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Bastão de grafite aguarelável de grande dimensão 
para intervenção directa em espaços ou para 
desenho em grande escala. A Grafite de graduação 
8B transforma este objecto bruto num suave 
instrumento de desenho e pintura. 
O design do Artgraf XL tem como ponto de partida 
a fábrica e os processos artesanais utilizados para 
a produção de minas de grafite. É um objecto único 
a nível mundial, cujo potencial artistico está 
totalmente inexplorado e como tal estabelece 
novas fronteiras à criatividade.

Dez bastões de Aguarela de Grafite ARTGRAF XL apresentados 
numa caixa expositor de madeira muito funcional, que expressa 
toda a originalidade e carácter de ARTGRAF XL.

Ten sticks presented in a functional wooden box that expresses 
all the character and originality of ARTGRAF XL.

Extra-large hand made water soluble graphite
stick, developed by Viarco for large artistic 
interventions.
Draw and than use water to create shadows or 
to raise the details.
Artgraf XL defies the artist to create new forms 
of art expression and establish new frontiers 
for creativity.
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A aguarela de grafite Artgraf é um produto revolu-
cionário que muda completamente a relação do 
artista com a grafite. Pintar a lápis é talvez a melhor 
expressão para definir o potencial artístico deste 
material, com o qual o utilizador pode obter a escala 
integral dos cinzas grafite apenas com recurso a 
um pincel e água.
 
Aplicável em diferentes superfícies, de secagem 
rápida, mas com grande capacidade de correcção, 
as aguadas de Artgraf são uma pedrada no charco. 

Sob a protecção de um anjo de José Emídio as 
duas versões, a de bolso (20gr) e a de atelier (60gr) 
estão prontas a dar que pintar..

Viarco’s ARTGRAF watercolour graphite has an 
interesting and very expressive graphic 
personality offering the artist an extensive scale 
of graphite greys that range from the deep blacks 
to more subtle, brighter and more transparent 
ones.

Wet the brush directly on the product controlling 
the amount of water according to the desired 
shades.

60 and 20 grams tin box.



22 cm TWIN BOX TWINS
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Edição especial. 

A caixa Artgraf Twins contém 2 lápis de grafite 
com 22 cm (+ 4cm do que o tradicional), com 
minas B e 2B aguarelável de 4mm. 

Leves, elegantes, suaves e muito precisos, estas 
2 almas gémeas acrescentam algo de novo a um 
objecto com séculos de existência.

Lápis preto - Soft Black
Lápis branco -  Aguarelável 

Two large graphite pencils in a 
special edition box.

Elegance, smoothness, lightness and precision 
are some of the characteristics of the 
22 cm ARTGRAF pencils.

Black pencil - Soft Black
White pencil - Water Soluble

The truly Viarco experience...
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O Artgraf Stick é uma barra de aguarela de grafite 
com 9cm de comprimento, muito macia, extrema-
mente solúvel e que permite alcançar uma extensa 
gama de tons de cinza. 
Perfeitos para desenho tradicional a grafite, água 
para realçar detalhes e criar aguadas.
Disponível em caixa expositor com 10 sticks.

ARTGRAF Stick is a practical graphite bar 
(9cm lenght), quite smooth and with a high 
solubility properties. With ARTGRAF Stick 
the artist can achieve a large of graphite 
greys and it’s perfect to be used with water.

10 Sticks Box.
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Com uma apresentação clássica e cuidada, o 
Kit Artgraf incuí uma lata de 20gr de aguarela de 
grafite, um suave stick de grafite 8B solúvel em 
água e um pincel de bolso nº4 para utilização  com 
ambos os produtos. 
O Kit Artgraf é um presente, um conjunto de 
desenho e pintura a grafite, um mimo com requinte. 

A versatile and portable case that includes 
a 20g ARTGRAF watercolour graphite tin box, 
a soft watercolour stick for drawing and a 
quality pocket brush to be used in both products.

A Classic and Luxury piece of fine arts.



WATERCOLOUR GRAPHITE NOTEBOOK
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O Artgraf Notebook como o próprio nome indica 
é um bloco de apontamentos. Inspirado no design 
e funcionalidade de computador portátil, o notebook, 
como por ironia, comporta tudo o que é necessário 
para dar resposta a uma necessidade manual, a 
vontade de desenhar. Uma lata de Artgraf 20gr, um 
lápis de grafite com mina 5mm solúvel + um HB, 
um pincel de bolso nº 4, um bloco de folhas A6 e 
um apara-lápis incorporado na estrutura são o 
conteúdo prático desta peça. Contudo, o Artgraf 
Notebook, mais do que uma simples caixa de 
transporte, é também um inspirado cavalete de 
pintura que pode ser utilizado em qualquer lugar..

A beautiful and portable graphite drawing 
studio that allows the artist to draw or 
paiting wherever and whenever wanted. 

Besides the original tin box of watercolour 
graphite, this set contains a quality pocket bruh, 
a fantastic 2B water soluble pencil with a 
large 5mm lead, a practical HB pencil, an 
incorporated sharpener (fixed to the case side) 
and an A6 sketch book.
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Inspired in the traditional tailor's chalk, Black 
Carbon is a charcoal block prepared for drawing 
and painting.

Using Black Carbon the artist will achieve a wide 
range of shades, from light gray to deep black.

The ArtGraf Black Carbon is excellent for drawing 
and painting; it is water soluble and extremely soft.

Inspirado no tradicional lápis de alfaite o Black 
Carbon é um bloco de carvão prensado, prepa-
rado para o desenho e pintura.

Black Carbon permite ao artista produzir uma 
vasta gama de tons, do cinzento transparente 
ao preto mais profundo e opaco.

Extremamente macio e solúvel em água o 
ArtGraf Black Carbon é excelente para 
desenho e pintura. 


