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PC-1MC
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Fácil: permite fazer um traço direito e firme. Graças a ele, as 
criações são in-fa-lí-veis! 

Lúdico: as crianças adoram pintar com este marcador em 
formato de bolso. 

Misto: a ponta é suficientemente fina para escrever e 
bastante espessa para desenhar. 

Astuto: a ponta pode ser retirada e passada por água.

Popular, 

o PC-1MC é o POSCA ideal para qualquer criação em pequeno formato por 
ser pouco volumoso e pela sua ponta cónica extra-fina. É utilizado tanto pelas 
crianças como pelos adultos, sejam eles iniciantes ou mais experientes, que o 
utilizam para uma aplicação precisa de cores.

DESENHAR, ESCREVER, DECORAR, COLORIR, MARCAR.

O POSCA de ponta cónica extra-fina 
é adequado, nomeadamente, para: 

- as crianças fazerem desenhos, colorirem ou 
recuperarem e reutilizarem objectos. 
- os profissionais aplicarem cor a documentos, 
fazerem desenhos irregulares, colorirem 
ilustrações ou fazerem marcações precisas (a 
escolha dos apicultores, por exemplo, recai 
sobre este marcador na hora de identificarem 
as abelhas rainhas nas colmeias!). 
- os artistas pintarem, desenharem ou 
assinarem as suas obras. 

Ver as oficinas criativas realizadas com o 
POSCA de ponta cónica extra-fina:

Totens de seixos, lanterna estilo marroquino, 
mealheiros reciclados, caixas prendinhas, 
moinhos de vento. – Para os amantes de 
trabalhos manuais: scrapbooking, decoração 
de mobiliáro, confecção de cartões, papel de 
escrita e envelopes a condizer, etc.

14 CORES DISPONÍVEIS

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA CÓNICA EXTRA-FINA EM 
POLIÉSTER

1 mm

VERDE-CLARO

RECARGAS DE PONTAS:  
REFERÊNCIA PCR-1, VENDIDAS EM 
EMBALAGENS DE 3.



PC-1MR
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Preciso: a sua ponta calibrada permite realizar um traço 
indiscutivelmente fino, nítido e regular. 

Fiável: sem margem de erro, não há surpresas desagradáveis 
no acabamento. 

Original: combina a precisão do traço com a qualidade da 
tinta POSCA. 

Prático: a tampa pode ser encaixada na extremidade do 
marcador, exactamente como uma esferográfica clássica.

Delicado, 

dotado de uma ponta extra-fina calibrada, com reforço metálico, o 
modelo PC-1MR possui todas as qualidades de um marcador de tinta… 
sob a forma de uma esferográfica. Disponível numa extensa gama de 
cores, foi concebido a pensar nos artistas amadores e profissionais em 
busca de um traço ultra-fino e denso.

ESCREVER, DESENHAR, PINTAR, DECORAR, MARCAR.

O POSCA de ponta calibrada extra-
fina é adequado para:  

- os profissionais criativos criarem desenhos 
irregulares, desenhos técnicos e esboços. 
- os amantes de trabalhos manuais 
(scrapbooking, confecção de cartas, papel de 
escrita e envelopes a condizer…) comporem 
cartões de convite originais, por exemplo. 
- os artistas fazerem acabamentos, detalhes e 
contornos.

➢ 

Ver as oficinas criativas feitas com 
o POSCA de ponta calibrada extra-
fina:  

Totens de seixos, Mandalas, cartão com 
borboleta em relevo, rosas arco-íris, maquetes 
ratinhos em papel, máscaras em cartão, retrato 
manga, nome em graffiti, retrato “Pop-Art”, 
saco ecológico personalizado. 

VERDE METÁLICO VERMELHO METÁLICO ROSA METÁLICO

16 CORES DISPONÍVEIS

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA CALIBRADA 

EM ELASTÓMERO EXTRA-FINA 
COM REFORÇO METÁLICO

0,7 mm

PRETO

AMARELO

BRANCO

ROSA

OURO

VIOLETA

PRATA

LARANJA

AZUL

AZUL METÁLICO

AZUL-CLARO VERDE VERMELHO



PCF-350
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Flexível: proporciona um fácil manuseamento seja em 
trabalhos meticulosos, seja em criações mais desenfreadas. 
Fluido: a tinta cede e desliza facilmente sobre a superfície, 
impregnando-a e conferindo um traço liso. 
Versátil: cobre/preenche na perfeição e o acabamento é 
opaco ou aguarelado, inclusive transparente se for diluído 
com água antes de secar. 
Prático: permite pintar sem borratar/escorrer e sem grandes 
complicações (já não tem de se preocupar mais nem perder 
tempo com o material: palete, tubos de tinta, etc.) ao 
contrário daquilo que acontece com um pincel clássico.

Surpreendente, 

o POSCA de ponta em pincel PCF-350 é o marcador que permite alcançar aqueles 
recantos que os restantes não conseguem. 
Os apaixonados da pintura desfrutam o prazer que proporciona o pincel sem os 
seus inconvenientes. 
Os principiantes e as crianças iniciam-se sem qualquer dificuldade.

PINTAR, COLORIR, DESENHAR, DECORAR, CALIGRAFAR.

O POSCA Pincel é alvo de cobiça 
para: 

- os artistas, que o utilizam para aplicação 
de cores em esculturas, moldagens ou em 
superfícies  mais dificilmente acessíveis: entre 
as dobras, nas sinuosidades, os cantos, etc. 
- os apreciadores de modelismo, conseguindo 
assim alcançar partes muito específicas do 
boneco (debaixo dos braços, no pescoço, etc.).
- os apreciadores de caligrafia asiática, pelo 
efeito do pincel combinado ao traço fino 
proporcionado por este marcador.

- os desenhadores de bandas desenhadas.
- as crianças, para se iniciarem facilmente no 
manuseamento do pincel.

Ver as oficinas criativas realizadas 
com o POSCA de ponta pincel: 

Suporte para anéis em gesso, suporte para 
fotografias em argila, vasinhos reciclados para 
canetas, mealheiros reciclados, ímanes em 
argila, saco ecológico personalizado, caixas 
prendinhas.

10 CORES DISPONÍVEIS

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA PINCEL EM POLIÉSTER

0,1 à 10 mm 

PRETO

AMARELO

BRANCO

ROSA

OURO PRATA AZUL AZUL-CLARO VERDE VERMELHO



PC-3M
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Completo: serve simultaneamente para colorir e traçar, 
consoante preferir. 

Engenhoso: a ponta cónica e o seu corpo fino permitem 
trabalhar com destreza. 

Prático: por ser amovível, a ponta pode ser virada ao 
contrário e passada por água. 

Económico: sendo possível recarregar/trocar as pontas, a 
vida útil deste marcador é optimizada.

Universal, 

o POSCA de ponta fina PC-3M é a referência dos entendidos na matéria. 
Para personalizar, criar, decorar ou marcar tudo aquilo que despoleta a sua 
inspiração com um gesto preciso e firme.

DESENHAR, COLORIR, DECORAR, PINTAR, ESCREVER.

O POSCA de ponta fina é adequado, 
nomeadamente para: 

- os artistas e os profissionais da criação 
(como os arquitectos, por exemplo) efectuarem 
aplicações de cor ou tracejarem planos. 
- os amantes de trabalhos manuais, de 
scrapbooking e de confecção de cartas, papel 
de escrita e envelopes, decorarem fotografias, 
escreverem em superfícies de vidro ou ainda 
criarem mesas bonitas. 
- os apaixonados de decoração interior 
reutilizarem e transformarem objectos. 
- os surfistas e os praticantes de skate 
personalizarem as suas pranchas. 

- os criativos estilizarem bonés, t-shirts, etc.
- as crianças colorirem desenhos impecáveis e 
luminosos…

Ver as oficinas criativas realizadas 
com o POSCA de ponta fina: 

Mandalas, cartão com borboleta em relevo, 
rosas arco-íris, maquetes ratinhos em papel, 
retrato manga, nome em graffiti, retrato Pop-
Art, suporte para anéis em gesso, suporte para 
fotografias em argila, moinhos de vento, cartão 
com flores em relevo, vasinhos reciclados para 
canetas, mealheiros reciclados.

LARANJA PÁLIDO

LILÁS

MARFIM 

VERDE ESMERALDA

BEGE 

BRONZE

COR-DE-VINHO CINZA SLATE

LARANJA

ROSA-CLARO

VERDE-CLARO

AZUL-CÉU

CINZA 

VERDE MÃÇA

27 CORES DISPONÍVEIS

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA CÓNICA FINA 
EM POLIÉSTER

RECARGAS DE PONTAS:  
REFERÊNCIA PCR-3, VENDIDAS EM 
EMBALAGENS DE 3.

1,5 mm
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OURO
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PRATA
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AZUL

AMARELO-CLARO

AZUL-CLARO VERDE VERMELHO



33 CORES DISPONÍVEIS

PC-5M
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Polivalente: pode ser utilizado numa panóplia ilimitada de 
superfícies graças à sua ponta nem demasiado grossa, nem 
demasiado fina. 
Divertido: este modelo está disponível numa das maiores 
variedades de cores da gama: quase 35 tonalidades! 
Prático e económico: as suas pontas são amovíveis, fáceis 
de limpar e podem ser recarregadas/trocadas para uma vida 
útil mais alargada do marcador. 
Ecológico: o facto de ser fabricado com 41% de materiais 
reciclados valeu-lhe o rótulo ecológico Green-Net.

Sem igual, 

a ponta média PC-5M é “ponta para todo o serviço” da gama POSCA. 
Pelo seu traço nítido e preciso e pelas suas aplicações de cor perfeitas, 
esta referência tem sucesso junto dos profissionais e dos amadores.

PINTAR, COLORIR, DESENHAR, ESCREVER, DECORAR, MARCAR.

O POSCA de ponta média é 
adequado para: 

- os artistas e os profissionais criativos (como 
os arquitectos, por exemplo) efectuarem 
aplicações de cores em planos. 
- os amantes de trabalhos manuais (como o 
scrapbooking) decorarem fotografias. 
- os apaixonados de decoração de interiores 
reutilizarem ou decorarem objectos. 
- os surfistas e os praticantes de skate 
personalizarem as suas pranchas. 
- as crianças realizarem coloridos impecáveis e 
luminosos…

Ver as oficinas criativas realizadas 
com o POSCA de ponta média:

Caixas prendinhas,
Papagaio de papel,
Lanterna estilo marroquino,
Retrato Manga,
Retrato “Pop Art”,
Ímanes em pasta de sal
Saco ecológico personalizado,
Mealheiros reciclados.

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA CÓNICA MÉDIA DE 
POLIÉSTER

2,5 mm

RECARGAS DE PONTAS: 
REFERÊNCIA PCR-5, VENDIDAS EM 
EMBALAGENS DE 3.

BRONZE AZUL METÁLICO VERDE METÁLICO VERMELHO METÁLICO ROSA METÁLICO

LARANJA PÁLIDO

VERDE MÃÇA

OURO PRATA AZUL AZUL-CLARO VERDE VERMELHO

MARFIM 

LILÁS

BEGE 

VERDE ESMERALDA

COR-DE-VINHO CINZA SLATE

LARANJA

AMARELO PALHA 

VERDE-CLARO

ROSA-CLARO

CINZA 

AZUL-CÉU

VIOLETA CASTANHO AMARELO-CLARO

PRETO

AMARELO

BRANCO

ROSA

VIOLETA METÁTLICO



PC-8K
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Eficaz: cobre/preenche rapidamente espaços mais largos! 

Astucioso: a ponta biselada permite-lhe afinar e controlar o 
seu traço. 

Económico: as pontas podem ser recarregadas/trocadas, 
optimizando assim a vida útil do marcador. 
Astuto: a ponta pode ser retirada e passada por água. 

Ecológico: o facto de ser fabricado com 41% de materiais 
reciclados valeu-lhe o rótulo ecológico Green-Net.

Eficaz, 
graças à sua ponta grossa e biselada, o PC-8K pode simultaneamente 
cobrir/preencher espaços mais largos e traçar curvas nítidas, dentro 
de uma gama de cores bastante ampla. Ideal para fazer planos lisos, 
inscrições tipo Arte Urbana ou marcações, seja no âmbito de uma 
criação pessoal ou profissional.

PINTAR, DESENHAR, DECORAR, COLORIR, ESCREVER, MARCAR.

O POSCA de ponta grossa é 
adequado para: 

- os artistas pintarem e desenharem as suas 
obras sobre qualquer superfície em espaços 
interiores ou exteriores. 
- os apaixonados de decoração de interiores 
darem uma segunda vida a um espaço ou a um 
móvel, e personalizarem objectos ou tecidos. 
- os surfistas e os praticantes de skate 
personalizarem as suas pranchas. 
- os profissionais escreverem e criarem padrões 
ou planos lisos em montras…

Ver as oficinas criativas realizadas 
com o POSCA de ponta grossa: 

Caixas prendinhas, retrato Pop-Art, vasinhos 
reciclados para canetas, mealheiros reciclados, 
saco ecológico personalizado.

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA BISELADA GROSSA DE 
ACRÍLICO

8 mm

RECARGAS DE PONTAS: 
REFERÊNCIA PCR-8, VENDIDAS EM 
EMBALAGENS DE 2.

35 CORES DISPONÍVEIS

AZUL-TURQUESA FLUORESCENTE VERDE FLUORESCENTE BRONZE AZUL METÁLICO VERDE METÁLICO

LARANJA PÁLIDO

VERMELHO FLUORESCENTE 

OURO PRATA AZUL AZUL-CLARO VERDE VERMELHO

MARFIM 
AMARELO FLUORESCENTE 

BEGE
LARANJA PÁLIDO FLUORESCENTE 

COR-DE-VINHO CINZA SLATE

LARANJA

AMARELO PALHA 

VERDE-CLARO
LARANJA FLUORESCENTE 

CINZA 
ROSA FLUORESCENTE 

VIOLETA CASTANHO BRIGHT YELLOW

PRETO

AMARELO

BRANCO

ROSA

VIOLETA METÁLICOVERMELHO METÁLICO ROSA METÁLICO



PC-17K
WWW.POSCA.COM
MULTIUSOS

Rápido: graças a ele, poderá criar planos lisos e fundos, num 
abrir e fechar de olhos!

Visível: a largura do traço é ideal para realizar trabalhos 
nítidos podendo ser visualizados ao longe.
 
Preciso: a ponta biselada permite-lhe delimitar claramente o 
traço. 

Generoso: a sua capacidade ajusta-se à largura da sua 
ponta de modo a cobrir superfícies com apenas um traço. 

Essencial: está disponível nas cores primárias.

Indispensável, 

O POSCA de ponta larga PC-17K é a referência da gama. Graças ao 
seu tamanho XXL, é o parceiro dos profissionais na medida em que 
possibilita visualizações nítidas e bem delineadas, é o cúmplice dos 
artistas na hora das criações gigantes!

DESENHAR, ESCREVER, DECORAR, COLORIR, MARCAR.

O POSCA de ponta extra-grossa é 
adequado para: 
 
- os artistas pintarem fundos impecáveis em 
telas de grande formato ou em qualquer outra 
superfície ampla ou criarem ao vivo grandes 
obras colectivas típicas da Arte Urbana. 
- os profissionais (como os artesãos ou os 
comerciantes, por exemplo) decorarem as 
montras. 
- os apaixonados de decoração de interiores 
renovarem um espaço, um móvel, tecidos, 
objectos volumosos…

Ver as oficinas criativas realizadas 
com o POSCA de ponta extra-
grossa: 

Vasinhos reciclados para canetas.

8 CORES DISPONÍVEIS

MARCADOR COM TINTA À BASE 
DE ÁGUA.

PONTA EXTRA-GROSSA EM 
ACRÍLICO

15 mm

PRETO BRANCO AZUL AZUL-CLARO VERDE VERMELHO AMARELO ROSA

RECARGAS DE PONTAS: 
REFERÊNCIA PCR-17, VENDIDAS À 
UNIDADE.


