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Magisch kleuren zonder knoeien

26 Creative Toys
Knutselsets en speelgoed

32 Outdoors
Kleurrijke stoepkrijtsets

2 Mini Kids 2

Het leven verloopt soms rommelig, 

maar het hoeft niet zo te zijn.
Het leven verloopt soms rommelig, 

maar het hoeft niet zo te zijn.

Kleuren zonder knoeien

Ontdek de magie!
Kleuren zonder knoeien

Ontdek de magie!



Mini Kids
Kleur- en knutselproducten voor de allerkleinsten

4

13 Core Coloring
Basisassortiment kleuren

9 Color Wonder
Magisch kleuren zonder knoeien

26 Creative Toys
Knutselsets en speelgoed

3INHOUD

32 Outdoors
Kleurrijke stoepkrijtsets

Het leven verloopt soms rommelig, 

maar het hoeft niet zo te zijn.
Het leven verloopt soms rommelig, 

maar het hoeft niet zo te zijn.



Crayola maakt graag kleur- en knutselartikelen voor alle leeftijden, daarom heeft 
Crayola de Mini Kids- lijn ontwikkeld. De producten zijn ontworpen voor 
kleine kinderhanden met grote verbeeldingskracht. 

Mini Kids bestaat uit kleurpotloden, viltstiften, waskrijtjes en nog veel meer! 
Elk Mini Kids- product is gericht op een specifi eke fase in de ontwikkeling van een 
kind. Daarnaast zijn de kleurartikelen gemakkelijk af- en uitwasbaar. 
Ouders hoeven zich daardoor geen zorgen te maken. Ook niet als er meer inkt op hun 
kleine Van Gogh terechtkomt dan op het papier. 
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CC010002
Mini Kids Driehoekige Waskrijtjes, 16st.
De driehoekige vorm van deze waskrijtjes zorgt 
voor een goede pengreep en voorkomt wegrollen. 
Bevat 16 afwasbare waskrijtjes met felle kleuren.
Voor 12 maanden en ouder.

CC010001
Mini Kids Dikke Waskrijtjes, 24st.
Deze extra dikke waskrijtjes hebben een ideaal formaat 
voor kleine kinderhandjes. 
Bevat 24 afwasbare waskrijtjes met felle kleuren. 
Voor 12 maanden en ouder.

CC010005
Mini Kids Uitwasbare Viltstiften, 8st.
Speciaal ontworpen kinderviltstiften met 
bolle punten die niet ingeduwd kunnen worden. 
Bevat 8 uitwasbare viltstiften met felle kleuren. 
Voor 12 maanden en ouder.

CC010004
Mini Kids Dikke Kleurpotloden, 8st.
Dikke zeskantige kleurpotloden met goede grip 
voor de allerkleinsten. De punten zijn extra stevig, 
waardoor deze minder snel breken. 
Bevat 8 dikke kleurpotloden met felle kleuren. 
Voor 12 maanden en ouder.
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CC010033
Mini Kids Jumbo Stickers Groente & Fruit
Uitgebreide stickerset met meer dan 180 verschillende 
stickers van fruit en groente. De stickers in deze set zijn 
eenvoudig te verplaatsen en te verwijderen. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden.

CC010026
Mini Kids Paw Patrol Kleur- en stickerboek
Kleuters worden gestimuleerd in hun creatieve ontdekkingstocht 
door de kleurplaten en stickers van hun favoriete karakters uit Paw Patrol. 
Het kleurboek bevat 32 pagina’s met volop ruimte om te tekenen. 
Daarnaast ook 4 stickervellen die kinderen aanmoedigen om vormen 
te leren herkennen en matchen. 
Voor 12 maanden en ouder.

CC010034
Mini Kids Jumbo Stickers Dieren
Uitgebreide stickerset met meer dan 175 verschillende 
dierenstickers. De stickers in deze set zijn eenvoudig 
te verplaatsen en te verwijderen. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden.

CC010008
Mini Kids Kinderscharen
Veilige kinderscharen die alleen door papier knippen
en niet door kleding, vingers of haren. Bevat 3 kinderscharen 
met verschillende knippatronen: recht, golvend en gekarteld.
Voor 36 maanden en ouder.
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CC010015
Mini Kids Verfschort
Gemakkelijk verstelbaar verfschort met lange mouwen. 
Geeft de kleine artiest de vrijheid om creatief bezig te zijn 
zonder zich zorgen te maken over kliederen op kleding. 
100% polyester en eenvoudig schoon te vegen na elk gebruik.
Voor 36 maanden en ouder.

CC010010
Mini Kids Stickerpuzzelset
Ideale set om kleuters eenvoudige vormen te leren herkennen 
zoals dieren, voertuigen, fruit en meer. Bevat 24 stickerpuzzels, 
24 kleurplaten en 8 uitwasbare viltstiften. 
Voor 24 maanden en ouder.

CC010009
Mini Kids Kleur- en stickerset
Creatief hobbypakket met Mini Kids tekenartikelen en 
herbruikbare stickers. Bevat 8 uitwasbare viltstiften, 
8 waskrijtjes, 2 jumbo stickervellen en een kleurboekje.
Voor 12 maanden en ouder.
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CC010030
Mini Kids ColorPOP Kleurmat
Kleurmat waarop tekeningen van peuters op magische wijze verwijderd kunnen worden met water. 
Eenvoudig aan de muur op te hangen of te gebruiken op de grond. Bijgeleverde viltstiften kunnen 
eenvoudig bewaard worden in de kleurmat. 
Bevat ColorPOP kleurmat (60 x 90 cm), 4 afwasbare ColorPOP viltstiften, navulbare wisser en veegdoek. 
Voor 36 maanden en ouder.

CC010031
Mini Kids ColorPOP Viltstiften
Navulset voor de ColorPop Kleurmat. 
Bevat 4 ColorPOP viltstiften en veegdoek.
Voor 36 maanden en ouder.
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Crayola staat voor artistieke vrijheid. Kleurrijke strepen zetten en lekker spetteren 
met verf! Sommige artistieke momenten vragen alleen om een schoner alternatief. 
Crayola Color Wonder is de perfecte knoeivrije oplossing voor kind en ouder. 

De transparante inkt van de Color Wonder viltstiften verschijnt alléén op 
Color Wonder papier en niet op andere ondergronden, zoals huid, tapijt 
en meubels. 
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CC070003
Color Wonder Set, Maya de Bij
Bevat 18 knoeivrije Maya de Bij kleurplaten
en 5 Color Wonder viltstiften. 

CC070013 
Color Wonder Set, Paw Patrol
Bevat 18 knoeivrije Paw Patrol kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.

CC070018
Color Wonder Set, Cars 3
Bevat 18 knoeivrije Cars 3 kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.

CC070005
Color Wonder Set, Bumba
Bevat 18 knoeivrije Bumba kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.

CC070019
Color Wonder Set, Despicable Me 3
Bevat 18 knoeivrije Despicable Me 3 kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.
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CC070016 
Color Wonder Set, Elena of Avalor
Bevat 18 knoeivrije Elena of Avalor kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.

CC070011 
Color Wonder Set, Frozen
Bevat 18 knoeivrije Frozen kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.

CC070017 
Color Wonder Set, K3
Bevat 18 knoeivrije K3 kleurplaten 
en 5 Color Wonder viltstiften.

CC070001
Color Wonder Viltstiften, 10st.
Color Wonder viltstiften in 10 klassieke kleuren.
De Color Wonder viltstiften werken alleen op 
speciaal Color Wonder papier. 

CC070002
Color Wonder Tekenblok
Navulset met 30 knoeivrije blanco 
Color Wonder papiervellen. 

CC070020
Color Wonder Set, Geurstempels
Color Wonder viltstiften en stempelinkt geven alleen 
kleur af op Color Wonder papier. Bevat tekenblok 
met12 Color Wonder papiervellen, 4 knoeivrije geurstiften, 
4 verwisselbare stempels en een knoeivrij geur stempelkussen.



Waskrijt, viltstiften, kleurpotloden en nog veel meer. 
De creatieve mogelijkheden met Crayola zijn eindeloos! 
Alle kleurartikelen zijn gemaakt om creatieve expressie aan te moedigen. 

Crayola staat garant voor kwaliteit, intense kleuren, veiligheid en afwasbaarheid. 
Maak van knutselen een feestje met de kleurartikelen van Crayola!



De kwaliteitsstandaarden van Crayola op waskrijt zijn gebaseerd 
op vier criteria: kleurkwaliteit, prestaties, verpakking en veiligheid. 
Daarbij wordt onder andere gekeken of het waskrijt zacht genoeg 
is om te mengen en stevig genoeg zodat het tegen een stootje kan.

CC020050
24st. Waskrijt
24 intense kleuren.

CC020053
64st. Waskrijt
64 intense kleuren. 
Inclusief ingebouwde waskrijt puntenslijper.

CC020040
24st. Draaiwaskrijtjes
Draai aan het waskrijtuiteinde 
en het kleuren kan beginnen.
Een puntenslijper is niet nodig.

De kwaliteitsstandaarden van Crayola op waskrijt zijn gebaseerd 
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Crayola voorgeslepen kleurpotloden hebben felle en intense kleuren. Daarnaast hebben de kleurpotloden 
een easy- grip voor goede controle tijdens gebruik. De stevige, maar toch zachte punt zorgt ervoor dat je 
eenvoudig kleuren kan mengen en meer gedetailleerde tekeningen kunt maken. 
Crayola kleurpotloden worden vervaardigd van verantwoord verkregen hout.

CC020001
12st. Kleurpotloden
12 intense kleuren.

CC020038
24st. Kleurpotloden
24 intense kleuren.

CC020048
50st. Kleurpotloden
50 intense kleuren.

CC020039
12st. Duo- Kleurpotloden
12 dubbelzijdige kleurpotloden.
24 intense kleuren.

Voor elke boom die wordt gebruikt 
voor de vervaardiging van Crayola 
kleurpotloden wordt er weer een 
nieuwe boom gepland. 

Kleurpotloden14



Twistables
Draai aan het uiteinde en het kleuren kan beginnen. 
Een puntenslijper is niet meer nodig.

CC020002
12st. Draaikleurpotloden met Gum
12 intense kleuren. Met de ingebouwde gum 
aan het uiteinde van het draaikleurpotlood 
kun je eenvoudig corrigeren.

CC020046
40st. Draaikleurpotloden 
40 intense kleuren.

Twistables

Kleurpotloden 15



Viltstiften
Crayola biedt een breed scala viltstiften aan in verschillende typen, kleuren en formaten. 
De speciale inktformule zorgt ervoor dat vlekken gemakkelijk afwasbaar zijn van huid en kleding. 
Alle viltstiften bevatten sterke stiftpunten die niet eenvoudig zijn in te drukken. Crayola viltstiften 
hebben de meest heldere en intense kleuren en zijn ideaal voor knutselactiviteiten thuis of op school.

Alle Crayola viltstiften 
bevatten een geventileerde 
veiligheidsdop die 
verstikking voorkomt. 

Verschillende punten voor grote veelzijdigheid!

Bolle punt Kegelpunt Superpunt Dunne punt Blokpunt

CC020006
12st. Afwasbare Viltstiften met Superpunt
12 intense kleuren.

CC020051
12st. Ultra- Clean Viltstiften met Kegelpunt
12 intense kleuren. Ultra afwasbaar van huid,
kleding en ook muren. 

CC020007
24st. Afwasbare Viltstiften met Superpunt
24 intense kleuren.

CC020047
50st. Afwasbare Viltstiften met Superpunt
50 intense kleuren.

Viltstiften16



Kleurkoff er Inspiratie
Uitgebreide kleurkoff er die creativiteit bij kinderen prikkelt. 
Ideaal om alle kleurartikelen bij elkaar te hebben.

CC030014 
Kleurkoff er Inspiratie
Bevat 64 waskrijtjes, 22 mini kleurpotloden,
40 afwasbare viltstiften en 30 blanco papiervellen. 

Crayoligraphy Kalligrafi e Set
Set met een verscheidenheid aan kalligrafi ematerialen 
om te leren schrijven in een kalligrafi sche stijl.
Inclusief een handleiding met oefenkaarten. 

CC030045
Crayoligraphy Kalligrafi e Set
Bevat 10 dubbelzijdige viltstiften met superpunt en dunne punt, 
2 dubbelzijdige viltstiften met brushpunt, 2 gelpennen, 
3 frameable kalligrafi epagina’s, 4 tafelkaarten, 8 cadeau labels, 
kartonnen fotolijstje en 15 blanco papiervellen.

CC020013
8st. Raamstiften
8 verschillende kleuren speciaal voor het 
decoreren van ramen en spiegels.

CC020049
10st. Textielstiften
10 verschillende kleuren speciaal voor het personaliseren
 en decoreren van stof, kleding en accessoires. 

Viltstiften 17



CC020054
10 Potjes Afwasbare Verf met Special Eff ects
10x 60ml potjes plakkaatverf. In de set zit plakkaatverf 
met verschillende eff ecten, waaronder glitter, metallic 
en neon.

CC020031
10 Potjes Afwasbare Verf
10x 60ml potjes plakkaatverf. 

CC020035
Schilderspalet Waterverf
Inhoud: 12 kleuren waterverf, 
schilderspalet en penseel.

CC020036
5 Penselen
5 Premium penselen in verschillende maten.
100% synthetisch haar.

CC030001
9 Glitterlijmtubes
9 glitterlijmtubes met
sprankelende kleuren.

Afwasbare Kinderverf 
Crayola kinderverf is ideaal voor thuis of in het klaslokaal. De hoogwaardige intense kleuren 
zorgen voor een goede dekking. Daarnaast is de kinderverf gemakkelijk afwasbaar van huid 
en kleding. De niet- giftige formule maakt de kinderverf veilig voor alle leeftijden.

Afwasbare Kinderverf 

Kinderverf18



CC030034
Kleur- en stickerboek, Frozen
Inhoud: kleurboek 32 pagina’s en 
4 stickervellen (50+ stickers).

CC030040
Kleur- en stickerboek, Cars 3
Inhoud: kleurboek 32 pagina’s en 
4 stickervellen (50+ stickers).

Kleur- en stickerboeken
Kleurplaten en stickers van populaire licenties. Ideaal voor thuis of onderweg.
Kleur- en stickerboeken

Kleurboeken 19



CC030038
Reuze Kleurplaten, Princess
18 reuze kleurplaten. 

CC030037
Reuze Kleurplaten, Frozen
18 reuze kleurplaten. 

CC030036
Reuze Kleurplaten, Paw Patrol
18 reuze kleurplaten. 

CC030039
Reuze Kleurplaten, Cars 3
18 reuze kleurplaten. 

Reuze Kleurplaten 20

Reuze Kleurplaten
Kleurplaten van diverse licenties in grootformaat (32 cm x 49 cm). 
Ideale omvang om met meerdere kinderen tegelijk in te kleuren. 



CC020044
Kleurpotloden Tekenkoff er K3
Inhoud: 25 kleurpotloden, 10 kleurplaten, 
25 vellen knutselpapier en sjablonen.

CC040042
Verfset Deluxe K3
Inhoud: 3 K3-penselen, 5 sponsvormen, 
10 kleurplaten, 3 fl esjes afwasbare neon verf (59 ml) 
en blanco papier. 

CC070017
Color Wonder Set K3
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften. 

CC020045
Viltstiften Tekenkoff er K3
Inhoud: 25 afwasbare viltstiften met superpunt, 
10 kleurplaten, 25 vellen knutselpapier.
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CC030039
Reuze kleurplaten Cars 3
Inhoud: 18 kleurplaten. 

CC070018
Color Wonder Set Cars 3
Inhoud: kleurboek met 18 pagina´s
en 5 Color Wonder stiften. 

CC030040
Kleur- en stickerboek Cars 3
Inhoud: kleurboek met 32 pagina´s en 50 stickers.

CC040044
Verfset Deluxe Cars 3
Inhoud: 3 Cars-penselen, 5 sponsvormen, 10 kleurplaten, 
3 fl esjes afwasbare neon verf (59 ml) en blanco papier. 
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CC030037
Reuze kleurplaten Frozen
Inhoud: 18 kleurplaten. 

CC030036
Kleur- en stickerboek Paw Patrol
Inhoud: kleurboek met 32 pagina´s en 50 stickers.

CC070011
Color Wonder Set Frozen
Inhoud: kleurboek met 18 pagina´s
en 5 Color Wonder stiften. 

CC070013
Color Wonder Paw Patrol                    
Inhoud: kleurboek met 18 pagina´s
en 5 Color Wonder stiften. 

CC030034
Kleur- en stickerboek Frozen
Inhoud: kleurboek met 32 pagina´s en 50 stickers.

CC010026
Kleur- en stickerboek Paw Patrol
Inhoud: kleurboek met 32 pagina´s en 50 stickers.



CC030042
10st. Silly Scents Geurviltstiften met Dunne Punt
10 intense kleuren.

CC040051
Silly Scents Sticker Maker
Met de Crayola Silly Scents Sticker Maker maak je van alles een sticker. 
Leg het dubbelzijdige stickerpapier op de Sticker Maker en plaats een 
stickerfiguur of je eigen foto er bovenop. Schuif de hendel over de 
rubberen mat en…. klaar is je sticker!

CC030043
Silly Scents Geurverf
6 x 60ml potjes plakkaatverf. CC030041

Silly Scents Geur Kleurkoffer
Inhoud: 16 geur draaiwaskrijtjes, 8 afwasbare geurviltstiften 
met dunne punt, 8 afwasbare geurviltstiften met brede punt 
en 20 kleurplaten. 

Crayola                     combineert bijzondere geuren 
met kleurrijke viltstiften, kleurpotloden en verf. 
Elke geur komt naar voren bij het ruiken aan het 
kleurartikel en tijdens het gebruik ervan. 
Creativiteit en fun worden hiermee samengebracht.

Silly Scents



Creativiteit biedt kinderen de ruimte om te onderzoeken en te experimenteren. 
Voor een kind is immers alles nog nieuw. Crayola wil graag bijdragen aan dit proces 
door innovatieve knutselsets aan te bieden die creativiteit stimuleren. 
Wat te denken van een Crayon Pen waarmee kinderen hun eigen waskrijtkunst          
kunnen maken op papier en hout. Jongere kinderen kunnen aan de slag met hun      
favoriete Washimals huisdieren. 
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CC040049
Crayon Pen
Creëer je eigen impressionistische kunst. De Crayon Pen smelt 
Crayola waskrijt om in vloeibare kleuren die toe te passen zijn 
op vele materialen waaronder hout, glas en papier. 
Wordt niet heet en de kleuren drogen snel.
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CC040047
Mini Neon Scented Marker Maker
Mix je favoriete kleuren en creëer je eigen neon geur stift. Met 
de clip bevestigd aan je stift neem je je highlighter overal mee 
naartoe.

CC040046
Emoji Maker
Met de Emoji Maker kunnen 16 emoji stempelstiften worden 
gecreëerd. Kies je emoji en mix je kleur. De inkt is afwasbaar van 
huid en kleding. Bevat ook 16 etiketten en bewaardoosjes.

CC040045
Navulling Emoji Maker
Navulling voor 12 extra stempelstiften. 
Kies je emoji en mix je kleur.



CC040002
Schilderen met spons
Uitgebreide verfset om een kleurrijke onderwaterwereld te maken.
Bevat 4x 60ml potjes plakkaatverf, 8 sponzen, 2 verfrollers, 
penseel, tafelbeschermer en blanco papier.

CC040003
Sjablonen
Creatieve set om de mooiste creaties te maken 
met sjablonen. Bevat 6 sjablonen, 5 afwasbare viltstiften, 
8 waskrijtjes, potlood, tafelbeschermer en blanco papier.

CC040005
Dierencreaties
Hobbyset om kleine kinderen dieren te leren tekenen. 
Bevat 3 scharen, 4 dierensjablonen, 5 afwasbare viltstiften, 
mini potlood, lijmstift en blanco papier. 

CC040010
Stickerset
Uitgebreide set stickers in allerlei maten, motieven, 
vormen en kleuren. Bevat 500 stickers en 
6 afwasbare viltstiften. 

Creative Toys28

Hobbysets
De Crayola hobbysets bevatten alle tools om creativiteit op de vrije loop te laten. 
Ga aan de slag met verf, kleurstiften, waskrijt of stickers.
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Spelen met licht en kleur! 
Laat jouw tekeningen 
en verhalen stralen in het donker. 

CC040052
Picture Projector 
Projecteer tekeningen met de Picture Projector. 
Pas de grootte van je creatie aan met de focus draaiknop. 
met het handvat aan de projector kun je eenvoudig 
rondlopen, projecties verplaatsten en spelen 
met de mogelijkheden.

CC040053
Ultimate Light Board 
Maak de mooiste creaties met licht! Kleur met de 
gelstiften en laat je kunstwerk oplichten. Het bord bevat 
verschillende LED licht-eff ecten.

CC040041
Magic Book
Licht-boek waarbij tekeningen op 4 verschillende bladen 
tot  leven komen door de ingebouwde lichtmodus, 
knipperende lampjes en lichtinstellingen. Bevat 6 stiften, 
lichtbladen en oefensjablonen.
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Washimals 
Kleur & was je schattige kleine huisdieren, daar staan de Washimals™ voor! Crayola brengt 
een reeks van verzameldieren om in te kleuren en te personaliseren. Geef je lievelingsdieren 
een kleurrijk design! Daarna gaan de dieren in bad waar ze schoon gespoeld worden met 
water. Het badje werkt echt als een douche; even pompen waardoor de Washimal-fi guren 
nat worden, schrobben met de borstel, naspoelen, laten drogen en opnieuw beginnen. Zo 
zijn er eindeloze mogelijkheden om je dier te decoreren met kleur. De set bevat kleurstiften 
met ultra-schone en uitwasbare inkt voor de beste resultaten. Ook andere Crayola viltstiften 
zijn te gebruiken om de diertjes in te kleuren. Verzamel ze allemaal. 

CC040050
Washimals
De verschillende Washimals-fi guren kunnen steeds opnieuw ingekleurd 
worden met de Crayola stiften. Er is alleen water nodig in het badje om 
met het borsteltje het diertje weer helemaal schoon te maken.
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CC040055
Washimals Katten (navulling)
Bevat twee nieuwe dieren om steeds weer opnieuw te decoreren, 
drie afwasbare viltstiften en schoonmaakborsteltje.

CC040054
Washimals Honden (navulling)
Bevat twee nieuwe dieren om steeds weer opnieuw te decoreren, 
drie afwasbare viltstiften en schoonmaakborsteltje.



Met de verschillende stoepkrijtsets van Crayola kun je in de buitenlucht de meest 
kleurrijke tekeningen maken. 
De speciale hoekige vorm van het stoepkrijt voorkomt wegrollen en zorgt voor extra 
goede grip bij het krijten. 

Het stoepkrijt van Crayola is afwasbaar van kleding en gemakkelijk weg te vegen met 
water. 
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CC060001    
16st. Afwasbaar Stoepkrijt  
16 intense kleuren. 

CC060003    
48st. Afwasbaar Stoepkrijt 
48 intense kleuren.

CC060008
64st. Afwasbaar Stoepkrijt 
De grootste Crayola collectie afwasbaar stoepkrijt
in één doos. Deze set bevat maar liefst 64 verschillende 
kleuren, waaronder 8 stoepkrijtjes met ‘special eff ects’ 
2 tie dye, 2 neon glitter, 2 neon en 2 glitter. 

CC060011
Stoepkrijt Mandala
Met de Crayola Stoepkrijt Mandala Set maak je de mooiste designs en 
patronen in de buitenlucht. De houder zorgt ervoor dat op eenvoudige 
wijze cirkelvormige spiraalontwerpen kunnen worden voltooid. 
Bevat 6 sjablonen, 4 stoepkrijtjes en een sjablonenhouder.



Crayola Benelux B.V.

Rietbaan 48, 2908 LP Capelle aan den IJssel, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)10 - 45 96 580
E-mailadres: sales.nl@crayola.com
Website: www.crayola.nl

Wijzigingen in prijs en uitvoering van de in deze brochure
opgenomen producten zijn voorbehouden.
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a                                            Company

Crayola is wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 80 landen en al meer dan 100 jaar een 
inspiratie voor creativiteit van kinderen. Vanaf het moment dat de eerste doos Crayola 

waskrijtjes in 1903 van de lopende band afrolde, is het portfolio uitgegroeid tot een breed 
assortiment aan kleurartikelen, knutselsets en innovatief kleurspeelgoed. 

Het merk Crayola wil kinderen aanmoedigen om alles wat hen inspireert te uiten, talenten te ontplooien 
en vaardigheden te ontwikkelen tijdens het ontdekken, verkennen, spelen en fantaseren. Daarom is Crayola 
voortdurend in ontwikkeling om het brede assortiment aan leuke en innovatieve producten te verbeteren. 

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van artikelen is het milieuvriendelijke productiebeleid. Crayola maakt 
bijvoorbeeld gebruik van zonne-energie en gerecycled plastic. Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat kinderen 

een gezonde toekomst tegemoet gaan.

Crayola gelooft dat wanneer je de creativiteit in een kind blijft prikkelen ‘eigen kleuren’ gaan 
leven en er grootse dingen kunnen gebeuren. Door kinderen te helpen om op een nieuwe 

en originele manier te denken, bereiden we ze voor op de toekomst. 
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Telefoonnummer: +32 (0)3 - 685 1130
E-mailadres: sales.be@crayola.com
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