Talens atelierezel 249

Talens atelierezel 246

Talens atelierezel 259

● Zeer stabiele atelierezel in
geolied beukenhout

● Zeer stabiele atelierezel in
geolied beukenhout

● Compacte driepoot atelierezel in
geolied beukenhout

● In hoogte verstelbaar d.m.v. metalen rail
● Uitgevoerd met dubbele bak voor
schildermaterialen

● In hoogte verstelbaar d.m.v.
metalen rail
● Kantelbaar d.m.v. zeer stabiel

● Stabiel uitgevoerd met extra breed frame
● Verhoogde werkhoogte tot 130 cm
● In hoogte verstelbaar d.m.v. metalen rail

● Inklapbare voet
● Verhoogde werkhoogte tot
143 cm (ooghoogte)
● Uitgevoerd met grote

pianoscharnier
● Inklapbare voet
● Verhoogde werkhoogte tot
147 cm (ooghoogte)

● Uitgevoerd met dubbele bak voor
schildermaterialen
● Kantelbare middenstijl ter
voorkoming van hinderlijk lichtinval

makkelijk bedienbare knoppen
voor het instellen
● Door de wielen makkelijk
te verplaatsen

● Uitgevoerd met extra brede
doekdrager van 53 cm
● Uitgevoerd met grote, makkelijk
bedienbare knoppen voor

● Inklapbaar
● Geschikt voor 3D doeken

MONACO

NATUURLIJK VAN
ROYAL TALENS
Royal Talens is al sinds 1899
gerenommeerd producent
en wereldwijd leverancier van
kwaliteitskleurmaterialen en
schildersbenodigdheden.

ATELIEREZEL

● Kan met 2 stelschroeven
vastgezet worden

BARCELONA

het instellen
60 x 66 150 cm 224 293 cm
cm

17 kg

11 kg

66 cm

Talens atelierezel 245

Talens atelierezel 258

● Zeer stabiele atelierezel in
geolied beukenhout
● In hoogte verstelbaar d.m.v. metalen rail

● Solide en stabiele atelierezel in
geolied beukenhout
● Kantelbaar tot horizontale positie,

● Compacte driepoot atelierezel in
geolied beukenhout
● Stabiel uitgevoerd met extra breed frame

LONDON

● Traploos verstelbaar in hoogte d.m.v.
draaimechanisme

● Uitgevoerd met dubbele bak voor
schildermaterialen

127 cm

180 267 cm

7 kg

● Voorzien van grote dubbele bak met
2 lades voor schildermaterialen
● Voorzien van 4 grote wielen waarvan
2 met rem
● Kan met 2 stelschroeven worden
vastgezet

● Inklapbare voet
● Verhoogde werkhoogte tot
143 cm (ooghoogte)
● Uitgevoerd met grote, makkelijk
bedienbare knoppen voor het
instellen

27.8 kg

● Verhoogde werkhoogte tot 130 cm
● Brede doekdrager van 54 cm

● Uitgevoerd met extra groot tekenbord
van 51 x 69 cm, tevens
te gebruiken als aﬂegplank
● Met in hoogte verstelbare
doekdrager
● Uitgevoerd met grote, makkelijk
bedienbare knoppen voor het

● Voor doeken tot max. 200 cm
● Gewicht: 2,9 kg
68 x 76 150 cm 220 cm
325 cm

NEW YORK

waardoor tevens geschikt voor
aquarelleertechnieken

Verlengde middenstijl

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL
www.royaltalens.com

58 x 58 134 cm 158 cm
277 cm

Talens atelierezel 248

MADRID

in geolied beukenhout
● Extra brede doekdrager van 68 cm
● Inklapbare voet
● Uitgevoerd met grote, makkelijk
bedienbare knoppen voor het instellen

Art. no. 88140031

WASHINGTON

Talens atelierezel 250

● Zeer degelijke, solide atelierezel

8 712079 394363

VENICE

57 x 59 132 cm 192 cm
280 cm

12 kg

instellen
● Geschikt voor 3D doeken
● Volledig inklapbaar tot zeer
compact geheel

60 x 68 125 cm 151 cm
229 cm

● In hoogte verstelbaar d.m.v. metalen rail
● Inklapbaar
● Geschikt voor 3D doeken

SCHILDEREZELS
11.5 kg

62 cm

128 cm

172 259 cm

6.5 kg

Talens Schilderezels

Talens tafelezel 016

Talens tafelezel 152

Talens veldezel 034

● Geolied beukenhout
● In hoogte verstelbare middenstijl tot een
werkhoogte van 44 cm
● Inklapbare voetsteun
● Verstelbare doekklem
● Geschikt voor 3D doeken

● Degelijke tafelezel van
geolied beukenhout

● Zwart gelakte metalen veldezel
● Eenvoudig te reinigen
● Voor zowel verticaal werken als horizontaal
(aquarelleren)
● Met extra doekdragers voor het werken met
grotere doeken
● Telescopisch verstelbare poten voorzien
van anti-slip dopjes

32 x 37
cm

35 x 45
cm

MALLORCA

Binnen of buiten schilderen, in het atelier of in
de hobbykamer. Voor iedere locatie biedt Talens
de juiste schildersezel. Houten schildersezels
van Talens zijn stuk voor stuk vervaardigd uit
eersteklas geïmpregneerd beukenhout. Er is een
ruime keuze uit tafelezels, atelierezels en veldezels.

SICILY

DANUBE

● Inklapbaar
● In hoogte verstelbare
doekklem

Royal Talens kwaliteitslabel
Royal Talens is wereldwijd leverancier van een
totaalpakket kwalitatief hoogwaardige producten
op het gebied van fine art. Onze schildersezels

TAFELEZEL

zijn het resultaat van jarenlange ervaring en

73 cm 94 - 124
cm

2.5 kg

59 cm

39 - 69
cm

1.3 kg

VELDEZEL

90 x 130 cm
100 cm

2.5 kg

84 cm

diepgaande kennis zodat de schildersezel u optimaal
ondersteunt tijdens het schilderen. Royal Talens
richt zich bij de ontwikkeling op functionaliteit en
ambachtelijke kwaliteit. Royal Talens produceert
al haar schildersezels van de hoogste kwaliteit
Europees beuken. Het complete programma
schildersezels van Royal Talens biedt u dan ook
maximale ondersteuning, betrouwbaarheid en
gebruiksgemak. Wij wensen u veel plezier met het
gebruik van dit Royal Talens product.

Talens tafelezel 263

Talens tafelezel 014

Talens tafelezel 209

Talens veldezel 261

Talens veldezel 239

● Luxe uitgevoerde kistezel in

● Geolied beukenhout
● In hoogte verstelbare middenstijl
tot een werkhoogte van 39 cm
● Inklapbare voetsteun
● Verstelbare doekklem
● Geschikt voor 3D doeken

● Tafelezel van geolied beukenhout

● Luxe uitgevoerde veldezel en
schilderkist in één, compact en zeer
praktisch
● Geleverd met houten palet en inclusief
leren draagriem
● Met uitneembare metalen
binnenbak
● Voorzien van in hoogte verstelbare doekdrager en doekklem
● Met verstelbare poten voorzien van
anti-slip dopjes

● Robuust uitgevoerde veldezel voor
meer stabiliteit
● Voor zowel verticaal werken als
horizontaal (aquarelleren)
● Uitgevoerd met leren riem voor het
bijeenhouden van de poten in ingeklapte
toestand
● Met verstelbare poten voorzien van
anti-slip dopjes

28 x 32
cm

31 x 39
cm

74 x
86 cm
100 cm

82 x 110 cm
82 cm

ROTTERDAM
geolied beukenhout
● Houten palet en leren handgreep
● Uitneembare metalen
binnenbak
● In hoogte verstelbare doekdrager
en doekklem

ELBA

IBIZA

REMBRANDT

● Volledig inklapbaar
● In hoogte verstelbare doekklem

Legenda

Grondoppervlak

Maximale Totale hoogte
doekhoogte

Gewicht

Ingeklapte
afmeting

67 cm

3.6 kg

31 x 41
x 7 cm

59 cm 75 - 103
cm

1.8 kg

65 cm

43 - 75
cm

500 g

6 kg

32 x 48 x
11 cm

MISSISSIPPI

4 kg

93 cm

