
Charvin is sinds 1830 gevestigd aan de Franse Rivièra
en is trots om aan bekende schilders zoals Cézanne,
Bonnard, Ambrogiani. . . .geleverd te hebben.

"Wij proberen steeds ons Frans cultureel erfgoed over te
brengen door middel van ons gehele assortiment kunstenaars
producten. Het is met grote passie een eeuwig durende
zoektocht naar kwaliteit geweest waardoor we tot op de dag van
vandaag onze schilderdoeken en kunstenaars producten
kunnen maken.
Alles vervaardigd in Frankrijk met een harmonieuze menging
van traditie en moderniteit. Een reeks producten, algemeen
herkend door zijn hoge kwaliteit, hebben voor een wereldwijde
bekendheid gezorgd.” aldus de woordvoerder van Charvin.

Charvin gebruikt nog steeds de oud beproefde recepten.
Deze recepten zijn de zelfde als die gebruikt werden door de
schilders in 1830. Die werden zonder compromissen gemaakt
met een selectie van alleen de fijnste pigmenten en het maakt
daarbij niet uit hoe zeldzaam en kostbaar deze zijn.
De verfmakers van Charvin produceren vakkundig en zeer
zorgvuldig de olieverf zoals de wijnmakers die er zeker van
willen zijn dat het ware karakter en gewaardeerde uiterlijk
meteen herkend wordt. Het is de aandacht voor detail door de
eigenaren en de liefde voor het product wat deze olieverf tot
een van de meest begeerde kunstenaars materialen maakt.

De binder van de Charvin olieverf is een mix van papaver- en
lijn-olie maar hoofdzakelijk papaverolie. ln vergelijking met
uitsluitend lijnolie als binder krijgt de verf daardoor een uniek
romig karakter. Papaverolie is natuurlijk kostbaarder dan de
traditionele lijnolie en is ook de basis voor de fabricage van de
top cosmetica. Charvin olieverven zijn zeer hoogwaardige
professionele verven met nog steeds het geheime recept van
1830 en zoals toen zeer constant en lichtecht.

- Vervaardigd in de Franse Riviera.

- Een zeer groot aantal kleuren om sneller te kunnen
schilderen door minder te noeven mengen.

- Een van de meest geëerde en door de tijd uitgeteste
recepturen voor olieverfproductie.

- Alleen de aller fijnste pigmenten worden geselecteerd
voor net vervaardigen van Charvin verf.

- Gemaakt met hoofdzakelijk papaverolie voor een briljante,
rijke en roomachtige verf zonder compromissen

- Vooral zeer geliefd door “plein air" (buitens huis) schilders.
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