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Historia firmy Strathmore Paper Company zaczęła się 
w dniu św. Patryka w 1892 roku, kiedy to jej założyciel, 
Horace Moses, otworzył papiernię Mittineague w 
West Springfield w USA. Wkrótce potem pan Moses 
odwiedził dolinę Strathmore w Szkocji. Trafił tam w 
momencie pełnego rozkwitu ostów. Zarówno roślina 
jak i cała dolina tak go zauroczyły, że zaczął używać 
nazwy Strathmore, a w swoim logo umieści oset jako 
symbol wysokiej jakości papierów artystycznych.

Nazwa Strathmore zaczęła się pojawiać na papierach 
artystycznych w 1899 r. najpierw na bloku Charcoal a 
wkrótce potem na bloku Bristol. Marka ta szybko stała 
się znana z oferowania najwyższej jakości papierów 
artystycznych używanych przez wiodących artystów 
na całym świecie. Od ponad wieku Strathmore stale 
potwierdza i utrzymuje swoją wysoką reputację. 
Obecnie Stharthmore dostarcza dla wszelkiego rodzaju 
artystów, niezależnie od ich stopnia zaawansowania, 
idealne media do tworzenia pięknych dzieł sztuki.

Poprzez wszystkie lata, wiodący artyści tacy jak 
Norman Rockwell, Andrew Wyeth czy współcześnie 
tworząca Heather Rooney pomagali reklamować 
produkty Strathmore. Zgodzili się na powiązanie ich 
nazwisk z marką, gdyż według nich zapewnia ona 
idealne podłoża do kreacji długowiecznych dzieł 
sztuki.

Symbol ostu przez szereg lat od momentu założenia 
firmy ulegał modyfikacjom, jednak jakość produktów 
Strathmore Artist Papers stale jest taka sama i nie ma 
sobie równych.

The history of Strathmore Paper Company began 
on St. Patrick’s Day in 1892 when its founder, Horace 
Moses, opened the Mittineague paper mill in West 
Springfield, MA. Soon after opening the first mill, Mr. 
Moses visited the Valley of Strathmore in Scotland. 
The thistle was in full bloom and the beauty of the 
site impressed Horace Moses so much that he started 
using the name and the thistle as a symbol of high 
quality art and printing papers.

The Strathmore brand name began to appear on our 
fine art papers in 1899, first with Charcoal and soon 
after with Bristol. The Strathmore brand quickly became 
known as one of the highest quality art papers used by 
many leading artists around the world. Strathmore has 
kept this reputation as a supplier of fine art paper for 
over a century. Today, we continue to provide artists of 
all levels with the ideal surface for producing beautiful 
works of art.

Throughout the years, leading artists such as Norman 
Rockwell, Andrew Wyeth and today’s Heather Rooney 
have appeared in testimonial ads for Strathmore. 
They have associated their name with the Strathmore 
brand because it has provided them with the ideal 
surface for creating lasting works of art.

The symbol of the thistle may have taken on a different 
appearance throughout the years, but the quality 
of Strathmore Artist Papers has remained second to 
none.
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SERIE
STRATHMORE 

Od ponad 125 lat Strathmore Artist Papers™ dostarcza 
artystom najwyższej klasy papiery do tworzenia 
dzieł sztuki. Nasze papiery są stworzone by spełniać 
wymagania użytkowników niezależnie od stopnia ich 
zaawansowania.

SERIA 400 | PREMIUM
Seria “premium” z doskonałą strukturą papieru, 
twardymi powierzchniami i różnymi fakturami które 
współpracują z szeroką gamą mediów i styli. Idealna 
dla zaawansowanych artystów.

SERIA 400 RECYCLED | PREMIUM
Papiery typu premium uzyskane z recyklingu, zawierające 
poużytkowe włókna o czystości na poziomie Grade A. 
Strathmore® wspiera rozwiązania przyjazne ochronie 
środowiska, które nie wpływają negatywnie na jakość 
czy wygląd papieru. Idealne dla zaawansowanych 
artystów.

SERIA 500 | PROFESSIONAL
Profesjonalna jakość papiery o klasie artystycznej. 
Wszystkie papiery posiadają jakość archiwalną, są 
bezkwasowe i są produkowane z włókien bawełnianych, 
co wpływa na ich dużą trwałość i zapewnienie 
wyjątkowych rezultatów tworzonych prac. Idealne dla 
profesjonalnych artystów.

STRATHMORE 
SERIES

For over 125 years Strathmore Artist Papers™ has been 
providing artists with the finest papers on which to 
create their artwork. Our papers are manufactured to 
exacting specifications for every level of expertise. 

400 SERIES | PREMIUM
Premium quality with superior sheet formation, hard 
surfaces, and a variety of textures that work with a 
wider range of media and styles. Perfect for advanced 
artists.

400 SERIES RECYCLED | PREMIUM
Premium quality recycled paper containing post-
consumer fiber that is rated Grade A for cleanliness. 
Strathmore® supports environmental solutions that 
don’t compromise paper performance, appearance, or 
price. Perfect for advanced artists.

500 SERIES | PROFESSIONAL
Professional quality, artist grade fine art papers. All 
papers are archival quality, acid free, and manufactured 
with cotton fiber for enhanced surface durability and 
exceptional results. Perfect for professional artists.

stwórz 
coś 

prawdziwego.
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Sketch
Podstawowym celem tego 100-kartkowego bloku do szkicu jest doskonalenie technik, szybkie studia, 
czy wstępne rysunki przy użyciu dowolnej suchej techniki. 

This general purpose, heavyweight sketch paper is intended for practice of techniques, quick studies, and 
preliminary drawing with any dry media.

Seria 400 | Bloki do szkicu 
400 Series | Sketch Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

89

Ziarnisty   
Fine tooth

29,7 x 42 cm - A3 100 3   P455-93-4

Ziarnisty   
Fine tooth

21 x 29,7 cm - A4 100 3   P455-94-4

Ziarnisty   
Fine tooth 

14,8 x 21 cm - A5 100 3   P455-95-4

Recycled Toned Sketch
Idealny papier do szybkich prac plenerowych, szkicowania studyjnego i rysowania na żywo. Zimna 
szarość i ciepły brąz zapewniają tło o średniej tonacji, pomagając w tworzeniu szerokiej gamy 
efektów, od jasnych refleksów po ciemne cienie. Papier zawiera inkluzje z włókien siarczanowych 
i korkowych, co pozwala na uzyskanie ciekawych efektów wizualnych. Wykonany w 100% z 
recyklingu,w tym 30%  poużytkowego włókna zapewnia doskonałe podłoże dla grafitu, kredy, 
węgla, sztyftu do szkicowania, markerów, markerów porcelanowych, kredek, długopisów i białych 
pisaków żelowych.

Ideal paper for fast field work, studio sketching, and life drawing. The Cool Gray and Warm Tan options 
provide a mid-toned background to help create a wider range of values from light highlights to dark 
shadows. The paper contains kraft and bark fiber inclusions for visual interest. Made with 100% recycled, 
30% post consumer fiber it provides a perfect working surface for graphite, chalk, charcoal, sketching 
stick, markers, china markers, colored pencils, pens, and white gel pens.

Seria 400 Recycled | Bloki do szkicu  
400 Series Recycled  | Sketch Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

118

Toned tan  
Toned tan 22,8 x 30,5 cm 50 3   P412-9-4

Toned tan  
Toned tan 27,9 x 35,5 cm 24 3   P412-11-4

Toned gray  
Toned gray 22,8 x 30,5 cm 50 3   P412-109-4

Toned gray  
Toned gray 27,9 x 35,5 cm 24 3   P412-111-4
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Drawing
To jeden z najbardziej uniwersalnych papierów w ofercie Strathmore®. Ten kremowy papier rysunkowy jest 
doskonałym wyborem do szkicowania i finalnych prac. Średnioziarnista powierzchnia świetnia nadaje się 
do ołówka, węgla, czy grafitu. Polecany również do pasteli suchych i olejnych,  markerów, piórka i tuszu.
 
One of the most versatile sheets Strathmore® offers, this cream colored drawing paper is  ideal for 
sketching and finished work. Medium surface readily accepts pencil, charcoal, and sketching sticks. Also 
good for soft pastel, oil pastel, marker, and pen and ink

Seria 400 | Bloki do rysunku
400 Series | Drawing Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

163

Średnioziarnisty  
Medium surface

29,7 x 42 cm - A3 24 3   P400-93-4

Średnioziarnisty  
Medium surface

21 x 29,7 cm - A4 24 3   P400-94-4

Średnioziarnisty  
Medium surface

14,8 x 21 cm - A5 24 3   P400-95-4

Marker

Gładki, gruby, nieprzeźroczysty papier do finalnych prac powstałych przy użyciu markerów. Jedwabiście 
gładka powierzchnia wspomaga mieszanie się i zapewnia uzyskanie żywych kolorów i subtelnych odcieni. 
Odporny na rozlewanie się tuszu.

A smooth, heavyweight, opaque, marker paper for finished art. Silky smooth surface aids  blending and 
supports vibrant color and subtle hues. Bleed and feather resistant.

Seria 400 | Bloki do markerów
400 Series | Marker Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

190

Gładki 
Smooth 22,8 x 30,5 cm 24 3   P497-9-4

Gładki 
Smooth 27,9 x 35,5 cm 24 3   P497-11-4



 8

Mixed Media
Gruby papier o właściwościach papieru do akwareli ale z pergaminowym wykończeniem. Doskonały do 
akwareli, gwaszu, akrylu, grafitu, pióra i tuszu, kredek, markerów i tworzenia kolaży. Przeznaczony do 
wykonywania studiów lub finalnych prac

A heavyweight paper that has the attributes of a watercolor paper but with a vellum drawing finish. It 
is ideal for watercolor, gouache, acrylic, graphite, pen and ink, colored pencil, marker, and collage. For 
studies or finished art.

400 Series |              Mixed Media® Pads  
400 Series |           Mixed Media® Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

300

Vellum surface  
Vellum surface 15,2 x 20,3 cm 15 3   P462-106-4

Vellum surface  
Vellum surface 22,8 x 30,5 cm 15 3   P462-109-4

Vellum surface  
Vellum surface 27,9 x 35,5 cm 15 3   P462-111-4

Recycled Toned Mixed Media 
Gruby papier do tworzenia finalnych prac.  Papier o właściwościach papieru do akwareli ale z perga-
minowym wykończeniem. Zimna szarość i ciepły brąz zapewniają tło o średniej tonacji, pomagając 
w tworzeniu szerokiej gamy efektów. Papier zawiera inkluzje z włókien siarczanowych i korkowych, 
co pozwala na uzyskanie ciekawych efektów wizualnych. Wykonany w 100% z recyklingu, w tym 30% 
poużytkowego włókna zapewnia doskonałe podłoże dla akwareli, gwaszu, grafitu, kredek, markerów wę-
gla, pisaków żelowych, itp. 

A heavyweight paper ideal for finished artwork. It has the attributes of a watercolor paper but with a 
vellum drawing finish. The Cool Gray and Warm Tan options provide a mid-toned background to help 
create a wider range of values. The paper contains kraft and bark fiber inclusions for visual interest. 
Made with 100% recycled, 30% post consumer fiber, it provides a perfect working surface for watercolor, 
gouache, graphite, colored pencil, markers, charcoal, gel pens, and more.

Seria 400 Recycled | Bloki Mixed Media® 
400 Series Recycled |                      Mixed Media® Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

300

Toned tan  
Toned tan 15,2 x 20,3 cm 15 3   P462-206-4

Toned gray  
Toned gray 22,8 x 30,5 cm 15 3   P462-309-4
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Acrylic
Gruby papier z fakturą płótna, doskonały do malarstwa akrylowego.

A heavyweight paper with a linen finish that is perfect for acrylic painting.

Seria 400 | Bloki do akryli
400 Series | Acrylic Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

400

Faktura płótna 
Linen finish

22,8 x 30,5 cm 10 3   P430-9-4

Faktura płótna
Linen finish

30,5 x 45,7 cm 10 3   P430-12-4

Watercolor
Średnioziarnisty papier akwarelowy Strathmore jest popularny wśród wszelkiej maści akwarelistów ze 
względu na delikatne i równe wymywanie, jakie można dzięki niemu uzyskać. Posiada również trwałą 
powierzchnię pozwalającą na wydrapywanie. Naturalny kolor i tradycyjna drobnoziarnista faktura czyni 
go doskonałym do szlifowania swoich umiejętności w malarstwie akwarelowym lub do tworzenia final-
nych prac.

Strathmore’s intermediate grade watercolor paper. Popular with watercolorists of all levels because of 
the fine and even washes that can be achieved. It also has a strong surface that will allow for lifting and 
scraping applications. The natural white color and traditional cold press surface make it an ideal sheet for 
mastering watercolor techniques or for finished artwork.

400 Series | Bloki do akwareli 
400 Series | Watercolor Pads

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

300

Drobnoziarnisty 
Cold press

22,8 x 30,5 cm 12 3   P440-1-4

Drobnoziarnisty  
Cold press

27,9 x 38,1 cm 12 3   P440-2-4

Drobnoziarnisty 
Cold press

17,8 x 25,4 cm 12 3   P440-7-4

Seria 400 | Bloki do akwareli /klejone na 4 bokach
400 Series | Watercolor Blocks

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

300

Drobnoziarnisty  
Cold press

17,8 x 25,4 cm 15 3   P472-7-4

Drobnoziarnisty 
Cold press

22,8 x 30,5 cm 15 3   P472-9-4

Drobnoziarnisty  
Cold press

30,5 x 40,6 cm 15 3   P472-12-4
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Visual Journals
Wysoce wydajny papier, przystosowany do intensywnego użytkowania, by sprostać wymagającym 
procesom twórczym.

High-performing papers and heavy-duty features engineered to meet the intense demands of your 
creative process.

Seria 500 | Mixed Media®Visual Journal
500 Series | Mixed Media®Visual Journal
  

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

190

Welinowa powierzchnia  
Vellum surface 14 x 20,3 cm 34 3 P460-15-4

Welinowa powierzchnia  
Vellum surface 22,8 x 30,5 cm 34 3 P460-19-4

Seria 400 | Watercolor Visual Journal   
400 Series | Watercolour Visual Journal

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

190

Drobnoziarnisty  
Cold press 14 x 20,3 cm 34 3 P460-45-4

Drobnoziarnisty 
Cold press 22,8 x 30,5 cm 34 3 P460-49-4
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STRATHMORE BOOKS
Bloki w okładkach książkowych Strathmore® oferowane są w różnych formatach i zawierają różnego 
rodzaju papiery by sprostać indywidualnym wymaganiom i preferencjom artystów. Twarda oprawa 
jest lekko fakturowana, matowa i posiada kolor ciemnej czekolady. Z kolei miękka oprawa jest w dotyku 
aksamitna i posiada kolor ciemnobrązowy. Są elastyczne i występują w wygodnych, podręcznych 
rozmiarach. Zarówno te w twardej jak i miękkiej oprawie są produkowane w oparciu o system Smyth-
sewn, dzięki czemu strony rozkładają się bardziej płasko.

Strathmore® books are offered in an range of formats and paper choices to meet artists’ individual 
needs and preferences. Hardbound books have a lightly-textured, matte cover in dark chocolate brown. 
Softcover books feature a velvety softcover in rich dark brown. Flexible lightweight format in convenient, 
portable sizes. Both Hardbound and Softcover books feature durable Smyth-sewn binding, allowing 
pages to lay flatter.

Recycled Toned Sketch
Doskonały do jasnych i ciemnych mediów jak grafit, węgiel, markery, kredki, piórka, i białe pisaki żelowe.  
Wykonany w 100% z recyklingu, zawiera 30%  poużytkowego włókna.

Ideal for light and dark media including graphite, charcoal, markers, colored pencils, pens, and white gel 
pens. 100% recycled, contains 30% post-consumer fiber.

Seria 400 Recycled | Szkicowniki ArtJournal 
400 Series Recycled | Sketch Hardbound Books

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

118

Toned gray, tw. oprawa 
Toned gray 21,6 x 27,9 cm 64 3 P469-108-4

Toned tan, tw. oprawa  
Toned tan 14 x 21,6 cm 64 3 P469-5-4

Toned tan, tw. oprawa  
Toned tan 21,6 x 27,9 cm 64 3 P469-8-4

Seria 400 Recycled | Szkicowniki ArtJournal 
400 Series Recycled | Sketch Softcover Books

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

118

Toned gray, mk. oprawa 
Toned gray 14 x 20,3 cm 56 3 P481-105-4

Toned gray, mk. oprawa 
Toned gray 19,6 x 24,7 cm 56 3 P481-107-4

Toned tan, mk. oprawa 
Toned tan 14 x 20,3 cm 56 3 P481-5-4

Toned tan, mk. oprawa 
Toned tan 19,6 x 24,7 cm 56 3 P481-7-4
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Mixed Media
Internally sized for wet media with a durable vellum finish for drawing techniques. Excellent for 
watercolor, gouache, acrylic, graphite, pen and ink, colored pencil, marker, pastel, and collage. Archival 
and lignin free.

Internally sized for wet media with a durable vellum finish for drawing techniques. Excellent for watercolor, 
gouache, acrylic, graphite, pen and ink, colored pencil, marker, pastel, and collage. Archival and lignin free.

Seria 400 | ArtJournal Mixed Media® 
 
400 Series | Mixed Media® Hardbound 
Books

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

190

Welinowa pow./Tw. 
opraw.  / Vellum finish

14 x 21,6 cm 32 3   P566-5-4

Welinowa pow./Tw. 
opraw.  / Vellum finish

21,6 x 27,9 cm 32 3   P566-8-4

Watercolor
Średnioziarnisty papier akwarelowy Strathmore jest popularny wśród wszelkiej maści akwarelistów ze 
względu na delikatne i równe wymywanie, jakie można dzięki niemu uzyskać. Posiada również trwałą 
powierzchnię pozwalającą na wydrapywanie. Naturalny kolor i tradycyjna drobnoziarnista faktura czyni go 
doskonałym do szlifowania swoich umiejętności w malarstwie akwarelowym lub do tworzenia finalnych 
prac.

Strathmore’s intermediate grade watercolor paper is popular with watercolorists of all levels because of 
the fine and even washes that can be achieved using this sheet. It also has a strong surface that will allow 
for lifting and scraping applications. The natural white color and traditional cold press surface make it an 
ideal sheet for mastering watercolor techniques or for finished artwork.

Seria 400 | ArtJournal Watercolor  
400 Series | Watercolor Hardbound Books

g/m2

gsm
Faktura
Texture

Rozmiar
Size

Il. kartek
Sheets/unit

Pakow.
Pk

  Kod produktu
  Prod. code

300

Drobnoziarnisty
Cold Press 21,6 x 14 cm 24 3 P467-5-4

Drobnoziarnisty 
Cold Press 21,6 x 27,9 cm 24 3 P467-8-4
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