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Η βιομηχανία HAVO B.V ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 1963. Με 
έδρα το Ermelo, η εταιρεία παράγει για παραπάνω από 50 χρόνια, 
σχολικά είδη δημιουργικής απασχόλησης, είδη για επαγγελματική 
ζωγραφική και καλές τέχνες, είδη χόμπι και υλικά χειροτεχνίας. Το 
brand της HAVO, CREALL, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και 
τα προϊόντα CREALL εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες. 
Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία HAVO έχει αναπτυχθεί ραγδαία. 
Διαρκώς δημιουργεί νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας για να τονώ-
νει και να αναζωογονεί την δημιουργικότητα του κάθε χρήστη 
ενώ έχει επικεντρωθεί απόλυτα στον παράγοντα «ασφάλεια» 
απέναντι στον καταναλωτή και στο περιβάλλον! Όλες οι τέμπερες 
και τα χρώματα αποτελούνται κατά 95-98% από εντελώς φυσικά 
συστατικά. Επίσης όλα μας τα προϊόντα εμπίπτουν σε όλους τους 
διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες παράγουμε υπεύθυνα 100% ασφαλή και 
εμπνευσμένα προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε 
πως τα παιδιά μας είναι το μέλλον γι αυτό και πρέπει να μεγαλώ-
σουν σε ένα κόσμο όπου η φύση και ο άνθρωπος συνυπάρχουν 
αρμονικά!

Havo industry was established in Ermelo, Holland in 1963. The company has been producing for over than 
50years creative school, hobby and fine art products. Creall® brand is the famous original Havo brand. Creall® 

products are exported to more than 50 countries all over the world. 
In recent years, the Havo Creall® brand has enjoyed impressive growth. Besides developing new quality 
products, which stimulate users’ creativity even further, Havo has focused strongly on safety and the envi-
ronment. Many of our posterpaints therefore mainly constitute only natural ingredients and responsible 
additives. All our products naturall comply with the latest safety requirements.
Over the last decades, we have been developing 100% safe, responsible and inspiring, creative products. In 
recent years, we have focused even more strongly on producing environment-friendly products only. Children 
are the future, and they must grow up in a world in which nature and mankind coexist harmoniously.

Η εταιρία πίσω από το brand
The company behind the brand
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Τα χρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας από την γέννηση! Τα χρώματα είναι πηγή χαράς και ενθουσι-
ασμού! Τα χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας και για να αποτυπώσουμε τις ιδέες μας. Τα 
προϊόντα της CREALL είναι επικεντρωμένα επάνω στο χρώμα! Διαθέτουμε άπειρες αποχρώσεις σε δακτυλομπο-
γιές και τέμπερες για τους μικρούς μας φίλους καθώς και πολλά ακόμα σπέσιαλ χρώματα όπως για παράδειγμα 
χρώμα για γυαλί, χρώμα 3d, φωσφοριζε, περλε, glitter και πολλά ακόμη για δημιουργίες δίχως όρια!
Στο site μας www.creall.com θα βρείτε ένα υπερπλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζει ποικίλες 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του «μαθήματος» καθώς επίσης 
περιέχει και video με πρωτότυπες ιδέες και τρόπους χρήσης των προϊόντων CREALL!

Colour plays an important role right from the start 
of our lives. Colours are interesting and exciting. 
Colours can be used to express your feelings and 
to capture ideas. The Creall paints are all about 
colour. We have various types of finger paints for 
the youngest children and poster paints. 
Besides the various posterpaints and fingerpaints, 
we have a wide range of ‘specials’ of which glass 
paints, varnishes, inks and 3-D liners are only a 
few examples. 
We have also developed a complete educational 
programme featuring activities to support lessons 
and inspiring demonstration videos, which can 
be downloaded and watched via www.creall.com.

Δημιουργίες χωρίς όρια 
Unlimited creativity!
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 Paint and 
accessories
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*# # # *#

#

# *# *#

# *# # *#

1000 ml

τέμπερα 

• τέμπερα με βάση το νερό με πολλά πλενοεκτήματα

• 98% συστατικά φυσικής προέλευσης

• έτοιμη για χρήση

• ικανοποιητικά καλή επικάλυψη

• καλή εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες

• τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους

• μόλις στεγνώσει γίνεται ματ

posterpaint
• advantageous water based posterpaint

• 98% naturally sourced ingredients 

•  ready for use

•  fairly good coverage

•  good adhesion to  

most surfaces

•  colours mutually mixable

•  matt once dried

Creall®

Basic color
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  Paint and 
accessories

τέμπερα 

• τέμπερα με βάση το νερό με πολλά πλενοεκτήματα

• 98% συστατικά φυσικής προέλευσης

• έτοιμη για χρήση

• ικανοποιητικά καλή επικάλυψη

• καλή εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες

• τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους

• μόλις στεγνώσει γίνεται ματ

posterpaint
• advantageous water based posterpaint

• 98% naturally sourced ingredients 

•  ready for use

•  fairly good coverage

•  good adhesion to  

most surfaces

•  colours mutually mixable

•  matt once dried

Creall®
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*# #

#

# *# *#

# *# #

500 ml

Basic color

250 ml
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 Paint and 
accessories

“μαρκαδόρος” βαφής με τέμπερα
• τέμπερα με βάση το νερό

• 98% συστατικά φυσικής προέλευσης

• έτοιμο για χρήση

• όταν στεγνώσει γίνεται ματ

• εργονομικό μπουκάλι με εύκολο κράτημα

• το σφουγγάρι συγκρατεί το χρώμα, δεν στάζει

•  “αχρηστεύει” πινέλα & δοχεία χρώματος

tempera paint marker
•  water based poster paint

• 98% naturally sourced ingredients  

•  ready for use   

•  dries up matt  

•  easy to hold special  

ergonomic bottle   

•  sponge cap does not leak 

•  brushes and paint trays  

are superfluous
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t u r a l   

i n g r e d
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s

70 ml 6 x 70 ml

*

* * *

*

*

Small deviation in colours preserved.

Creall®

Spongy
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 Paint and 
accessories

δακτυλομπογιά
• δακτυλομπογιά με βάση το νερό

• 98% συστατικά φυσικής προέλευσης

• καλή επικάλυψη 

• αραιώνεται με νερό

•  πληρεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας 

EN 71-7

•  εξαιρετικά ασφαλές χάρη στον ειδικό 

παράγοντα πικρής γεύσης

• εύκολο στη χρήση για τα πολύ μικρά παιδιά

• όταν στεγνώσει γίνεται ματ

• τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν

fingerpaint
• water based fingerpaint

• 98% naturally sourced ingredients 

• good cover

• can be diluted with water

•  meets European Safety Standard EN 71-7

• extra safe by a bittering agent

•  easy to work with for the very  

little ones

• dries up matt

• colours can be mixed

4 x 125 g

750 ml

#
+
o
*

+
o

+
o
*

+
o
*

o o

#
+
o
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#
+
o
*

#
+
o
*

Small 
deviation  
in colours 
preserved.

Creall®

Fingerpaint
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6 x 50 ml
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  Paint and 
accessories

χρώμα 3D
•  χρώμα 3D με βάση το νερό  

για ιδιαίτερες δημιουργίες

• φουσκώνει  όταν θερμανθεί 

•  χρησιμοποιείται απευθείας από τη φιάλη

•  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν όλα  

τα είδη φυσικών και συνθετικών υφασμάτων

•  επίσης είναι κατάλληλο για άλλα υλικά  

όπως χαρτί, ξύλο, πέτρα

• πλένεται στους 30°C

•  μπορεί να ετοιμαστεί/ ”φουσκώσει”  

με τη χρήση σίδερου, στεγνωτήρα μαλλιών  

ή στο φούρνο της κουζίνας

• διατίθεται σε 6 χρώματα

3D paint
•  water based 3D paint to apply  

funny accents 

•  puffs after heating

•  use directly from the bottle

•  can be used on virtually all types  

of natural and synthetic fabrics

•  also very suitable for other materials 

such as paper, wood, stone

•  washable at 30°C

•  can be fixed using an iron, hair 

dryer or in the kitchen oven

•  available in 6 colours

χρώμα κονφετί
• μοναδικό, πολύχρωμο χρώμα με βάση το νερό

• για να διακοσμήσετε διάφορα αντικείμενα

• ιδανικό για πάρτυ

• χρησιμοποιείται απευθείας από το μπουκάλι

confetti paint
• unique multi coloured, water based paint 

• to decorate various objects

• ideal for a party effect

• use directly from the bottle

* * * * * *

6 x 80 ml

80 ml

Creall®

Creall®

3D liner

Confetti
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  Paint and 
accessories

τέμπερα περλέ
• τέμπερα πέρλας ανθεκτική στο νερό

• έτοιμη για χρήση

• όμορφα εφέ χρώματος

• δίνει σατινέ λάμψη όταν στεγνώσει

•  κάνει ωραία εφέ στα σφαιρικά  

αντικείμενα

•  ιδανικό για ειδικές καλλιτεχνικές 

εφαρμογές

pearlescent paint
•  water-resistant pearlescent paint

•  ready for use  

•  beautiful colour effects 

•  satin lustre when dry 

•  beautiful effects on  

spherical objects 

•  for art techniques e.g. folding, 

printing, scratching etc.

τέμπερα γκλίτερ
•  χρωματιστή τέμπερα με γκλίτερ

•  έχει πολύ καλή πρόσφυση σε 

χαρτί, χαρτόνι και αφρώδες υλικό

•  είναι αδιάβροχη αφού στεγνώσει

•  διατίθεται σε 6 χρώματα

glitterpaint
•  coloured paint with glitters

•  very good adhesion to paper, 

cardboard and foam

•  waterproof after drying

•  available in 6 colours

6 x 80 ml 250 ml

*#

#

*# *# *# *# #

## *#

Small deviation in colours preserved.

250 ml6 x 80 ml

Creall®

Creall®

Pearl

Glitter
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 Paint and 
accessories

τέμπερα φωσφοριζέ
• φωσφοριζέ τέμπερα με βάση το νερό

•  η πρόσθετη δόση χρωστικών προκαλεί 

ένα έντονο λαμπερό χρώμα

• όταν στεγνώσει γίνεται ματ

• υδατοδιαλυτή

•  εφαρμόστε βερνίκι Creall-varnish για  

να κάνετε αδιάβροχη τη δημιουργία σας

fluorescent posterpaint
•  fluorescent water based  

poster paint  

•  extra dosage of pigment gives brightly 

illuminating colour 

• dries up matt   

• water dilutable   

•  varnish with Creall-varnish to  

make the painting waterproof

Small deviation in colours preserved.

250 ml

χρώμα που αντανακλά φως στο σκοτάδι
•  εντυπωσιακό φωσφορίζων χρώμα

•  καλή κάλυψη

• ανακινήστε καλά πριν τη χρήση

•  απορροφά το φως και το αντανακλά  

στο σκοτάδι

•  μετά από λίγο η αντανάκλαση φθίνει, οπότε εκθέστε 

την διακόσμηση στο φως και αυτή φωσοφορίζει ξανά

glow in the dark paint
•  spectacular luminous paint 

•  good coverage  

•  shake well before use 

•  absorbes light and reflects this in the dark

•  after a while the reflection will  

be less, expose the decoration to the light 

and it glows again

250 ml

Small deviation in colours preserved.

Creall®

Fluor

Creall®

Glow
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 Paint and 
accessories

χρώμα πίνακα
•  ακρυλικό χρώμα με υφή πίνακα

•  πολύ καλή επικάλυψη

•   για χρήση σε χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο, 

τοίχους κλπ.

•  εφαρμόστε 2 στρώματα σταυρωτά

•  αδιάβροχο μετά το στέγνωμα

•  μπορεί να γραφτεί με κιμωλία αφού 

στεγνώσει (24 ώρες)

•  η κιμωλία καθαρίζεται με στεγνό  

ή υγρό σφουγγάρι

•  κατανάλωση: 100ml το m2 ανά 

blackboardpaint
•  acrylic blackboard paint 

•  very good coverage 

•  for use on cardboard, wood,  

metal, walls etc. 

•  apply 2 layers crosswise 

• waterproof after drying 

•  can be written upon with  

chalk after drying (24h)  

•  wipe clean or remove with water

•  consumption: 100ml per m2  

per layer 

μαγνητικό χρώμα

•  Μαγνητικό ακρυλικό 

χρώμα για να μετατρέψετε 

οποιαδήποτε επιφάνεια  

σε μαγνητική

• πολύ καλή επικάλυψη

•  για χρήση σε χαρτόνι,  

ξύλο, μέταλλο, τοίχο κλπ. 

•  very attractive acrylic paint  

to transform any surface into 

a magnetic board

•  very good coverage 

•  for use on cardboard,  

wood, metal, walls etc. 

•  apply 3 layers crosswise 

• waterproof after drying 

•  can be painted out with other  

Creall-paints after drying (24h)

•  consumption: 100ml per m2  

per layer 

•  εφαρμόστε σταυρωτά 3 στρώματα 

αφήνοντας το κάθε ένα να στεγνώσει

•  αδιάβροχο μετά το στέγνωμα

•   μπορεί να βαφτεί με άλλες βαφές 

Creall αφού στεγνώσει (24 ώρες)

•  κατανάλωση: 100ml το m2  

ανά στρώμα

250 ml

Small deviation 
in colours 
preserved.

250 ml

Creall®

Boardy

Creall®

Magnet
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πηλός μοντελισμού που στεγνώνει 
στον αέρα

• έτοιμο για χρήση

• στεγνώνει στον αέρα

•  κολλάει καλά στις περισσότερες επιφάνειες

• δεν κολλάει στα χέρια σας

• βάφεται πολύ καλά

• χωρίς γλουτένη 

air-drying modelling material
• ready for use 

• dries in the air  

• sticks well to most surfaces 

• doesn’t stick to your hands 

• very well paintable 

•  gluten free 

n
a

t u r a l   

i n g r e d
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Air-
drying

Gluten
free

white 500 g white 1000 g terra 500 g terra 1000 g

Small deviation in colours preserved.

Modelling 
materials

and accessories

Creall®

Do & Dry
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ελαφρύς πηλός μοντελισμού  
που στεγνώνει στον αέρα
• έτοιμο για χρήση

• στεγνώνει στον αέρα

•  κολλάει καλά στις περισσότερες 

επιφάνειες

• δεν κολλάει στα χέρια σας

•  το αντικείμενο επιπλέει μετά  

το στέγνωμα και το βερνίκι

• βάφεται πολύ καλά

• χωρίς γλουτένη

lightweight air-drying  
modelling material
• ready for use   

• dries in the air    

• sticks well to most surfaces

• doesn’t stick to your hands  

• very well paintable

• workpiece floats after drying 

   and varnishing

•  gluten free

Air-
drying

Gluten
free

250 g

450 g

350 g

play dough

•  πλάθεται πολύ εύκολα

• έτοιμο για χρήση

• στεγνώνει στον αέρα

•  πλάθεται για μεγάλη χρονική 

διάρκεια

• διαθέσιμο σε 6 χρώματα

• χωρίς γλουτένη

play dough

•  very easily kneadable

•  ready for use

• air-drying dough

• long workable

•  available in 6 different 

colours

• gluten free

Small deviation 
in colours 
preserved.

Modelling 
materials

and accessories

Air-
drying3 Gluten

free

Small deviation in colours 
preserved.

Creall®

Creall®

Do & Dry Light

Dough/Play Dough
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κόλλα ρευστή   
• κόλλα με φυσικά συστατικά

• χωρίς διαλύτες και χωρίς γλουτένη

•  φεύγει εύκολα από τα περισσότερα 

υφάσματα αφού πλυθούν στους 40°C

• βγαίνει εύκολα από το δέρμα με νερό

•  διαθέσιμη σε εργονομικό μπουκάλι  

που κρατιέται εύκολα

glue
• glue based on natural components

• solvent free and gluten free

• easily washable from most fabrics at 40°C

• washes easily from the skin

• available in easy to hold special 

   ergonomic bottle

 Glues and 
accessories

Kid’s Glue Magicκόλλα στικ 
• κόλλα υψηλής ποιότητας
• χωρίς διαλύτες και χωρίς γλουτένη
• καθαρό και γρήγορο στέγνωμα
•  φεύγει εύκολα από τα περισσότερα 

υφάσματα αφού πλυθούν στους 40°C
• βγαίνει εύκολα από το δέρμα με νερό
glue stick  
• top quality glue stick
• solvent free and gluten free
• clean and quick drying
• easily washable from most 
   fabrics at 40°C
• washes easily from the skin

μαγική κόλλα στικ
• κόλλα κορυφαίας ποιότητας

•  μπλε όταν εφαρμόζεται, διαφανής μόλις 

στεγνώσει. Πολύ πρακτική και μαγική  

για τα παιδιά!

• χωρίς διαλύτες και χωρίς γλουτένη

• καθαρό και γρήγορο στέγνωμα

•  φεύγει εύκολα από τα περισσότερα 

υφάσματα αφού πληθούν στους 40°C

• βγαίνει εύκολα από το δέρμα με νερό

magic glue stick
• top quality glue stick

• blue when applied, transparent once dry: 

   very practical and magical for children!

• solvent free and gluten free

• clean and quick drying

• easily washable from most fabrics 

   at 40°C

• washes easily from the skin

22 g 22 g

Creall®Creall®

Kid’s Glue

70 ml

12 x 22 g 12 x 22 g

Creall®

Kid’s 
Glue
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νερομπογιές
• νερομπογιές με πινέλο

• 12 χρώματα Ø 27 mm

• διαφανές χρώμα

• ζωντανά χρώματα

water paint box
• water paint box with brush

• 12 colour pans Ø 27 mm

• transparent paint

• vibrant colours

Creall®

Creall®

Watercolor

Brushes

ΠΙΝΕΛΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΡΩΜΑΤΑ 
WATERCOLOR BRUSHES

Λακαρισμένή ξύλινη λαβή
Lacquered wooden handle  

(14 cm)  
Συνολικό μήκος πινέλου

Total brush length:  
18 - 21 cm

ΜΕΓΕΘΟΣ / NUMBER

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12

ΠΙΝΕΛΑ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ, ΛΑΔΙΟΥ, κλπ
κοντή λαβή

GUSSOW brushes short handled

Κοντή φυσική ξύλινη λαβή 
Short natural wooden handle  

(16,5 cm)
Λακαρισμένο, συνολικό μήκος πινέλου 

Lacquered, total brush length:  
20 - 25 cm

ΜΕΓΕΘΟΣ / NUMBER

2, 4, 6, 8

10, 12, 14, 16

20, 22, 24

ΠΙΝΕΛΑ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ, ΛΑΔΙΟΥ, κλπ
μακριά λαβή

GUSSOW brushes long handled

Μακριά φυσική ξύλινη λαβή 
Long natural wooden handle  

(24 cm)
Λακαρισμένο, συνολικό μήκος πινέλου 

Lacquered, total brush length:  
27,5 - 32,5

ΜΕΓΕΘΟΣ / NUMBER

2, 4, 6, 8

10, 12, 14, 16

20, 22, 24
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Creall®

Modelling Sand

Modelling 
materials

and accessories

άμμος μοντελισμού
•  φέρνει την εμπειρία του παιχνιδιού στην 

άμμο μέσα σε εσωτερικό χώρο!

• βελούδινα μαλακή, και δεν στεγνώνει

• παραμένει υγρή ενώ δουλεύουμε

• χωρίς γλουτένη και επαναχρησιμοποιήσιμη

• ιδανική για κατασκευές και παιχνίδι

• υποστηρίζει την κινητική ανάπτυξη

• καθαρίζεται εύκολα

• μην την αναμιγνύετε με νερό και άλλα

   είδη άμμου!

  

modelling sand
• bring the sand playing 

   experience indoors!

• velvety soft and does not dry out 

• remains workable as wet sand

• gluten free and reusable

• ideal for building and playing

• supports the motor development

• easy to clean up

• do not mix with water and other  

   kinds of sand!

  

Coloured Modelling Sand

3 Never
dries

Gluten
free

Velvety
soft

750 g

2500 g

750 g

5000 g
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