cm 

5 x 5 cm 

10 x 10 cm 

12 x 12 cm 

15 x 15 cm 

20 x 20 cm 

30 x 30 cm 

40 x 40 cm 

50 x 50 cm 

Pris niveau højt højt højt Lav medium medium højt medium 

Varenummer 10310--- 103102-- 103104-- 103152-- 1031526- 1036010- 1031530- 103119-- 



 
 


