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9B den 9H derecesine kadar 
yüksek kalitede geleneksel 
grafit içeren kalemler
(Derwent Graphic)

9B den bile daha koyu siyah 
grafit içeren kalem
(Derwent Onyx)

Eskizler için gerekli grafit 
tonları
(Derwent Sketching)

3 ANA DETAY

GRAPHITE

SERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

ESKİZ KALEMLERİ
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DER WENT GRAPHIC

Derwent Graphic kalemleri pürüzsüz ve dereceli hatlar 
oluşturmaya yarayan en saf grafitten üretilmiştir. Silgi 
ile kolayca silinebilirler ve yüksek derecede ışık 
haslığına sahiptirler.  Derwent Graphic serisi kalemler 
keskin çizgili 9H den çamurumsu 9B ye kadar teknik 
çizimlerinde güvenle kullanılabilirler. 
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GRAPHIC
9B den 9H derecesine kadar yüksek kalitede geleneksel grafit içeren kalemler

GRAPHIC
DERECELİ  KALEMLER

Yapısı Pürüzsüz

Mum bazlı

Mine Çapı 2.2/3.5mm

Derece adedi 20

Işık Haslığı* 100%

Karıştırılabilirlik 5

Silinebilirlik 5

Örtme gücü 5

Uç sertliği 5

Tek, blister ve metal kutularda mevcut
TEKNİK B ye 9H (Sert)

TASARIM 6B ye 4H (Orta)

ESKİZ H ye 9B (Yumuşak)

Kısa bilgi notları...

9B den 9H derecesine 
kadar yüksek kalitede 
geleneksel grafit içeren 
kalemler

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



SERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

ONYX
9B den bile daha koyu siyah grafit içeren kalem

ONYX
PENCILS

Yapısı Pürüzsüz

Mum bazlı

Mine çapı 4mm

Yuvarlak  gövde

Derece adedi 2

Işık Haslığı* 100%

Karıştırılabilirlik 5

Silinebilirlik 4

Örtme gücü 5

Uç sertliği 5
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DERWENT ONYX

Derwent Onyx grafit kalemi tüm grafit kalemleri 
arasında en koyu siyah tona sahip kalemdir. 9B 
derecesinden bile daha koyudur.  Kendi başına 
kullanması harika olmakla beraber Derwent Graphic 
veya Sketching kalemler gibi diğer grafit araçlarıyla 
birlikte kullanarak çizimlerinize muhteşem ton ve 
şekiller ilave edebilirsiniz.
Derwent Graphic serisi kalemlerden daha sıkı bir 
yapıya sahip olan Derwent Onyx kalemlerin hakimiyeti 
kolaydır ve basınç uygulanarak daha koyu tonlara 
ulaşmanıza olanak verir.
Tekli olarak orta koyu ve koyu derecelerde mevcuttur.

Kısa bilgi notları...

9B den bile daha  
koyu siyah grafit  
içeren kalem

Tek, blister ve metal kutularda mevcut

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

Derwent Sketching serisinde, eskiz çalışmaları için 
en doğru üç mükemmel grafit kalemi 
bulunmaktadır; HB, 2B ve 4B. 
Bu kalemler Derwent Graphic serisindeki kalemlerin 
mine çaplarından daha geniştir ve yuvarlak bir 
gövdeye sahiptir. Sanatçıların çabucak taslak 
eskizler oluşturmalarını sağlarlar.
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3 RANGE
FEATURES

SKETCHING
ESKİZ KALEMLERİ

Yapısı Pürüzsüz

Mum bazlı

Mine çapı 4mm

Yuvarlak  gövde

Derece adedi 3

Işık Haslığı* 100%

Karıştırılabilirlik 5

Silinebilirlik 4

Örtme gücü 5

Uç sertliği 5

Tek, blister ve metal kutularda mevcut

SKETCHING
Eskizler için gerekli grafit tonları

Kısa bilgi notları...

Eskizler için 
gerekli grafit 
tonları

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




