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Vážený zákazník,

je nám potešením, predstaviť Vám katalóg luxusných písacích potrieb svetových značiek Parker, Waterman, Lamy a Rotring.
Každá z týchto značiek je skutočnou legendou a predstavuje originálny módny doplnok, či darček, a to nielen pre Vás samotných, 
či Vašich blízkych, ale aj pre Vašich obchodných partnerov alebo zamestnancov. Ponúkame Vám aj možnosť umiestniť na písacie 
potreby logo, odkaz, či iniciály, čo ešte podčiarkuje jedinečnosť a trvalú hodnotu takéhoto luxusného darčeka. Prehľad o typoch 
značenia, nájdete na zadnej obálke. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na značku Lamy, ktorá tento rok oslavuje „50 rokov Lamy Dizajnu“. V roku 1966 uviedla  
na trh svoju novinku pod názvom Lamy 2000, ktorú vytvoril dizajnér Gerd A. Müller. Tento písací nástroj sa stal skutočnou dizajnovou 
ikonou a získal radu ocenení. Gerd A. Müller zároveň založil technický a funkčný smer dizajnu značky Lamy, ktorý sa premieta  
do všetkých písacích potrieb tohto nemeckého výrobcu dodnes, teda, už 50 rokov
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Od chvíle, kedy bol v roku 1921 na trh uvedený prvý model, je DUOFOLD symbolom 
vycibrenosti a elegancie. Je to najikonickejšie zo všetkých pier značky Parker, maj-
strovské remeselné prevedenie v každom detaile podčiarkuje hrot z 18-karátového 
zlata s vyrytým emblémom kartového esa. Každý DUOFOLD je dôstojným nasledov-
níkom svojich slávnych predchodcov a žijúcou ikonou.

PLNIACE PERO – PP
• Skrutkovací vrchnák.
•  Hrot z 18-karátového zlata, čiastočne pokovovaný 

ródiom, s vyrytým emblémom kartového esa.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 

hroty. Nadštandardná ponuka zahŕňa aj hroty 
ihlové, extra slabé, široké, extra široké, extra 
extra široké, skosené doľava a rovné hroty  
pre kurzívu.

•  Plniace pero Centennial je vybavené dvojkanáliko-
vým systémom prívodu atramentu k hrotu pera.

•  International a Demi sú vybavené jednokaná-
likovým systémom prívodu atramentu k hrotu 
pera.

•  Súčasťou balenia je konvertor De Luxe s pies-
tom pre plnenie pera atramentom. 

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky, 
dodávané s bombičkou

ROLLER – RB
•  Skrutkovací vrchnák. 
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery,  

dodávané s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
•  Otočný mechanizmus. 
•  Dodávané s modrou náplňou.
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Black GT
Húževnatá, zamatovo - 
čierna živica, k jej hlbokým 
tónom tvoria kontrast 
doplnky pokovované 
23-karátovým zlatom. Hrot 
z 18-karátového zlata, čias-
točne pokovovaný ródiom 
s vyrytým emblémom esa.

PP CNT 430,00 €
F P9128212
M P9128213

PP INT 370,00 €
F P9128412
M P9128413

RB 275,00 €
P9428422

GP 230,00 €
P9228432

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Pearl & Black*

Zvodná kombinácia perleťo-
vých odtieňov a zamato-
vo - čierneho, bohatého 
žilkovania. Kvalitná umelá 
živica zdobená 23-karáto-
vým zlatom. Každý kus je 
originálnym výtvorom. Hrot 
z 18-karátového zlata, čias-
točne pokovovaný ródiom  

s vyrytým emblémom esa.

PP CNT 485,00 €
F P9176738
M P9176740

PP INT 430,00 €
F P9176746
M P9176748

RB 330,00 €
P9476752

GP 280,00 €
P9276755

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Black Platinum
Húževnatá, zamatovo - 
čierna živica, k jej hlbokým 
tónom tvoria kontrast 
doplnky pokovované 
bielou platinou. Hrot  
z 18-karátového zlata, čias-
točne pokovovaný ródiom 
s vyrytým emblémom esa.

PP INT 370,00 €
F P9128415
M P9128416

PP DEMI* 370 €
P9177969

RB 275,00 €
P9428425

GP 230,00 €
P9228435

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Lapis  
Lazuli GT
Telo z húževnatej živice  
vo farbe nebeská modrá  
a zdobenie pozlátené 
plátky 18-karátového zlata. 
Hrot z 18-karátového zlata, 
čiastočne pokovovaný 
ródiom s vyrytým  
emblémom esa.

PP CNT 430,00 €
F P9197182

PP INT 370,00 €
F P9197184

RB 275,00 €
P9490718

GP 230,00 €
P9290718

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

White  
Ivorine GT
Telo z húževnatej živice  
vo farbe slonová kosť a zdo-
benie pozlátené plátky  
z 18-karátového zlata.  
Hrot z 18-karátového zlata, 
čiastočne pokovované  
ródiom s vyrytým  
emblémom esa. 

PP CNT 430,00 €
F P9197136

PP INT 370,00 €
F P9197138

RB 275,00 €
P9490711

GP 230,00 €
P9290714

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Big  
Red GT
Telo z húževnatej živice  
v historickej farbe a zdobe-
nie pozlátené plátky  
18-karátového zlata.  
Hrot z 18-karátového zlata, 
čiastočne pokovovaný 
ródiom s vyrytým  
emblémom esa.

PP CNT 430,00 €
F P9197188

PP INT 370,00 €
F P9197190

RB 275,00 €
P9490719

GP 230,00 €
P9290719

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

* Do vypredania zásob.



Parker Premier
PARKER PREMIER je oslavou umeleckej zručnosti a dokonalým písacím nástrojom, ktorý je 
tou najlepšou ukážkou know-how, umeleckého majstrovstva a kvality značky PARKER. Ele-
gantný dizajn v kombinácii s drahými kovmi a dokonale zvládnutou technológiou výroby 
písacích potrieb prináša jedinečný zážitok z písania. Pôsobivý, ostro rezaný hrot z 18-kará-
tového zlata s reliéfnym motívom podtrhuje moderný a triezvy štýl modelovej rady.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Výrazný a pôsobivý 18-karátový zlatý hrot,  
pri niektorých typov hrotoch celkovo alebo 
čiastočne pokovovaný ródiom, pozlátený 
ružovým zlatom alebo titánom. 

•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 
hroty. Nadštandardná ponuka zahŕňa aj hroty 
extra slabé a široké. 

•  Súčasťou balenia je konvertor De Luxe s pies-
tom pre plnenie pera atramentom. 

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 

hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.
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Custom 
Tartan ST
Mosadzné telo s čiernym
lakom a vrchnák pokovovaný
striebrom a zdobený
tartanovým vzorom.
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom.
Hrot z 18-karátového zlata celý 
pokovovaný ródiom.

PP 405,00 €
F P9188789
M P9188790

RB 320,00 €
P9488791

GP 275,00 €
P9288792

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač  
• laser na telo  

  
• laser na korunku 
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Deluxe GT
Graduated  
Chiselling
Mosadzné telo pokovované 
23-karátovým zlatom a zdo-
bené pravidelne umiest-
nenými zvislými rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým  
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata čiastočne pokovovaný 
ródiom.

PP 415,00 €
F P9188793
M P9188794

RB 330,00 €
P9488795

GP 285,00 €
P9288796

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na telo  

  
• laser na korunku 

 

Laque  
Deep Black GT
Bohatý lesklý povrch dosia-
hnutý postupným nanášaním 
niekoľkých vrstiev čierneho 
laku na mosadzný základ. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata.

PP 295,00 €
F P9188781
M P9188782

RB 195,00 €
P9488783

GP 160,00 €
P9288784

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na telo  

 
• laser na korunku 

 

Laque  
Deep Black ST
Bohatý lesklý povrch dosia-
hnutý postupným nanášaním 
niekoľkých vrstiev čierneho 
laku na mosadzný základ.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom.  
Hrot z 18-karátového zlata  
celý pokovovaný ródiom.

PP 295,00 €
F P9188785
M P9188786

RB 195,00 €
P9488787

GP 160,00 €
P9288788

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na telo  

  
• laser na korunku 

 

Deluxe ST
Graduated  
Chiselling
Mosadzné telo pokovované
striebrom a zdobené pravi- 
delne umiestnenými  
zvislými rytinami. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovaný-
mi striebrom. Hrot z 18-ka-
rátového zlata čiastočne 
pokovovaný ródiom.

PP 380,00 €
F P9188797
M P9188798

RB 300,00 €
P9488799

GP 235,00 €
P9288800

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na telo  

  
• laser na korunku 

 

Monochrome
Titanium
Mosadzné telo s jemnými
vertikálnymi rytinami.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými titánom.  
Hrot z 18-karátového zlata, 
pokovovaný titánom.

PP 380,00 €
F P9196076
M P9196077

RB 300,00 €
P9496080

GP 235,00 €
P9296082

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na telo  

  
• laser na korunku 

 

Monochrome 
Pink Gold
Mosadzné telo s jemnými
vertikálnymi rytinami. V kombi-
nácii s doplnkami pokovovaný-
mi ružovým zlatom. Hrot  
z 18-karátového zlata, pokovo-
vaný ružovým zlatom.

PP 380,00 €
F P9196078
M P9196079

RB 300,00 €
P9496081

GP 235,00 €
P9296083

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na telo  

 
• laser na korunku 

 



Parker Premier
PARKER PREMIER je oslavou umeleckej zručnosti a dokonalým písacím nástrojom, ktorý je 
tou najlepšou ukážkou know-how, umeleckého majstrovstva a kvality značky PARKER. Ele-
gantný dizajn v kombinácii s drahými kovmi a dokonale zvládnutou technológiou výroby 
písacích potrieb prináša jedinečný zážitok z písania. Pôsobivý, ostro rezaný hrot z 18-kará-
tového zlata s reliéfnym motívom podtrhuje moderný a triezvy štýl modelovej rady.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Výrazný a pôsobivý 18-karátový zlatý hrot,  
pri niektorých typoch hrotoch pokovovaný ró-
diom, čiernym ródiom alebo ružovým zlatom. 

•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 
hroty. Nadštandardná ponuka zahŕňa aj hroty 
extra slabé a široké. 

•  Súčasťou balenia je konvertor De Luxe s pies-
tom pre plnenie pera atramentom. 

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 

hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Soft Brown
Mosadzné telo lakované mat-
ným hnedým lakom s efektom 
pripomínajúci kožu, zdobené 
brúsením. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými ružovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata čiastočne pokovovaný 
ružovým zlatom. Dodávané 
v čiernej darčekovej krabičke 
Parker.

PP 295 €
F P9176394 
M P9176395

RB 195 €
P9476396

GP 160 €
P9276397

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Luxury Black
Mosadzné telo v matne čiernom 
laku s efektom pripomínajúci kožu, 
zdobené brúsením. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými palá-
diom. Hrot z 18-karátového zlata 
pokovovaný ródiom. Dodávané  
v čiernej darčekovej krabičke Parker.

PP 415 €
F P9176380
M P9176391

RB 330 €
P9476392

GP 285 €
P9276393

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Monochrome Black
Mosadzné telo potiahnuté čiernou 
matnou keramickou vrstvou  
s jemnou vertikálnou štruktúrou.  
Hrot z 18-karátového zlata poko-
vovaný čierno sfarbeným ródiom. 
Dodávané v čiernej darčekovej 
krabičke Parker.

PP 380 €
F P9193050
M P9192477

RB 300 €
P9496052

GP 235 € 
P9292479

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Luxury Brown
Mosadzné telo v matne 
hnedom laku s efektom pripo-
mínajúci kožu, zdobené brúse-
ním. V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými ružovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata pokovovaný ružovým 
zlatom. Dodávané v čiernej 
darčekovej krabičke Parker.

PP 415 €
F P9176376
M P9176377

RB 330 €
P9476378

GP 285 €
P9276379

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač



 More 
than a touch, 
  a caress

Parker Ingenuity Slim

TM

Pearl  
Metal & Lacquer
GT
Mosadzné telo zdobené  
perleťovým lakom s niekoľký-
mi kovovými prstencami  
a výraznou úchopovou čas-
ťou s jemnými rytinami.  
V kombinácii s doplnkami  
a hrotom pokovovaný zlatom
pomocou technológie PVD.

5TH 170,00 €
P7558536

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Modelová rada PARKER INGENUITY predstavuje novú generáciu písacích potrieb vy-
vinutých výhradne pre použitie revolučného, doslova piateho typu náplne – PARKER 
5TH. Kolekcia prekračuje očakávania z hľadiska nárokov na súčasný dizajn, prináša 
mimoriadny pocit písania ľahkou rukou a zároveň komfort spojený s používaním 
náplne, ktorá nezašpiní. Línia vedená perom PARKER INGENUITY je viac než len doty-
kom, je pohladením. 

5TH
•  Nasadzovací vrchnák.
•  Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovovaný ružovým zlatom,  

zlatom alebo chrómom.
•  Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou  

pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; v priebehu prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu  
štýlu písania; čistá a jednoduchá výmena náplne.

•  Dodávané s čiernou náplňou.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné hroty.
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NOVINKA

Pearl Lacquer
PGT
Mosadzné telo zdobené per-
leťovým lakom a výrazným 
prstencom s rytinami. V kom-
binácii s doplnkami a hrotom 
pokovovaný ružovým zlatom 
pomocou technológie PVD.  

5TH 170,00 €
P7595905

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

 

Black Lacquer
Mosadzné telo zdobené sýtym 
čiernym lakom a výraznou 
úchopovou časťou s jemnými 
rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovovaný 
zlatom alebo chrómom.

5TH 145,00 €
CT P7595903

GT P7595904

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

 

Black Rubber 
PGT
Mosadzné telo zdobené 
sýto čiernym, mäkkým 
materiálom evokujúci gumu, 
zdobené jemnými vodorov-
nými detailami a výrazným 
prstencom s rytinami.  
V kombinácii s doplnkami 
a hrotom pokovovaný 
ružovým zlatom pomocou 
technológie PVD.

5TH 170,00 €
P7595906

Taupe Lacquer 
PGT
Mosadzné telo zdobené 
matným lakom s niekoľkými 
kovovými prstencami  
a výraznou úchopovou čas-
ťou s jemnými rytinami.  
V kombinácii s doplnkami  
a hrotom pokovovaný 
ružovým zlatom pomocou 
technológie PVD. 

5TH 170,00 €
P7558538

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Brown Rubber 
PGT
Mosadzné telo zdobené sýto 
hnedým, mäkkým materiálom 
evokujúci gumu, zdobené  
jemnými vodorovnými detaila-
mi a výrazným prstencom  
s rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovovaný 
ružovým zlatom pomocou 
technológie PVD.

5TH 170,00 €
P7595907

Pink Gold  
Lacquer CT*
Mosadzné telo pokovované 
ružovým zlatom pomocou 
technológie PVD a zdobené 
výrazným prstencom s ryti-
nami. V kombinácii s dopln-
kami a hrotom pokovovaný 
chrómom. 

5TH 170,00 €
P7595908

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser na vrchnák

 

* Do vypredania zásob.



Parker Ingenuity Large

TM

Black 
Rubber CT
Mosadzné telo zdobené
sýto-čiernym, mäkkým materiá- 
lom evokujúci gumu,  
s dekoratívnymi detailami  
a výraznou úchopovou časťou
s jemnými rytinami. V kombi-
nácii s doplnkami a hrotom
pokovovaný chrómom.

5TH 170,00 €
P7595919

Modelová rada PARKER INGENUITY predstavuje novú generáciu písacích potrieb vyvi-
nutých výhradne pre použitie revolučného, doslova piateho typu náplne – PARKER 5TH. 
Kolekcia prekračuje očakávania z hľadiska nárokov na súčasný dizajn, prináša mimoriadny 
pocit písania ľahkou rukou a zároveň komfort spojený s používaním náplne, ktorá neza-
špiní. Línia vedená perom PARKER INGENUITY je viac než len ťahom, je ťahom génia.  

5TH
•  Nasadzovací vrchnák.
•  Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovovaný zlatom alebo chrómom.
•  Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou  

pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; už v priebehu prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu  
štýlu písania; čistá a jednoduchá výmena náplne.

•  Dodávané s čiernou náplňou.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné hroty.
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NOVINKA

Black 
Metal & Rubber 
CT
Mosadzné telo zdobené sýto 
červeným lakom evokujúci 
gumu s dekoratívnymi detai-
lami, niekoľkými kovovými 
prstencami a výraznou 
úchopovou časťou s jemnými 
rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovova-
ný zlatom.

5TH 170,00 €
P7558534

Black 
Rubber & Metal
Mosadzné telo zdobené 
temným čiernym lakom evo-
kujúci gumu s dekoratívnymi 
detailami, niekoľkými kovo-
vými prstencami a výraznou 
úchopovou časťou s jemnými 
rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovova-
ný zlatom alebo ródiom.

5TH 170,00 €
GT P7558532

CT P7595917

Black Lacquer GT
Mosadzné telo zdobené sýtym, 
čiernym lakom a výraznou 
úchopovou časťou s jemnými 
rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovovaný 
zlatom.

5TH 145,00 €
P7595916

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

 

Chrome CT*
Mosadzné telo pokovované 
chrómom, pomocou technoló-
gie PVD a zdobené výraznou 
úchopovou časťou s jemnými 
rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovovaný 
chrómom. 

5TH 170,00 €
P7595920

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

  

Black Lacquer CT
Mosadzné telo zdobené sýtym, 
čiernym lakom a výraznou 
úchopovou časťou s jemnými 
rytinami. V kombinácii s do-
plnkami a hrotom pokovovaný 
chrómom.

5TH 145,00 €
P7595915

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

 

Brown
Rubber & Metal 
CT
Mosadzné telo zdobené hne-
dým lakom evokujúci gumu
s dekoratívnymi detailami,
niekoľkými kovovými prsten-
cami a výraznou úchopovou
časťou s jemnými rytinami.
V kombinácii s doplnkami
a hrotom pokovovaný
chrómom.

5TH 170,00 €
P7595918

* Do vypredania zásob.



Sonnet

NOVINKA

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Hrot z 18-karátového zlata zdobený krížovou 

rytinou pokovovaný ródiom, ruténiom alebo 
23-karátovým ružovým zlatom

• Štandardná ponuka zahŕňa slabé hroty. 
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom. 
•  Dodávané so štandardným konvertorom  

s piestom pre plnenie pera atramentom  
Quink z fľaštičky. 

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s 1 ks bombičky.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP, GP SLIM
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 

hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.
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Nadčasová elegancia modelu SONNET, jeho vycibrený štýl s modernou povrchovou 
úpravou skvele nadväzuje na dizajnérsku tradíciu značky PARKER. SONNET je dokonalým 
zosobnením všetkého, čo PARKER vie najlepšie – dokonalé spracovanie hrotu z 18 – 
karátového zlata, rafinované využitie motívu šípky na klipe a vytvorenie úchopovej časti 
pera, ktoré perfektne padne do ruky. Modelová rada SONNET je skutočne nadčasová, ale 
zároveň vždy aktuálna. 

Secret 
Shell Blue
Mosadzné telo s matne 
modrou lakovou povrchovou 
úpravou. Úchop doplnený 
rytinami. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými paládiom. 
Hrot z 18-karátového zlata  
s krížovou rytinou pokovovaný 
ródiom. 

PP 210,00 €
F P8130260

RB 125,00 €
P8430502

GP 105,00 €
P8230503 

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač
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NOVINKA

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Subtle  
Pearl & Grey
Perleťové lakované telo  
z ušľachtilej ocele. Vrchnák  
a úchop lakovaný šedým per-
leťovým lakom. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým ružovým zlatom. 
Hrot z 18-karátového zlata  
s krížovou rytinou pokovovaný 
ružovým zlatom.

PP 210 €
F P8130059

RB 125 €
P8430481

GP 105 €
P8230482

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Contort 
Purple Ciselé
Telo z ušľachtilej ocele 
zdobené perleťovým lakom. 
Perleťový fialový vrchnák  
s niekoľkými vrstvami laku, 
zdobený brúsením. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým ružovým zlatom. 
Hrot z 18-karátového zlata  
s krížovou rytinou pokovovaný 
ružovým zlatom.

PP 315 €
F P8130055

RB 230 €
P8430057

GP 200 €
P8230058

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Secret 
Shell Black
Na dotyk príjemná,
vysoko odolná vrstva
matného laku s najtmavšou
dosiahnuteľnou hĺbkou čiernej 
na mosadznom základe.
Úchop doplnený rytinami.
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými rutheniom.
Hrot z 18-karátového zlata
čiastočne pokovovaný ródiom
 

PP 210 €
F P8130483

RB 125 €
P8430485

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Contort  
Black Ciselé
Matne lakované mosadzné 
telo. Vrchnák lakovaný niekoľ-
kými vrstvami odolného laku, 
zdobený brúsením. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
paládiom. Hrot z 18-karáto-
vého zlata s krížovou rytinou 
pokovovaný ruténiom.

PP 315 €
F P8130256

RB 230 €
P8430258

GP 200 €
P8230259

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Subtle  
Pearl & Grey
Guľôčkové pero Sonnet  
v darčekovej kazete s linajko-
vým zápisníkom.

GP 108,00 €
P8530482

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Purple  
Contort Ciselé
Guľôčkové pero Sonnet  
v darčekovej kazete s puzdrom.

GP 203,00 €
P8530058

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač



Sonnet
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Nadčasová elegancia modelu SONNET, jeho vycibrený štýl a moderná povrchová 
úprava skvele nadväzujú na dizajnérsku tradíciu značky PARKER. Táto kolekcia, kom-
binujúca typické dizajnové prvky značky s moderným kovovým vzhľadom ružového 
zlata, so žiariacou ušľachtilou oceľou zdobenou skvostnými rytinami a s perleťovým 
lakom v dúhovom odlesku alebo výrazným červeným lakom, je zosobnením  
modernej ženskosti a elegancie.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák 
•  Dva typy hrotov zdobené krížovou rytinou: 

hrot z 18 – karátového zlata pokovovaný 
ródiom a hrot z nerez ocele pokovovaný  
23 – karátovým zlatom.

•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 
hroty. Nadštandardná ponuka zahŕňa aj extra 
slabé, široké, skosené doprava, skosené doľava 
a rovné hroty pre kurzívu.

•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 
atramentom.

•  Dodávané so štandardným konvertorom  
s piestom pre plnenie pera atramentom QUINK 
z fľaštičky, okrem modelu Red Lacquer GT.

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP, GP SLIM
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 

hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.

Chiselled Silver 
PGT
Na dotyk príjemný unikátny 
saténovo perleťový povrch 
s rytinami, telo z mincové-
ho striebra. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými 
ružovým zlatom. Hrot  
z 18-karátového zlata  
s krížovou rytinou pokovo-
vaný ródiom. 

PP 315,00 €
F P8159488
M P8159489

RB 230,00 €
P8459491

GP 200,00 €
P8259493

GP SLIM 200,00 €
P8259495
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Pink Gold
Telo z ušľachtilej ocele 
zdobené vertikálnymi 
rytinami a pokovované 
ružovým zlatom
s metalickým efektom. 
V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot 
z 18-karátového zlata 
s krížovou rytinou po-
kovovaný ródiom.

PP 200,00 €
F P8194726
M P8194727

RB 120,00 €
P8494728

GP 100,00 €
P8294729

GP SLIM 100,00 €
P8294730

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

  

Pearl  
Lacquer
Telo z ušľachtilej ocele 
zdobené perleťovým 
lakom. V kombinácii 
s doplnkami pokovova-
nými ružovým zlatom. 
Hrot z 18-karátového 
zlata s krížovou rytinou 
pokovovaný ródiom.

PP 200,00 €
F P8194736
M P8194737

RB 120,00 €
P8494738

GP 100,00 €
P8294739

GP SLIM 100,00 €
P8294740

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

  

Metal & Pearl
Telo z ušľachtilej ocele 
zdobené perleťovým 
lakom a vrchnák z ušľach-
tilej ocele zdobený 
rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovo-
vanými nikel-paládiom, 
prstenec pokovovaný 
ružovým zlatom. Hrot 
z 18-karátového zlata 
s krížovou rytinou poko-
vovaný ródiom.

PP 200,00 €
F P8194731
M P8194732

RB 120,00 €
P8494733

GP 100,00 €
P8294734

GP SLIM 100,00 €
P8294735

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser na telo

  

Red 
Lacquer GT
Telo z ušľachtilej ocele 
zdobené žiarivým čer-
veným lakom.  
V kombinácii s doplnka-
mi pokovovanými 23 – 
karátovým zlatom. Hrot 
z nerez ocele s krížovou 
rytinou pokovovaný 23 
– karátovým zlatom.

PP 120,00 €
F P8159459
M P8159460

RB 95,00 €
P8459471

GP 80,00 €
P8259472

GP SLIM 80,00 €
P8259473

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

 

Metal & Pearl
Guľôčkové pero Sonnet  
v darčekovej kazete s červe-
ným linajkovým zápisníkom. 

GP 104,00 €
P8502122

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser na telo

  

Peal Lacquer
Guľôčkové pero Sonnet v dar-
čekovej kazete s puzdrom.  
Telo z ušľachtilej ocele zdobe-
né perleťovým lakom.  
V kombinácii s doplnkami  
pokovovanými ružovým 
zlatom.

GP SLIM 104,00 €
P8594740

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

  

Red  
Lacquer GT
Guľôčkové pero Sonnet  
v darčekovej kazete s červe-
ným linajkovým zápisníkom. 

GP 84,00 €
P8502123

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač
• laser 

 



Sonnet
Nadčasová elegancia modelu SONNET, jeho vycibrený štýl s modernou povrchovou 
úpravou skvele nadväzuje na dizajnérsku tradíciu značky PARKER. SONNET je dokonalým 
zosobnením všetkého čo PARKER vie najlepšie – dokonalé spracovanie hrotu z 18 – 
karátového zlata, rafinované využitie motívu šípky na klipe a vytvorenie úchopovej časti 
pera, ktoré perfektne padne do ruky. Modelová rada SONNET je skutočne nadčasová,  
ale zároveň vždy aktuálna. 

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Hrot z 18-karátového zlata pokovovaný ró-

diom, ruténiom alebo 18-karátový zlatý hrot.
•  Dva typy hrotov zdobené krížovým vzorom: 

hrot z 18-karátového zlata pokovovaný ródiom 
a 18-karátový zlatý hrot.

•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 
hroty. Nadštandardná ponuka zahŕňa aj extra 
slabé, široké, skosené doprava, skosené doľava 
a rovné hroty pre kurzívu.

•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 
atramentom.

•  Dodávané so štandardným konvertorom  
s piestom pre plnenie pera atramentom  
QUINK z fľaštičky.

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP, GP SLIM
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 

hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.
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Chiselled  
Silver GT
Dizajn ponúkaný výhrad-
ne zna čkou PARKER. Telo 
z mincového striebra pretína 
jemne zabrúsené šrafovanie,
vyplnené geometricky 
presnými linkami toho naj-
kvalitnejšieho čierneho laku. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata s krížovou rytinou.

PP 315,00 €
F P8178887
M P8180815

RB 230,00 €
P8478888

GP 200,00 €
P8278889

GP SLIM 200,00 €
P8278890

Dark Grey 
Lacquer GT
Lesklý povrch dosiahnutý 
nanášaním a brúsením nie-
koľkých vrstiev metalického 
laku na telo z nerez ocele. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata s krížovou rytinou.

PP 200,00 €
F P8191245
M P8191244

RB 120,00 €
P8491246

GP 100,00 €
P8291247

GP SLIM* 100 €
P8291248

Brown Rubber 
Lacquer PGT
Lesklý povrch dosiahnutý
nanášaním a brúsením
niekoľkých vrstiev hnedého
metalického laku na telo
z nerez ocele. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými
ružovým zlatom. Hrot z 18 –
karátového zlata s krížovou
rytinou pokovovaný ródiom.

PP 200,00 €
F P8159480
M P8159481

RB 120,00 €
P8459483

GP 100,00 €
P8259485

Dark Grey 
Lacquer CT
Lesklý povrch dosiahnutý 
nanášaním a brúsením 
niekoľkých vrstiev metalického 
laku na telo z nerez ocele. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými paládiom. 
Hrot z 18-karátového zlata 
s krížovou rytinou pokovovaný 
ródiom.

PP 200,00 €
F P8191239
M P8191240

RB 120,00 €
P8491241

GP 100,00 €
P8291242

Sterling 
Silver CT
Na dotyk príjemný, unikátny 
saténovo perleťový povrch, 
telo z mincového striebra.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými paládiom.  
Hrot z 18-karátového zlata  
s krížovou rytinou pokovovaný 
ródiom.

PP 315,00 €
F P8191249
M P8191250

RB 230,00 €
P8491251

GP 200,00 €
P8291252

GP SLIM 200,00 €
P8291253

Subtle  
Big Red
Na dotyk príjemná, vysoko 
odolná vrstva čierneho lesklé-
ho laku, doplnená o jasné čer-
vené prvky na mosadznom 
základe. V kombinácii  
s pokovovanými doplnkami. 
Hrot z 18-karátového zlata  
s krížovou rytinou pokovova-
ný ruténiom. 

PP 210,00 €
F P8130487

RB 125,00 €
P8430489

GP 105,00 €
P8230490

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• potlač

* Do vypredania zásob.
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Nadčasová elegancia modelu SONNET, jeho vycibrený štýl a moderná povrchová 
úprava dokonale nadväzujú na dizajnérsku tradíciu značky PARKER. SONNET je doko-
nalým zosobnením všetkého čo PARKER vie najlepšie - dokonalé spracovanie hrotu 
z nerez ocele, rafinované využitie šípky na klipe a vytvorenie úchopovej časti pera, 
ktoré perfektne padne do ruky. Modelová rada SONNET je skutočne nadčasová, ale 
zároveň vždy aktuálna. 

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Dva typy hrotov zdobené křížovou rytinou: hrot 
z 18-karátového zlata pokovovaný ródiom a 18-ka-
rátový zlatý hrot.

•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné hroty. 
Nadštandardná ponuka zahŕňa aj extra slabé, 
široké, skosené doprava, skosené doľava a rovné 
hroty pre kurzívu.

•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu atra-
mentom.

•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie pera 
atramentom QUINK z fľaštičky.

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 
s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP, GP SLIM
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 
hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.
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Matte Black CT
Na dotyk príjemná, vysoko- 
odolná vrstva matného  
laku s najtmavšou dosia- 
hnuteľnou hĺbkou čiernej 
na mosadznom základe. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými paládiom. 
Hrot z nerez ocele s krížovou 
rytinou.

PP 120,00 €
F P8181808
M P8181809

RB 95,00 €
P8481810

GP 80,00 €
P8281813

GP SLIM 80,00 €
P8281816

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Matte Black CT*
Guľôčkové pero Sonnet  
v darčekovej kazete s linajko-
vým zápisníkom.

GP 84,00 €
P8595302

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Black Lacquer GT
Na dotyk príjemná, vysokoodolná  
vrstva lesklého laku s najtmavšou  
dosiahnuteľnou hĺbkou čiernej  
na mosadznom základe.  
V kombinácii s doplnkami  
pokovovanými 23-karátovým  
zlatom. Hrot z nerez ocele  
s krížovou rytinou pokovovaný  
23-karátovým zlatom.

PP 120,00 €
F P8178906
M P8180871

RB 95,00 €
P8478907

GP 80,00 €
P8278908

GP SLIM 80,00 €
P8278909

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Black Lacquer CT
Na dotyk príjemná, vysoko-
odolná vrstva lesklého laku
s najtmavšou dosiahnuteľnou
hĺbkou čiernej na mosadznom
základe. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými  
paládiom. Hrot z nerez  
ocele s krížovou rytinou.

PP 120,00 €
F P8178912
M P8180881

RB 95,00 €
P8478913

GP 80,00 €
P8278914

GP SLIM 80,00 €
P8278915

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Matte Black GT
Na dotyk príjemná, vysoko- 
odolná vrstva matného laku
s najtmavšou dosiahnuteľnou
hĺbkou čiernej na mosadznom
základe. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými 23-karáto-
vým zlatom. Hrot z nerez ocele 
s krížovou rytinou pokovova-
ný23-karátovým zlatom.

PP 120,00 €
F P8181794
M P8181795

RB 95,00 €
P8481796

GP 80,00 €
P8281799

GP SLIM 80,00 €
P8281802

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

* Do vypredania zásob.



Sonnet
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Nadčasová elegancia modelu Sonnet, jeho vycibrený štýl a moderná povrchová úpra-
va dokonale nadväzujú na dizajnérsku tradíciu značky PARKER. Sonnet je dokonalým 
zosobnením všetkého čo PARKER vie najlepšie - dokonalé spracovanie hrotu z nerez 
ocele, rafinované využitie šípky na klipe a vytvorenie úchopovej časti pera,  
ktoré perfektne padne do ruky. Modelová rada Sonnet je skutočne nadčasová,  
ale zároveň vždy aktuálna. 

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Dva typy hrotov zdobené krížovým vzorom: hrot 
z 18-karátového zlata pokovovaný ródiom  
a 18-karátový zlatý hrot.

•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné hroty. 
Nadštandardná ponuka zahŕňa aj extra slabé, 
široké, skosené doprava, skosené doľava a rovné 
hroty pre kurzívu.

•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu atra-
mentom.

•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie pera 
atramentom QUINK z fľaštičky. 

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky 
QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 
s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP, GP SLIM
• Otočný mechanizmus.
•  Náplň QuinkFlow pre guľôčkové perá zaručuje 
hladké písanie, dodávané s čiernou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC SLIM
•  Dvojstupňový systém vysúvania tuhy – najprv sa 
vysúva vodiaca trubička, ktorá chráni tuhu pred 
zlomením, následne samotná tuha.  
Vodiaca trubička aj tuha sú dovtedy zasunuté  
vo vnútri, aby nedošlo k ich poškodeniu.

• Tuha HB o šírke 0,5 mm, vymeniteľná guma (Typ ELT5).



23

Stainless Steel CT
Kvalitná nerez oceľ pokrytá  
jemnou saténovou vrstvou  
dáva vyniknúť elegantne  
zaoblenému tvaru modelu  
Sonnet. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými  
nikel-paládiom. Hrot z nerez  
ocele s krížovou rytinou.

PP 95,00 €
F P8178948
M P8180922

RB 75,00 €
P8478949

GP 55,00 €
P8278950

GP SLIM 55,00 €
P8278951

MC SLIM 55,00 €
P8381399

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

  

Stainless Steel GT
Kvalitná nerez oceľ pokrytá
jemnou saténovou vrstvou
dáva vyniknúť elegantne
zaoblenému tvaru modelu
Sonnet. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými 23-karáto-
vým zlatom. Hrot z nerez ocele 
s krížovou rytinou pokovovaný
23-karátovým zlatom.

PP 95,00 €
F P8178942
M P8180912

RB 75,00 €
P8478943

GP 55,00 €
P8278944

GP SLIM 55,00 €
P8278945

MC SLIM 55,00 €
P8381397

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

  

Stainless Steel CT*
Plniace pero Sonnet v dar-
čekovej kazete s linajkovým 
zápisníkom.

PP 99,00 €
P8890880

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

  

Stainless Steel GT
Guľôčkové pero Sonnet  
v darčekovej kazete s linajkovým 
zápisníkom.

GP 59,00 €
P8578944

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

  

Stainless Steel CT
Guľôčkové pero Sonnet v darčeko-
vej kazete s linajkovým  
zápisníkom.

GP 59,00 €
P8578950

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

  

* Do vypredania zásob.



Parker 5TH

5TH
• Nasadzovací vrchnák.
•  Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovovaný ružovým zlatom  

alebo chrómom.
•  Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou  

pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; už v priebehu prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu  
štýlu písania; čistá a jednoduchá výmena náplne.

• Dodávané s čiernou náplňou.

Rada PARKER 5TH predstavuje novú generáciu písacích potrieb, ktorá využíva revolučný, 
doslova piaty typ náplne - PARKER 5TH. Výsledkom prelomovej inovácie je pocit celkom 
plynulého sklzu pera, ktoré sa plne prispôsobí Vášmu štýlu písania už po pár slovách. 
Nový systém PARKER 5TH kombinuje jednoduchosť a potešenie z písania so štýlovým 
a luxusným dizajnom. Naviac prináša pohodlie spočívajúce v čistom a jednoduchom 
spôsobe výmeny náplne. 
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Sonnet 5TH

Urban Premium 5TH

Ebony Metal 
Chiselled
Metalická ebenová povr-
chová úprava s moderným 
grafickým dizajnom na lako-
vanom mosadznom základe, 
pochrómované zdobenie 
a hrot. 

5TH 83,00 €
P2597605

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

 

Pearl Metal  
Chiselled
Perleťová povrchová úprava 
s moderným grafickým dizaj-
nom na lakovanom mosadz-
nom základe, pochrómované 
zdobenie a hrot. 

5TH 83,00 €
P2597603

Metal & Pearl
Telo z ušľachtilej ocele 
zdobené perleťovým lakom 
a vrchnák z ušľachtilej 
ocele zdobený rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel – palá-
diom, prstenec pokovovaný 
ružovým zlatom. Hrot po-
kovovaný nikel-paládiom.

170,00 €
P8597601

Pink Gold
Telo z ušľachtilej ocele zdo-
bené vertikálnymi rytinami 
a pokovované ružovým zla-
tom s metalickým efektom. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-pa-
ládiom. Hrot pokovovaný 
ružovým zlatom. 

170,00 €
P8597597

Pearl Lacquer
Telo z ušľachtilej ocele zdo-
bené perleťovým lakom. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými ružovým 
zlatom. Hrot pokovovaný 
nikel-paládiom.

170,00 €
P8597599
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URBAN Premium je mladá svieža generácia písacích potrieb, ktorá posúva hranice  
a nastavuje pravidlá moderného písania. Využitie ergonomických znalostí umožňuje 
jedinečné spojenie nekonvenčného tvaru s dokonalým vyvážením. PARKER URBAN 
Premium: ukážka nezameniteľných dizajnových rysov a rafinovanej povrchovej  
úpravy vyznačujúca sa modernosťou, ľahkou eleganciou a vysokou kvalitou.  
V troch prevedeniach inšpirovaných historickou modelovou radou Vacumatic.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.
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Golden Pearl
Guľôčkové pero Urban Premi-
um v darčekovej kazete  
s linajkovým zápisníkom.

GP 46,00 €
P2596854

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Silver Blue
Guľôčkové pero Urban Premi-
um v darčekovej kazete  
s linajkovým zápisníkom.

GP 46,00 €
P2596870

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Amethyst
Guľôčkové pero Urban Premi-
um v darčekovej kazete  
s puzdrom.

GP 46,00 €
P2596863

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Golden Pearl
Pieskované hliníkové telo so 
zlatým perleťovým lakovaním 
doplnené ozdobnými rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými zlatom techno-
lógiou PVD.

PP 66,00 €
F P2190685

RB 53,00 €
P2496856

GP 42,00 €
P2296854

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Silver Blue
Pieskované hliníkové telo  
s azúrovo pastelovým lako-
vaním, doplnené ozdobnými 
rytinami. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými 
chrómom.

PP 66,00 €
F P2190688

RB 53,00 €
P2496872

GP 42,00 €
P2296870

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Amethyst
Pieskované hliníkové telo  
s lakovaním vo farbe ametystu, 
doplnené ozdobnými rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými chrómom.

PP 66,00 €
F P2190680

RB 53,00 €
P2496864

GP 42,00 €
P2296862

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip
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URBAN Premium je mladá svieža generácia písacích potrieb, ktorá posúva hranice 
a nastavuje nové pravidlá moderného písania. Využitie ergonomických znalostí umož-
ňuje jedinečné spojenie nekonvenčného tvaru s dokonalým vyvážením. PARKER URBAN 
Premium: ukážka nezameniteľných dizajnových rysov a rafinovanej povrchovej úpravy 
vyznačujúca sa modernosťou, ľahkou eleganciou a vysokou kvalitou.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka hrotov zahŕňa slabé 

a stredné hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.

Matt Black
Mosadzné telo s vertikálnou 
ozdobnou štruktúrou a mat-
ným čiernym lakom, lesklé 
čierne zdobenie. Hrot plniace-
ho pera z nerez ocele.

PP 66,00 €
F P2194915
M P2194916

RB 53,00 €
P2494917

GP 42,00 €
P2294918
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Ebony Metal 
Chiselled
Metalická ebenová povrchová 
úprava s moderným grafickým 
dizajnom na lakovanom  
mosadznom základe,  
pochrómované  
zdobenie.

PP 66,00 €
F P2191147
M P2191148

RB 53,00 €
P2491149

GP 42,00 €
P2291150

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Metallic Pink
Mosadzné telo s vertikálnou 
ozdobnou štruktúrou a ružo-
vým metalickým lakom, lesklé 
čierne zdobenie.

PP 66,00 €
F P2194926
M P2194925

RB 53,00 €
P2494927

GP 42,00 €
P2294928

Metallic Brown
Mosadzné telo s vertikálnou 
ozdobnou štruktúrou a hne-
dým metalickým lakom, lesklé 
čierne zdobenie.

PP 66,00 €
F P2194920
M P2194921

RB 53,00 €
P2494922

GP 42,00 €
P2294923

Ebony Metal 
Chiselled*
Metalická ebenová povrchová 
úprava s moderným grafickým 
dizajnom na lakovanom mo-
sadznom základe, pochrómo-
vané zdobenie. V darčekovej 
kazete s puzdrom.

PP+GP 112,00 €
P8890830

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Pearl Metal 
Chiselled
Perleťová povrchová úprava 
s moderným grafickým dizaj-
nom na lakovanom  
mosadznom základe,  
pochrómované  
zdobenie.

PP 66,00 €
F P2191143
M P2191142

RB 53,00 €
P2491144

GP 42,00 €
P2291145

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Pearl Metal 
Chiselled*
Perleťová povrchová úprava 
s moderným grafickým dizaj-
nom na lakovanom  
mosadznom základe,  
pochrómované zdobenie.
V darčekovej kazete s linajko-
vým zápisníkom.

GP 46,00 €
P2595301

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

* Do vypredania zásob.



Urban Fashion
URBAN Fashion je mladá svieža generácia písacích potrieb, ktorá posúva hranice a na-
stavuje nové pravidlá moderného písania. Využitie ergonomických znalostí umožňuje 
jedinečné spojenie nekonvenčného tvaru s dokonalým vyvážením. Ak je kvalita kľúčo-
vou súčasťou Vášho imidžu, zvoľte si pre svoj moderný životný štýl zodpovedajúci
písací nástroj. PARKER URBAN je navrhnutý, aby robil dojem, vytvorený, aby fungoval.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka hrotov zahŕňa slabé 

a stredné hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.
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Black CT
Mosadzné lakované
telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované 
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184484
M P2185077

RB 34,00 €
P2483680

GP 28,00 €
P2273605

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Black CT
Mosadzné lakované
telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované 
zdobenie.

RB+GP 65,00 €
P2593680

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Metro  
Metallic CT
Mosadzné lakované
telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované 
zdobenie.

RB+GP 66,00 €
P2583679

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Silver CT
Mosadzné lakované
telo s elektrolyticky
pokovovanou povrcho-
vou úpravou,
pochrómované  
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184485
M P2185078

RB 34,00 €
P2483682

GP 28,00 €
P2273606

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Blue CT
Mosadzné lakované
telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované 
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184486
M P2185079

RB 34,00 €
P2483684

GP 28,00 €
P2273607

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Magenta CT
Mosadzné lakované
telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované 
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184487
M P2185080

RB 34,00 €
P2483686

GP 28,00 €
P2273608

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 



Urban
URBAN je mladá svieža generácia písacích potrieb, ktorá posúva hranice a nastavuje
nové pravidlá moderného písania. Využitie ergonomických znalostí umožňuje jedi-
nečné spojenie nekonvenčného tvaru s dokonalým vyvážením. Ak je kvalita kľúčovou 
súčasťou Vášho imidžu, zvoľte si pre svoj moderný životný štýl zodpovedajúci
písací nástroj. PARKER URBAN je navrhnutý, aby robil dojem, vytvorený, aby fungoval.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•   Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka hrotov zahŕňa slabé 

a stredné hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK alebo konvertoru 
k plneniu atramentom QUINK z fľaštičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC
• Otočný mechanizmus.
• tuha HB hrúbka 0,5 mm.

Muted  
Black GT
Telo z brúsenej mosadze  
s elektrolyticky pokovovanou 
povrchovou úpravou s čiernym 
lakovaním, pozlátené zdobenie 
technológiou PVD.

PP 43,00 €
F P2184479
M P2185073

RB 34,00 €
P2483670

GP 28,00 €
P2273596

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo
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Muted  
Black CT
Telo z brúsenej
mosadze s elektrolytic-
ky pokovovanou 
povrchovou úpravou
s čiernym lakovaním,
pochrómované
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184478
M P2185072

RB 34,00 €
P2483668

GP 28,00 €
P2273595

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Metro  
Metallic CT
Telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184483
M P2185076

RB 34,00 €
P2483678

GP 28,00 €
P2273604

MC 28,00 €
P2382430

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Night Sky 
Blue CT
Telo z brúsenej
mosadze s elektrolytic-
ky pokovovanou 
povrchovou úpravou
s modrým lakovaním,
pochrómované
zdobenie.

PP 43,00 €
F P2184481
M P2185074

RB 34,00 €
P2483674

GP 28,00 €
P2273598

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Metro  
Metallic CT*
Telo s elektrolyticky
pokovovanou povr-
chovou úpravou,
pochrómované
zdobenie.

GP+MC 59,00 €
P2573604

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Muted  
Black CT*
Telo z brúsenej mosadze  
s elektrolyticky pokovovanou 
povrchovou úpravou s čiernym 
lakovaním, pochrómované 
zdobenie. V darčekovej  
kazete s puzdrom.

PP+GP 75,00 €
P8890820

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Metro  
Metallic CT*
Telo s elektrolyticky pokovo-
vanou povrchovou úpravou, 
pochrómované zdobenie.  
V darčekovej kazete s puzdrom. 

PP+GP 75,00 €
P8890840

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

* Do vypredania zásob.
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PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 

hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramento-

vých bombičiek QUINK, dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Stláčací mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.

5TH
• Nasadzovací vrchnák
•  Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový 

ochranný hrot pera pokovovaný chrómom
•  Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH 

zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou 
rukou pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy, 
už v priebehu prvých ťahov sa prispôsobí indi-
viduálnemu štýlu písania, čistá a jednoduchá 
výmena náplne

• Dodávané s čiernou náplňou

Vysokokvalitné prevedenie PARKER IM Premium, ktoré vyhovuje takmer každému 
štýlu aj osobnosti, je zamerané na jednoduchosť, užívateľské pohodlie a maximálnu 
výkonnosť. Jeho aktuálny kužeľovitý tvar, zvýraznený univerzálnou atraktivitou kovu, 
ponúka bezprostredné a zároveň módne riešenie. PARKER IM Premium, prémiová 
reflexia klasického štýlu s elegantnou povrchovou úpravou. 
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NOVINKA

Deep Gun 
Metal  
Chiselled
Lakovaná mosadz s pre-
pracovanou povrcho-
vou rytinou, pochrómo-
vané zdobenie.

PP 53,00 €
F P2190571
M P2190868

5TH 64,00 €
P2597611

RB 42,00 €
P2490573

GP 32,00 €
P2290574

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Shiny Chrome 
Chiselled
Lakovaná mosadz s prepraco-
vanou povrchovou rytinou,
pochrómované zdobenie.

PP 53,00 €
F P2190566
M P2190863

5TH 64,00 €
P2597609

RB 42,00 €
P2490568

GP 32,00 €
P2290569

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Twin  
Chiselled
Lakovaná mosadz s prepraco-
vanou povrchovou rytinou,
pochrómované zdobenie.

PP 53,00 €
F P2190561
M P2190858

5TH 64,00 €
P2597607

RB 42,00 €
P2490563

GP 32,00 €
P2290564

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Emerald
Hliníkové telo s 
lakovaním v bledo 
smaragdovom odtieni, 
doplnené ozdobnými 
rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovo-
vanými chrómom.

PP 53,00 €
F P2190671

RB 42,00 €
P2496735

GP 32,00 €
P2296733

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Brown  
Shadow
Hliníkové telo  
s hnedým lakovaním, 
doplnené ozdobnými 
rytinami. V kombinácii  
s doplnkami pokovo-
vanými chrómom.

PP 53,00 €
F P2190677

RB 42,00 €
P2496781

GP 32,00 €
P2296779

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Pink  
Pearl
Hliníkové telo  
s ružovým lakovaním, 
doplnené ozdobnými 
rytinami. V kombinácii  
s doplnkami pokovova-
nými chrómom.

PP 53,00 €
F P2190679

RB 42,00 €
P2496773

GP 32,00 €
P2296771

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Parker  
IM Premium 
Hliníkové telo s lakovaním.  
V darčekovej kazete. 

Emerald
GP 36,00 €
P2596734

Pink Pearl
GP 36,00 €
P2596772

Brown Shadow
GP 36,00 €
P2596780

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip
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Vysokokvalitné prevedenie PARKER IM Premium, ktoré vyhovie takmer každému 
štýlu aj osobnosti, je zamerané na jednoduchosť, užívateľské pohodlie a maximálnu 
výkonnosť. Jeho aktuálny kužeľovitý tvar zvýraznený univerzálnou atraktivitou kovu, 
ponúka celkom bezprostredné a zároveň módne riešenie. PARKER IM Premium, pré-
miová reflexia klasického štýlu s elegantnou povrchovou úpravou.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 

hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané 

s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Stláčací mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.
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Metallic Brown
Mosadzné telo s vertikálnou
ozdobnou štruktúrou a hne-
dým metalickým lakom, lesklé 
pochrómované zdobenie.

PP 53,00 €
F P2194970
M P2194971

RB 42,00 €
P2494972

GP 32,00 €
P2294973

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Metallic Pink
Mosadzné telo s vertikálnou
ozdobnou štruktúrou a ružo-
vým metalickým lakom, lesklé 
pochrómované zdobenie.

PP 53,00 €
F P2194975
M P2194976

RB 42,00 €
P2494977

GP 32,00 €
P2294978

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Matte Black
Mosadzné telo s vertikálnou
ozdobnou štruktúrou a mat-
ným čiernym lakom, lesklé 
pochrómované zdobenie.

PP 53,00 €
F P2194965
M P2194966

RB 42,00 €
P2494967

GP 32,00 €
P2294968

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Matte Black
Mosadzné telo s vertikálnou 
ozdobnou štruktúrou  
a matným čiernym lakom,  
lesklé pochrómované  
zdobenie.

PP+GP 89,00 €
P2594967

MOŽNOSTI ZNAČENIA

• laser nad klip

Matte Black*
Mosadzné telo  
s vertikálnou ozdobnou 
štruktúrou a matným 
čiernym lakom, lesklé 
pochrómované zdobe-
nie. V darčekovej kazete
s linkovaným zápisní-
kom.

PP 57,00 €
P8890930

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• laser nad klip

* Do vypredania zásob.

Pearl CT
Lakovaná mosadz  
s pochrómovaným 
zdobením.

GP 20,00 €
P2286073

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač
• laser nad klip
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PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé a stredné 

hroty.
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
• Štandardná náplň QUINK pre rollery, dodávané
s čiernou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Stláčací mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.

Brushed Metal CT
Lakovaná mosadz s pochró-
movaným zdobením.

PP 30,00 €
F P2185602
M P2185631

RB 25,00 €
P2480010

GP 20,00 €
P2273695

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Vysokokvalitné prevedenie PARKER IM, ktoré vyhovie takmer každému štýlu aj osob-
nosti, je zamerané na jednoduchosť, užívateľské pohodlie a maximálnu výkonnosť. 
Jeho aktuálny kužeľovitý tvar zvýraznený univerzálnou atraktivitou kovu, ponúka 
celkom bezprostredné a zároveň módne riešenie.
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Black CT
Lakovaná mosadz 
s pochrómovaným 
zdobením.

PP 30,00 €
F P2185598
M P2185627

RB 25,00 €
P2479997

GP 20,00 €
P2273682

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Black GT
Lakovaná mosadz s po-
zláteným zdobením.

PP 30,00 €
F P2185599
M P2185628

RB 25,00 €
P2479998

GP 20,00 €
P2273666

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

Brushed  
Metal GT
Lakovaná mosadz s po-
zláteným zdobením.

PP 30,00 €
F P2185603
M P2185632

RB 25,00 €
P2480011

GP 20,00 €
P2273696

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

Gun Metal CT
Lakovaná mosadz s pochró-
movaným zdobením.

PP 30,00 €
F P2185604
M P2185633

RB 25,00 €
P2480012

GP 20,00 €
P2273697

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Parker IM
Lakovaná mosadz s pochró-
movaným zdobením.  
V darčekovej kazete.

Gun Metal CT
PP+GP 54,00 €
P2585604

Black CT
PP+GP 54,00 €
P2585598

Brushed Metal CT
PP+GP 54,00 €
P2585602

Brushed Metal CT
RB+GP 49,00 €
P2573678

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Silver CT
Lakovaná mosadz 
s pochrómovaným 
zdobením.

PP 30,00 €
F P2185600
M P2185629

RB 25,00 €
P2479999

GP 20,00 €
P2273684

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 

Blue CT
Lakovaná mosadz s pochró-
movaným zdobením.

PP 30,00 €
F P2185601
M P2185630

RB 25,00 €
P2480002

GP 20,00 €
P2273686

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser nad klip

• laser na telo

 



Vector
Sú veci, na ktoré sa potrebujeme spoľahnúť každý deň. Vďaka preverenému
majstrovstvu značky PARKER je VECTOR písacím nástrojom, ktorému je možné  
bezvýhradne dôverovať.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka zahŕňa slabé hroty. 
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s modrou náplňou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Stláčací mechanizmus.
• Dodávané s modrou náplňou.
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Red
Telo a vrchnák z červeného tvr-
deného plastu, úchopová časť
a doplnky z nerez ocele.

PP 14,50 €
F P2101025

RB 11,60 €
P2401025

GP 10,70 €
P2201025

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Blue
Telo a vrchnák z modrého tvr-
deného plastu, úchopová časť
a doplnky z nerez ocele.

PP 14,50 €
F P2101035

RB 11,60 €
P2401035

GP 10,70 €
P2201035

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Black
Telo a vrchnák z čierneho tvr-
deného plastu, úchopová časť
a doplnky z nerez ocele.

PP 14,50 €
F P2101010

RB 11,60 €
P2401010

GP 10,70 €
P2201010

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

White
Telo a vrchnák z bieleho tvr-
deného plastu, úchopová časť 
a doplnky z nerez ocele.

RB 11,60 €
P2401040

GP 10,70 €
P2201040

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Stainless Steel
Telo, vrchnák a doplnky 
z ušľachtilej nerez ocele.

PP 24,50 €
F P2103050

RB 20,50 €
P2403050

GP 17,00 €
P2203050

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Stainless Steel
Telo, vrchnák a doplnky 
z ušľachtilej nerez ocele.  
V darčekovej kazete.

PP+GP 45,50 €
P2503053

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  



Jotter
PARKER JOTTER je dizajnérskou klasikou a dôverne známou modelovou radou, oce-
ňovaná hlavne pre svoju kvalitu, spoľahlivosť a výhodnú cenu a výkon. Prémiová rada 
PARKER JOTTER je inšpirovaná bohatou ryteckou tradíciou značky a zároveň pisateľo-
vi prináša úplne nový pôžitok z písania. 

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Štandardná ponuka zahŕňa stredné hroty. 
•  Dvojkanálikový systém zásobovania hrotu 

atramentom.
•  Štandardný konvertor s piestom pre plnenie 

pera atramentom QUINK z fľaštičky. 
•  Prispôsobené výhradne k používaniu atramen-

tových bombičiek QUINK, dodávané  
s bombičkou.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Stláčací mechanizmus.
•  Dodávané s modrou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC
• Stláčací mechanizmus.
•  Tuha HB hrúbka 0,5 mm, vymeniteľná guma 
(Typ EV5).
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Premium
Satin Black  
Stainless Steel  
Chiselled
Telo, vrchnák a doplnky z ušľach-
tilej nerez ocele, telo v matnej 
čiernej povrchovej úprave. Vrchnák 
s ozdobnou štruktúrou.

GP 20,50 €
P1290556

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Premium
Classic  
Stainless Steel  
Chiselled
Telo, vrchnák a doplnky z ušľach-
tilej nerez ocele, telo v matnej 
povrchovej úprave. Vrchnák s 
ozdobnou štruktúrou.

GP 20,50 €
P1290554

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Premium
Shiny  
Stainless Steel  
Chiselled
Telo, vrchnák a doplnky z ušľach-
tilej nerez ocele, telo v lesklej 
povrchovej úprave. Vrchnák  
s ozdobnou štruktúrou.

GP 20,50 €
P1290552

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Stainless Steel CT
Ušľachtilá nerez oceľ  
s pochrómovanými  
doplnkami.

PP 19,50 €
M P1161050

GP 12,40 €
P1261050

MC 13,10 €
P1361050

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Stainless Steel CT
Ušľachtilá nerez oceľ  
s pochrómovanými  
doplnkami.

GP+MC 25,50 €
P1561050

GP+MC 29,50 €
P1561053

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Stainless Steel GT
Ušľachtilá nerez oceľ  
v kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom.

GP 14,50 €
P1285239

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Ceny sa počas platnosti katalógu môžu zmeniť.



Jotter

Special Black
Telo z čierneho tvrdeného 
plastu, doplnky z nerez  
ocele.

GP 9,40 €
P1260010

MC 10,10 €
P1360010

GP+MC* 22,50 €
P1560012

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

PARKER JOTTER je dizajnérskou klasikou a dôverne známym modelovým radom,
oceňovaný najmä pre svoju kvalitu, spoľahlivosť a priaznivý pomer ceny a výkonu.
Ide o veľmi obľúbený, nadčasový model, ktorý prostredníctvom jasných a živých
farieb a svojím praktickým, jednoduchým tvarom zosobňuje sociálnu stránku písania.
Zábavný a priateľský, vždy a všade – JOTTER je dokonalý PARKER.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Stláčací mechanizmus.
• Dodávané s modrou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC
• Stláčací mechanizmus.
• Tuha HB hrúbka 0,5 mm, vymeniteľná guma
(Typ EV5).
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NOVINKA

Special White
Telo z bieleho tvrdeného 
plastu, doplnky z nerez 
ocele.

GP 9,40 €
P1260040

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Special Blue
Telo z modrého tvrde-
ného plastu, doplnky 
z nerez ocele.

GP 9,40 €
P1260035

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Special Red
Telo z červeného tvrde-
ného plastu, doplnky 
z nerez ocele.

GP 9,40 €
P1260025

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Pink
Telo z ružového tvrde-
ného plastu, doplnky 
z nerez ocele.

GP 10,10 €
P1294840

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Coral
Telo zo svetločerveného 
tvrdeného plastu,  
doplnky z nerez ocele.

GP 10,10 €
P1294839

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Grey Green
Telo zo zeleného tvrde-
ného plastu, doplnky 
z nerez ocele.

GP 10,10 €
P1294961

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Whiteness
Telo z krémovobieleho 
tvrdeného plastu, do-
plnky z nerez ocele.

GP 10,10 €
P1294946

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Pink & Special 
White
Telo z tvrdeného plastu, 
doplnky z nerez ocele. 
V darčekovej kazete.

GP+GP 24,20 €
P1594840

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

  

Ceny sa počas platnosti katalógu môžu zmeniť.



Konvertor

Štandard

5,10 €
P0469821

Konvertor Twist

7,50 €
P0469811

Fľaštičkový 
atrament

 modrý

5,80 €
P0709400

 čierny

5,80 €
P0709100

 modročierny

5,80 €
P0709500

 modrý zmizíkovateľný 

5,80 €
P0709700

Atramentové 
bombičky 5 ks

 modré

3,20 €
P0707500

 čierne

3,20 €
P0707100

 modročierne

3,20 €
P0707600

 modré zmizíkovateľné 

3,20 €
P0707400

 čierne zmizíkovateľné

3,20 €
P0707800

Náplne QuinkFlow
do guľôčkových pier

 modré 0,8 mm

4,90 €
P1090954

 modré 1,0 mm

4,90 €
P1090958

 čierne 0,8 mm

4,90 €
P1090953

 čierne 1,0 mm

4,90 €
P1090955

Náplne  
do rollerov

 modré 0,5 mm

4,90 €
P1072100

 modré 0,7 mm

4,90 €
P1072110

 čierne 0,5 mm

4,90 €
P1072200

 čierne 0,7 mm

4,90 €
P1072210

Náplne, atramenty

Náplne 5TH

 modré 0,5 mm

6,20 €
P1095898

 modré 0,7 mm

6,20 €
P1095899

 čierne 0,5 mm

6,20 €
P1095879

 čierne 0,7 mm

6,20 €
P1095894

 zelené 0,5 mm 

6,20 €
P1092742

 zelené 0,7 mm 

6,20 €
P1092741

 červené 0,5 mm 

6,20 €
P1092744

 červené 0,7 mm 

6,20 €
P1092743

 fialové 0,5 mm 

6,20 €
P1092746

 fialové 0,7 mm

6,20 €
P1092745

 tyrkysové 0,5 mm 

6,20 €
P1092748

 tyrkysové 0,7 mm 

6,20 €
P1092747



Contort Purple Ciselé
Pero z ušľachtilej ocele zdobené perleťovým lakom. Vrchnák z mincového striebra, pokryté niekoľkými 
vrstvami perleťovo fialového laku, zdobené brúsením. V kombinácii s doplnkami pokovovanými  
23-karátovým ružovým zlatom. Hrot z 18-karátového zlata s krížovou rytinou pokovovaný  
ružovým zlatom.

Viac informácií nájdete na strane 15. 
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PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Precízne leštený, 18-karátový zlatý hrot celkom 

pokovovaný ródiom.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky. Dodávané  
s konvertorom aj bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.

Pulzujúca kolekcia inšpirovaná Parížom, fascinujúca mestom svetiel. 

Kolekcia Ombres & Lumières je navrhnutá s rafinovanou jemnosťou parížskej elegan-
cie. Fascinujúci dizajn nadčasovej kombinácie čiernej a bielej, vzdáva hold úchvatnej 
kráse parížskych nocí. Hra svetiel stvárnená v každom majstrovsky spracovanom mo-
deli Carène, tejto čiernobielej kombinácie, sa dokonale hodí ako pre ženy, tak aj pre 
mužov, a predstavuje tak dokonalý darček pre Vás, či Vašich obchodných partnerov.

Carène
Lakované mosadzné telo
a vrchnák. Nadčasová kombinácia
bielej a zamatovo-čiernej,
v prevedení lesklého a matného 
laku s majstrovsky prevedeným 
sýtotlačovým dizajnom. Viečko  
v prevedení zamatovo-čiernej.  
V kombinácii s doplnkami pokovo-
vanými paládiom. Hrot z 18-karáto-
vého zlata pokovovaný ródiom.

PP 220,00 €
F W    1929708
M W    1929707

RB 155,00 €
W    4929709

GP 140,00 €
W    2929710

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Do vypredania zásob.
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Expert
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák. Nadčasová kombiná-
cia bielej a zamatovo-čiernej,  
v prevedení lesklého  
a matného laku s majstrovsky 
prevedeným sýtotlačovým 
dizajnom. Viečko v prevedení 
zamatovo-čiernej. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 132,00 €
F W    1929640

RB 112,00 €
W    4929701

GP 102,00 €
W    2929702

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

PLNIACIE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky. Modelová rada 
Expert dodávaná s konvertorom aj bombičkou, 
rady Perspektive a Hémisphère dodávané  
s bombičkou. 

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň pre 

guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.

Kolekcia Ombres & Lumières je navrhnutá s rafinovanou jemnosťou parížskej elegancie. 
Fascinujúci dizajn nadčasovej kombinácie čiernej a bielej, vzdáva hold úchvatnej kráse 
parížskych nocí.

Do vypredania zásob.
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Perspective

Hémisphère
Hémisphère
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák. Nadčasová kombi-
nácia bielej a zamatovo-čiernej  
v prevedení lesklého  
a matného laku s majstrovsky 
prevedeným sýtotlačovým 
dizajnom. Viečko v prevedení 
zamatovo-čiernej. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 75,00 €
F W    1929636

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Perspective
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák, výrazný prstenec  
s rytinami. Nadčasová 
kombinácia bielej a zamatovo-
-čiernej v prevedení lesklého 
a matného laku s majstrovsky 
prevedeným sýtotlačovým 
dizajnom. Viečko v prevedení 
zamatovo-čiernej. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 140,00 €
F W    1929704

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Hémisphère
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák. Nadčasová kombi-
nácia bielej a zamatovo-čiernej  
v prevedení lesklého  
a matného laku s majstrovsky 
prevedeným sýtotlačovým 
dizajnom. Viečko v prevedení 
zamatovo-čiernej. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
paládiom. 

RB 67,00 €
W    4929637

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Perspective
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák, výrazný prstenec  
s rytinami. Nadčasová 
kombinácia bielej a zamatovo-
-čiernej v prevedení lesklého 
a matného laku s majstrovsky 
prevedeným sýtotlačovým 
dizajnom. Viečko v prevedení 
zamatovo-čiernej. V kombiná-
cii s doplnkami pokovovanými 
paládiom.

RB 125,00 €
W    4929705

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Hémisphère
Lakované mosadzné telo.  
Nadčasová kombinácia bielej  
a zamatovo-čiernej  
v prevedení lesklého a matné-
ho laku s majstrovsky prevede-
ným sýtotlačovým dizajnom. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými  
paládiom.

GP 60,00 €
W    2929638

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Perspective
Lakované mosadzné telo, 
výrazný prstenec  
s rytinami. Nadčasová 
kombinácia bielej a zamatovo-
-čiernej v prevedení lesklého 
a matného laku s majstrovsky 
prevedeným sýtotlačovým 
dizajnom. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými 
paládiom.

GP 110,00 €
W    2929706

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Do vypredania zásob.
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Exception
Kolekcia EXCEPTION je v pravom zmysle prestížnym doplnkom, fascinujúci aj tým
najmenším detailom. Vyniká neobvyklým štvorcovým tvarom, originálnymi výrobnými 
postupmi a špeciálne vyvinutým bajonetovým systémom. Luxusný dizajn ponúka uni-
kátne spojenie čiernych lakov s tenkými matne čiernymi linkami alebo zlatými a strie-
bornými protiľahlými stranami. EXCEPTION je skutočne vhodný byť objektom túžby.

PLNIACE PERO – PP
•  Nasadzovací vrchnák, bajonetový systém zaru-

čuje dokonalé spojenie tela a vrchnáka.
•  Precízne leštený, 18-karátový zlatý hrot čia-

stočne alebo celkom pokovovaný ródiom.
•  Konvertor s piestom pre plnenie pera atramen-

tom z fľaštičky, dodávané s konvertorom.
•  Možnosť používať aj atramentové bombičky, 

dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
•  Nasadzovací vrchnák, bajonetový systém zaru-

čuje dokonalé spojenie tela a vrchnáka.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané s čier-

nou náplňou.
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Night & Day  
Gold GT
Štvorcové telo so štyrmi vrstvami
hlbokého čierneho laku a dvoma
protiľahlými stranami pokovovaný-
mi zlatom a upravené gilošovaním. 
V kombinácii s doplnkami pokovo-
vanými 23-karátovým zlatom.  
Hrot z 18-karátového zlata  
s ozdobnou rytinou čiastočne 
pokovovaný ródiom.

PP 560,00 €
F W    1636879
M W    1636890

RB 470,00 €
W    4636916

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser na telo

Ideal  
Black GT
Štvorcové telo so štyrmi vrstvami
hlbokého čierneho laku. V kombi-
nácii s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým zlatom. Hrot z 18-ka-
rátového zlata s ozdobnou rytinou 
čiastočne pokovovaný ródiom.

PP 445,00 €
F W    1636787
M W    1636790

RB 345,00 €
W    4636817

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser na telo

Night & Day  
Platinum ST
Štvorcové telo so štyrmi vrstvami
hlbokého čierneho laku a dvoma
protiľahlými stranami pokovovaný-
mi striebrom a upravené gilošova-
ním. V kombinácii s doplnkami
pokovovanými striebrom a nikel-
-paládiom. Hrot z 18-karátového 
zlata s ozdobnou rytinou pokovo-
vaný ródiom.

PP 630,00 €
F W    1709140
M W    1709150

RB 520,00 €
W    4709170

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser na telo

 

Night & Day  
Black ST
Štvorcové telo so štyrmi vrstvami
hlbokého čierneho laku a dvoma
protiľahlými stranami upravenými
gilošovaním. V kombinácii s do-
plnkami pokovovanými striebrom 
a nikel-paládiom. Hrot z 18-kará-
tového zlata s ozdobnou rytinou 
pokovovaný ródiom.

PP 480,00 €
F W    1636831
M W    1636840

RB 370,00 €
W    4636862

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser na telo

 



Exception Slim
Štíhlejší rad modelu EXCEPTION sa vyznačuje vysokokvalitnými a dokonale lesklými
lakmi, precíznym spracovaním a dôrazom na súlad medzi funkčnosťou a dizajnom.
Aj tu sa uplatňuje originálny štvorcový tvar tela, ktorý dodáva peru nenapodobiteľný
charakter a zároveň poskytuje nečakane vysoký komfort a pohodlie pri písaní.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Precízne leštený, 18-karátový zlatý hrot alebo 

18-karátový zlatý hrot celkom pokovovaný 
ródiom.

•  Konvertor s piestom pre plnenie pera atramen-
tom z fľaštičky, dodávané s konvertorom.

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky, 
dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
• Š tandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC
• Stláčací mechanizmus vo vrchnáku.
• Tuha HB o sile 0,5 mm.
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Black  
Lacquer GT
Štvorcové telo so štyrmi vrst-
vami hlbokého čierneho laku. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata s ozdobnou rytinou.

PP 345,00 €
F W    1636930
M W    1636940

RB 280,00 €
W    4636992

GP 255,00 €
W    2636961

MC* 255,00 €
W    3636985

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser

Blue  
Lacquer ST
Štvorcové telo so štyrmi vrstva-
mi intenzívneho modrého
laku. V kombinácii s doplnkami
pokovovanými striebrom  
a nikel-paládiom. Hrot z 18-ka-
rátového zlata s ozdobnou 
rytinou pokovovaný ródiom.

PP 345,00 €
F W    1637098
M W    1637100

RB 280,00 €
W    4637159

GP 255,00 €
W    2637128

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser

 

Black  
Lacquer ST
Štvorcové telo so štyrmi vrst-
vami hlbokého čierneho laku. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom  
a nikel-paládiom. Hrot
z 18-karátového zlata  
s ozdobnou rytinou  
pokovovaný ródiom.

PP 345,00 €
F W    1637005

RB 280,00 €
W    4637074

GP 255,00 €
W    2637043

MC* 255,00 €
W    3677067

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na prstenec

• laser

 

* Do vypredania zásob.
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PLNIACE PERO – PP 
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Precízne prevedený hrot z 18-karátového zlata 

so zdobenou rytinou pokovovaný ródiom,  
na hrote značka jeho tvorcu. 

•  Možnosť používať atramentové bombičky  
aj štandardný konvertor s piestom pre  
plnenie pera atramentom z fľaštičky.

•  Štandardne dodávané s bombičkou  
aj konvertorom.

ROLLER – RB 
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou. 
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

Kolekcia Élégance posúva hranice písacích potrieb až do roviny krásneho osobného 
šperku. Ladné gesto, jemný dotyk, to všetko je zosobnené v jemnom dizajne tejto ko-
lekcie, ktorá zaujme Vášho tvorivého ducha.  Zručnosti zlatníckych majstrov vytvárajú 
celkom zriedkavú a cennú modelovú radu. To najlepšie z know-how značky Water-
man premietnutej do luxusného pera tvorí jedinečný kúsok, ktorý poteší Vaše zmysly. 
Vyjadrite sami seba a spojte sa s týmto jedinečným štýlom.



57

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Ivory
Telo a vrchnák pokryté nie-
koľkými vrstvami lesklého 
laku farby slonovinovej  
kosti, s jemnou rytinou  
na povrchu kovového 
prstenca. V kombinácii  
s doplnkami pokovovaný-
mi 23-karátovým zlatom. 
Precízne prevedený hrot  
z 18-karátového zlata  
so zdobenou rytinou po-
kovovaný ródiom, na hrote 
značka jeho tvorcu. 

PP 455,00 €
F W    1891310
M W    1891330

RB 365,00 €
W    4891370

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Black ST
Telo a vrchnák pokryté niekoľ-
kými vrstvami lesklého čierne-
ho laku, s jemnou rytinou na 
povrchu kovového prstenca.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom. Pre-
cízne prevedený hrot z 18-ka-
rátového zlata so zdobenou 
rytinou pokovovaný ródiom, 
na hrote značka jeho tvorcu.

PP 470,00 €
F W    1891390
M W    1891410

RB 365,00 €
W    4891450

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Black GT
Telo a vrchnák pokryté niekoľ-
kými vrstvami lesklého čierne-
ho laku, s jemnou rytinou na 
povrchu kovového prstenca. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom. Precízne prevedený 
hrot z 18-karátového zlata so 
zdobenou rytinou pokovova-
ný ródiom, na hrote značka 
jeho tvorcu.

PP 470,00 €
F W    1898610
M W    1898630

RB 365,00 €
W    4898650

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser



Carène
Kúzlo kolekcie CARÈNE vychádza z jej čistých a plynulých tvarov skombinovaných
s impozantnými povrchovými úpravami využívajúcimi intenzitu ušľachtilých kovov
a subtílnosť prepracovaných rytín. Kolekcia CARÈNE je doslova magická.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Precízne leštený, 18-karátový zlatý hrot alebo 

18-karátový zlatý hrot celkom pokovovaný 
ródiom.

•  Konvertor s piestom pre plnenie pera atramen-
tom z fľaštičky, dodávané s konvertorom.

•  Možnosť používať aj atramentové bombičky, 
dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň pre 

guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá, dodáva-

né s modrou náplňou.
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Contemporary 
White ST
Biele lakované mosadzné telo
a vrchnák s krížovými rytinami
pokovovaný titánom. V kombi-
nácii s doplnkami pokovovaný-
mi striebrom a nikel-paládiom. 
Hrot z 18-karátového zlata 
pokovovaný ródiom.

PP 275,00 €
F W    1194464
M W    1194466

RB 205,00 €
W    4194470

GP 185,00 €
W    2194468

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo
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Essential  
Silver ST
Mosadzné telo a vrchnák s vln-
kovými rytinami pokovovaný
striebrom a nikel-paládiom. 
Hrot z 18-karátového zlata 
pokovovaný ródiom.

PP 320,00 €
F W    1190983
M W    1190985

RB 250,00 €
W    4190987

GP 220,00 €
W    2190989

Contemporary 
Blue Obsession
Modré lakované mosadzné 
telo a vrchnák s krížovými 
rytinami pokovovaný titánom. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom  
a nikel-paládiom. Hrot z 18-ka-
rátového zlata pokovovaný
ródiom.

PP 275,00 €
F W    1904558
M W    1904559

RB 205,00 €
W    4904560

GP 185,00 €
W    2904571

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

 

Contemporary
Black ST
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák s krížovými 
rytinami pokovovaný titánom. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom 
a nikel-paládiom. Hrot z 18-ka-
rátového zlata pokovovaný 
ródiom.

PP 275,00 €
F W    1190991
M W    1190993

RB 205,00 €
W    4190995

GP 185,00 €
W    2190997

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

 

Essential 
Black DeLuxe GT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák s vertikálnymi 
rytinami pokovovaný strie-
brom a nikel-paládiom.
V kombinácii s doplnkami
pokovovanými 23-karátovým
zlatom. Hrot z 18-karátového
zlata.

PP 275,00 €
F W    1120000
M W    1120001

GP 185,00 €
W    2120000

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo

Contemporary 
Gun Metal ST
Mosadzné telo a vrchnák s krí-
žovými rytinami pokovovaný 
titánom. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými
striebrom a nikel-paládiom.
Hrot z 18-karátového zlata
pokovovaný ródiom.

PP 320,00 €
F W    1190999
M W    1191001

RB 250,00 €
W    4191003

GP 220,00 €
W    2191005

Essential 
Black GT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák s vlnkovými 
rytinami pokovovaný zlatom. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým
zlatom. Hrot z 18-karátového
zlata.

PP 275,00 €
F W    1190975
M W    1190977

RB 205,00 €
W    4190979

GP 185,00 €
W    2190981

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo



Carène
Každý z modelov CARENE je živým dôkazom originality tejto kolekcie. Nech už 
modernej tlmenej alebo vysokolesklej lakovanej povrchovej úpravy, či skôr klasickej 
farebnej úpravy v čiernom alebo jantárovom tóne, každý z nich je jedinečným  
predstaviteľom značky WATERMAN.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Precízne leštený, 18-karátový zlatý hrot alebo 

18-karátový zlatý hrot celkom pokovovaný 
ródiom.

•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 
štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou aj s konvertorom.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.
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Blue Obsession
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v intenzívnom 
modrom tóne. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
striebrom a ródiom. Hrot  
z 18-karátového zlata poko-
vovaný ródiom.

PP 220,00 €
F W    1904572
M W    1904573

RB 155,00 €
W    4904574

GP 140,00 €
W    2904575

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Len pre radu Blue Obsession
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Black Sea GT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým zlatom. Hrot 
z 18-karátového zlata.

PP 220,00 €
F W    1110500
M W    1110501

RB 155,00 €
W    4110500

GP 140,00 €
W    2110500

MC* 140,00 €
W    3110500

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Glossy Red ST
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v intenzívnom 
červenom tóne. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými
striebrom a ródiom.
Hrot z 18-karátového zlata
pokovovaný ródiom.

PP 220,00 €
F W    1183964
M W    1183959

RB 155,00 €
W    4083961

GP 140,00 €
W    2183968

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Black Sea ST
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
striebrom a ródiom.
Hrot z 18-karátového zlata
pokovovaný ródiom.

PP 220,00 €
F W    1172878
M W    1172879

RB 155,00 €
W    4111713

GP 140,00 €
W    2111712

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Frosty Brown ST
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v ľadovo hnedom 
tóne. V kombinácii s doplnka-
mi pokovovanými striebrom 
a ródiom. Hrot z 18-karátového 
zlata pokovovaný ródiom.

PP 220,00 €
F W    1183976
M W    1183971

RB 155,00 €
W    4083973

GP 140,00 €
W    2183980

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Charcoal Grey ST
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v tmavošedom tóne. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými striebrom 
a ródiom. Hrot z 18-karátového 
zlata pokovovaný ródiom.

PP 220,00 €
F W    1110700
M W    1110701

RB 155,00 €
W    4110700

GP 140,00 €
W    2110700

MC* 140,00 €
W    3110700

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Marine 
Amber GT
Lakované mosadzné telo
a vrchnák v jantárovom tóne.
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými 23-karátovým 
zlatom. Hrot z 18-karátového 
zlata.

PP 220,00 €
F W    1110400
M W    1170088

RB 155,00 €
W    4110400

GP 140,00 €
W    2110400

MC* 140,00 €
W    3110400

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

* Do vypredania zásob.



Carène
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Každý z modelov CARÈNE je živým dôkazom originality tejto kolekcie. Či už moderné 
tlmené alebo vysoko lesklé lakované povrchové úpravy, či skôr klasickejšie farebné 
úpravy v čiernom alebo  v jantárovom tóne, každý z nich je jedinečným predstavi-
teľom značky WATERMAN.

PLNIACE PERO – PP 
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Hrot z 18-karátového zlata pokovovaný 

ródiom. 
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou aj s konvertorom.

ROLLER – RB 
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou. 
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP 
• Otočný mechanizmus. 
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.
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Lagoon
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák vo farbe morskej 
lagúny. V kombinácii  
s doplnkami pokovova-
nými  striebrom a ródiom. 
Hrot z 18-karátového zlata 
pokovovaný ródiom.

PP 220,00 €
W    1169898

GP 140,00 €
W    2169902

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Lagoon
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák vo farbe morskej 
lagúny. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými  
striebrom a ródiom. Hrot  
z 18-karátového zlata  
pokovovaný ródiom.

PP +GP 360,00 €
W    1169899

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Sand
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v hnedej farbe. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými  striebrom 
a ródiom. Hrot z 18-kará-
tového zlata pokovovaný 
ródiom.

PP 220,00 €
W    1169903

GP 140,00 €
W    2169908

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Sand
Lakované mosadzné telo  
a vrchnák v hnedej farbe.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými  striebrom  
a ródiom. Hrot z 18-karátového 
zlata pokovovaný ródiom.

PP + GP 360,00 €
W    1169904

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Royal Purple*
Mosadzné telo a vrchnák 
lakovaný farbou purpuru.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými  striebrom  
a ródiom. Hrot z 18-karátového 
zlata pokovovaný ródiom.

RB 155,00 €
W    4110800

GP 140,00 €
W    2110800

MC 140,00 €
W    3110800

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

* Do vypredania zásob.



Charleston
Kolekcia Charleston v sebe spája nekomfortnú modernosť a tradičnú zapálenosť 
technickej kvality. Výnimočnosť pera spočíva v neuveriteľne presnom ryhovaní okolo 
stredového prstenca a tesne nad hrotovou časťou zužujúcou sa profilom,  
smerujúci k hrotu z 18-karátového zlata.
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PLNIACE PERO – PP 
• Skrutkovací vrchnák. 
• Hrot z 18-karátového zlata. 
•  Konvertor s piestom pre plnenie pera atramen-

tom z fľaštičky, dodávané s konvertorom.
•  Možnosť používať aj atramentové bombičky, 

dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB 
• Skrutkovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou. 
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP 
• Stláčací mechanizmus. 
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC
• Stláčací mechanizmus  vo vrchnáku.
• Tuha HB o sile 0,5 mm.
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Ebony Black GT
Telo a vrchnák z matnej čiernej 
živice s doplnkami pokovova-
nými 23-kárátovým zlatom  
a palladiom. Hrot z 18-karáto-
vého zlata, vyzdobený  
v Art Deco dizajne.

PP 185,00 €
F W    1300100

RB 145,00 €
W    4300700

KT 130,00 €
W    2300400

MT 130,00 €
W    3300600

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Ebony Black CT
Telo a vrchnák z matnej čiernej 
živice s doplnkami pokovova-
nými palladiom. Hrot z 18-ka-
rátového zlata, vyzdobený  
v Art Deco dizajne.

PP 185,00 €
F W    1301100

RB 145,00 €
W    4301700

KT 130,00 €
W    2301400

MT 130,00 €
W    3301600

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

Spoločnosť Waterman 

ako prvá uviedla na trh 

atramentové bombičky.

V roku 1927 výskumný pracovník spoločnosti 

Wateraman M. Perraud vynašiel prvú atra-

mentovú bombičku. Jeho vynález spôsobil 

revolúciu pri používaní plniacich pier  

a po spoločnosti Waterman začali toto rie-

šenie preberať prakticky všetci významní 

výrobcovia. Čoskoro sa tieto malé a praktické 

zásobníky atramentu stali súčasťou plniacich 

pier. „Zabalenie“ atramentu do malej uzavretej 

nádobky umiestnenej vo vnútri pera, výrazne 

zjednodušilo plnenie, kedy už nebolo nutné 

manipulovať s fľaštičkou a nehrozilo nepríjem-

né zašpinenie užívateľa. 



Perspective
Duchaplné spojenie funkcie a formy, výkonný a zároveň noblesný písací nástroj,
ktorý je zosobnením dynamickej čistoty a kreatívnych ambícií. Priestor, výška a objem
sa stretávajú s ušľachtilými materiálmi a grafickými detailami v elegantnom vyjadrení
súčasného urbanistického dizajnu.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Hrot z nerez ocele pokovovaný 23-karátovým 

zlatom alebo paládiom. 
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky. Dodávané  
s bombičkou.

ROLLER – RB 
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou. 
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP 
• Otočný mechanizmus. 
•   Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.
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White CT
Biele lakované mosadzné telo
a vrchnák, výrazný prstenec 
s rytinami. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými nikel-pa-
ládiom. Hrot z ušľachtilej nerez 
ocele.

PP 140,00 €
F W    1094456
M W    1094458

RB 125,00 €
W    4094462

GP 110,00 €
W    2094460

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser
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Azure CT
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v azúrovo pastelo-
vom odtieni s jemným zdobe-
ním, výrazný prstenec s rytina-
mi. V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 140,00 €
F W    1083107
M W    1083110

RB 125,00 €
W    4083114

GP 110,00 €
W    2831170

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Blue Obsession
Modré lakované mosadzné 
telo a vrchnák, výrazný prste-
nec s rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot z ušľach-
tilej nerez ocele pokovovaný 
nikel-paládiom.

PP 140,00 €
F W    1904576
M W    1904577

RB 125,00 €
W    4904578

GP 110,00 €
W    2904579

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

 

Black GT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák, výrazný prste-
nec s rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým zlatom.
Hrot z ušľachtilej nerez
ocele pokovovaný 23-karáto-
vým zlatom.

PP 140,00 €
F W    1083080
M W    1083082

RB 125,00 €
W    4083085

GP 110,00 €
W    2830890

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Champagne CT
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v pastelovom 
odtieni champagne s jemným 
zdobením, výrazný prstenec 
s rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými ni-
kel-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 140,00 €
F W    1083135
M W    1083138

RB 125,00 €
W    4083142

GP 110,00 €
W    2831450

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Black CT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák, výrazný prste-
nec s rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot z ušľachti-
lej nerez ocele.

PP 140,00 €
F W    1083066
M W    1083068

RB 125,00 €
W    4083072

GP 110,00 €
W    2830750

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser

Silver CT
Lakované mosadzné telo 
a vrchnák v pastelovom 
odtieni striebornej s jemným 
zdobením, výrazný prstenec 
s rytinami. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými ni-
kel-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 140,00 €
F W    1083210
M W    1083124

RB 125,00 €
W    4083128

GP 110,00 €
W    2831310

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser



Expert
Nepretržitý pohyb a ruch veľkomesta. Vysoké domy, vyleštené autá, dôležité obchodné
stretnutia počas dňa a energiou nabité športové podujatia, či emóciami naplnené 
kultúrne udalosti. Presne túto atmosféru vystihuje modelový rad EXPERT.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Hrot z nerez ocele.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB 
• Nasadzovací vrchnák. 
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané s 

čiernou náplňou. 
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň pre 

guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP 
• Otočný mechanizmus. 
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá, dodáva-

né s modrou náplňou.
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DeLuxe  
Precious CT
Mosadzné telo pokovované 
platinou, zdobené rytinami 
a čierny lakovaný vrchnák 
zdobený rytinami. V kombiná-
cii s doplnkami na vrchnáku 
pokovovanými ruténiom  
a ďalšími doplnkami pokovo-
vanými nikel-paládiom.  
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 160,00 €
F W    1963290
M W    1963300

RB 135,00 €
W    4963330

GP 125,00 €
W    2963360

 MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku
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DeLuxe  
Black CT
Čierne lakované mosadzné telo
a vrchnák pokovovaný nikel-
-paládiom a zdobený rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 132,00 €
F W    1952301
M W    1952320

RB 112,00 €
W    4952340

GP 102,00 €
W    2952360

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 

Essential  
Taupe CT
Šedohnedé lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými ni-
kel-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 116,00 €
F W    1952140
M W    1952160

RB 98,00 €
W    4952180

GP 86,00 €
W    2952200

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 

DeLuxe  
Blue Obsession
Modré lakované mosadzné telo 
a vrchnák pokovovaný nikel-
-paládiom a zdobený rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 132,00 €
F W    1904580
M W    1904591

RB 112,00 €
W    4904592

GP 102,00 €
W    2904593

 MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser 

DeLuxe  
White CT
Biele lakované mosadzné telo
a vrchnák pokovovaný nikel-
-paládiom a zdobený rytinami. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 132,00 €
F W    1952380
M W    1952401

RB 112,00 €
W    4952420

GP 102,00 €
W    2952440

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 

Essential  
Deep Brown CT
Tmavohnedé lakované  
mosadzné telo a vrchnák.  
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 116,00 €
F W    1952220
M W    1952240

RB 98,00 €
W    4952260

GP 86,00 €
W    2952280

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 



Expert Essential
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Nepretržitý pohyb a ruch veľkomesta. Vysoké domy, vyleštené autá, dôležité obchodné
stretnutia počas dňa a energiou nabité športové podujatia, či emóciami naplnené kul-
túrne udalosti. Presne túto atmosféru vystihuje modelový rad EXPERT Essential.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Dva typy hrotov: hrot z nerez ocele pokovova-

ný 23-karátovým zlatom a hrot z nerez ocele.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň pre 

guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.
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Black  
Lacquer GT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým zlatom. Hrot 
z ušľachtilej nerez ocele poko-
vovaný 23-karátovým zlatom.

PP 116,00 €
F W    1951640
M W    1951660

RB 98,00 €
W    4951680

GP 86,00 €
W    2951700

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

Black  
Lacquer CT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými  
nikel-paládiom. Hrot z ušľachti-
lej nerez ocele.

PP 116,00 €
F W    1951740
M W    1951760

RB 98,00 €
W    4951780

GP 86,00 €
W    2951800

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

 

Matt  
Black CT
Matné čierne lakované  
mosadzné telo a vrchnák. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot vz ušľachtilej nerez  
ocele.

PP 116,00 €
F W    1951840
M W    1951860

RB 98,00 €
W    4951880

GP 86,00 €
W    2951900

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

 

Stainless Steel CT
Telo a vrchnák z ušľachtilej
nerez ocele. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot z ušľachti-
lej nerez ocele.

PP 105,00 €
F W    1952040
M W    1952060

RB 88,00 €
W    4952080

GP 83,00 €
W    2952100

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

  

Stainless Steel GT
Telo a vrchnák z ušľachtilej
nerez ocele. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým zlatom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele 
pokovovaný 23-karátovým 
zlatom.

PP 105,00 €
F W    1951940
M W    1951960

RB 88,00 €
W    4951980

GP 83,00 €
W    2952000

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

  



Hémisphère DeLuxe
HÉMISPHÈRE DeLuxe predstavuje jasný príklad čistého, jednoduchého dizajnu, v ktorom sa
skrýva nekonečná hĺbka dokonalosti. Štíhla línia, jej dynamickosť zdôrazňuje
dvojramenný klip a zošikmený vrchol, je umocnená hlbokým lakom, dokonale
vyhladeného plášťa aj jemnými a precízne vyvedenými rytinami.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané s čier-

nou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň pre 

guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.
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Full Metal CT
Mosadzné telo a vrchnák s vln-
kovými rytinami pokovovaný 
nikel-paládiom. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot z ušľachti-
lej nerez ocele.

PP 92,00 €
F W    1921010
M W    1921030

RB 84,00 €
W    4921050

GP 77,00 €
W    2921070

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku
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Metal & White CT
Biele lakované mosadzné telo 
a vrchnák s vlnkovými rytinami po-
kovovaný nikel-paládiom. V kom-
binácii s doplnkami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 88,00 €
F W    1921250
M W    1921270

RB 77,00 €
W    4921290

GP 70,00 €
W    2921310

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 

Metal & Black CT
Čierne lakované mosadzné telo 
a vrchnák s vlnkovými rytinami 
pokovovaný nikel-paládiom. 
V kombinácii s doplnkami
pokovovanými nikel-paládiom.
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 88,00 €
F W    1921090
M W    1921110

RB 79,00 €
W    4921130

GP 70,00 €
W    2921150

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 

Silky Black CT
Čierne lakované mosadzné telo
s jemným zdobením a vrchnák po-
kovovaný nikel-paládiom. V kom-
binácii s doplnkami pokovovanými 
nikel-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 88,00 €
F W    1921170
M W    1921190

RB 77,00 €
W    4921210

GP 70,00 €
W    2921230

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 

White Lacquer CT
Biele lakované mosadzné telo
a vrchnák. V kombinácii s do-
plnkami pokovovanými nikel-
-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 75,00 €
F W    1920910
M W    1920930

RB 67,00 €
W    4920950

GP 60,00 €
W    2920970

MC 60,00 €
W    3920990

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser na telo

 



Hémisphère Essential
HÉMISPHÈRE Essential predstavuje jasný príklad čistého, jednoduchého dizajnu, v ktorom  
sa skrýva nekonečná hĺbka dokonalosti. Štíhla línia, jej dynamickosť zdôrazňuje
dvojramenný klip a zošikmený vrchol, je umocnená hlbokým lakom, dokonale
vyhladeného plášťa a plášťom z brúsenej nerez ocele.

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
•  Dva typy hrotov: hrot z nerez ocele pokovova-

ný 23-karátovým zlatom a hrot z nerez ocele.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň  

pre guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.

MECHANICKÁ CERUZKA – MC
• Otočný mechanizmus.
•  Tuha HB o šírke 0,5 mm, vymeniteľná guma 
pod odnímateľným vrchnákom.
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Black Lacquer GT
Čierne lakované mosadzné telo
a vrchnák. V kombinácii s dopln-
kami pokovovanými 23-kará-
tovým zlatom. Hrot z ušľach-
tilej nerez ocele pokovovaný 
23-karátovým zlatom.

PP 75,00 €
F W    1920510
M W    1920630

RB 67,00 €
W    4920550

GP 60,00 €
W    2920570

MC 60,00 €
W    3920590

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku
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Black Lacquer CT
Čierne lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii 
s doplnkami pokovovanými  
nikel-paládiom. Hrot z ušľachti-
lej nerez ocele.

PP 75,00 €
F W    1920610
M W    1920530

RB 67,00 €
W    4920650

GP 60,00 €
W    2920670

MC 60,00 €
W    3920690

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

 

Stainless Steel GT
Telo a vrchnák z brúsenej
nerez ocele. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými 
23-karátovým zlatom. Hrot  
z ušľachtilej nerez ocele poko-
vovaný 23-karátovým zlatom.

PP 61,00 €
F W    1920310
M W    1920330

RB 54,00 €
W    4920350

GP 45,00 €
W    2920370

MC 45,00 €
W    3920390

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser 

  

Blue Obsession
Modré lakované mosadzné 
telo a vrchnák. V kombinácii  
s doplnkami pokovovanými ni-
kel-paládiom. Hrot z ušľachtilej 
nerez ocele.

PP 75,00 €
F W    1904598
M W    1904599

RB 67,00 €
W    4904600

GP 60,00 €
W    2904603

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

 

Matt Black GT
Matné, čierne lakované 
 mosadzné telo a vrchnák.  
V kombinácii s doplnkami  
pokovovanými 23-karátovým  
zlatom. Hrot z ušľachtilej  
nerez ocele pokovovaný
23-karátovým zlatom.

PP 75,00 €
F W    1920710
M W    1920730

RB 67,00 €
W    4920750

GP 60,00 €
W    2920770

MC 60,00 €
W    3920790

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

Stainless Steel CT
Telo a vrchnák z brúsenej
nerez ocele. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými  
nikel-paládiom. Hrot z ušľachti-
lej nerez ocele.

PP 61,00 €
F W    1920410
M W    1920430

RB 54,00 €
W    4920450

GP 45,00 €
W    2920470

MC 45,00 €
W    3920490

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser 

  

Matt Black CT
Matné, čierne lakované 
mosadzné telo a vrchnák. 
V kombinácii s doplnkami 
pokovovanými nikel-paládiom. 
Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

PP 75,00 €
F W    1920810
M W    1920830

RB 67,00 €
W    4920850

GP 60,00 €
W    2920870

MC 60,00 €
W    3920890

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na korunku

• laser

 



Graduate
Graduate, inšpirovaný klasickými dizajnovými tvarmi, je vysoko funkčný a moderný písací 
nástroj. Vhodný pre každodenné používanie alebo ako reprezentatívny darček. Telo a vrch-
nák z ušľachtilej nerez ocele v kombinácii s pochrómovanými doplnkami. 

PLNIACE PERO – PP
• Nasadzovací vrchnák.
• Hrot z nerez ocele.
•  Možnosť používať atramentové bombičky aj 

štandardný konvertor s piestom pre plnenie 
pera atramentom z fľaštičky.

• Dodávané s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasadzovací vrchnák.
•  Štandardná náplň pre rollery, dodávané  

s čiernou náplňou.
•  Možnosť používať aj štandardnú náplň pre 

guľôčkové perá.

GUĽÔČKOVÉ PERO – GP
• Otočný mechanizmus.
•  Štandardná náplň pre guľôčkové perá,  

dodávané s modrou náplňou.
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Graduate
Pochrómovaná mosadz  
s pochromovaným  
zdobením. 

PP 20,50 €
F W    1312211

RB 18,50 €
W    4312227

GP 17,50 €
W    2312218

PP + GP 42,00 €
W    5744230

MOŽNOSTI ZNAČENIA
• potlač

• laser na telo
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Fľaštičkový 
atrament

 modročierny

7,50 €
W    7510660

 čierny

7,50 €
W    7510610

 tmavomodrý zmizíkovateľný

7,50 €
W    7510620

 červený

7,50 €
W    7510630

 fialový

7,50 €
W    7510640

 svetlomodrý

7,50 €
W    7510670

 zelený

7,50 €
W    7510650

 hnedý

7,50 €
W    7510680

Konvertor
štandard

8,60 €
W    7560100

Atramentové 
bombičky, 8 ks

 modročierne

3,60 €
W    7520070

 čierne

3,60 €
W    7520010

 tmavomodré zmizíkovateľné

3,60 €
W    7520020

Náplne  
do guľôčkových pier

 modré 0,5 mm

5,30 €
W    7534261

 modré 0,7 mm

5,30 €
W    7534260

 čierne 0,5 mm

5,30 €
W    7534251

 čierne 0,7 mm

5,30 €
W    7534250

Náplne 
do rollerov

 modré 0,7 mm

5,30 €
W    7540910

  červené 0,7 mm*

5,30 €
W    7540920

 čierne 0,7 mm

5,30 €
W    7540900

* Do vypredania zásob.

Náplne, atramenty



KORUNKAPRSTENEC

FARBA LOGA PO GRAVÍROVANÍ LASEROM *

ZLATÁ STRIEBORNÁ HNEDOŠEDÁ ŠEDOČIERNA

TELO VRCHNÁK

KLIP NAD KLIP

* Uvedené farby sú iba orientačné.

MOŽNOSTI UMIESTNENIA LOGA

•  na lakované písacie potreby s mosadzným základom je spravidla možný 
laser, ktorý vystúpi v zlatej farbe

•  na písacie potreby z nerez ocele je možný laser, ktorý má spravidla farbu 
hnedošedú, striebornú alebo šedočiernu

•  na niektoré lakované písacie potreby nie je možné umiestniť logo  
pomocou laseru, ale iba potlačou

•  na plastové písacie potreby a na písacie potreby vyrobené zo živice  
je spravidla možné umiestniť logo potlačou

• na balenie je spravidla možná potlač, v niektorých prípadoch aj razba

GRAVÍROVANIE MONOGRAMU

•  decentné gravírovanie monogramu je možné pri vybraných modeloch 
na korunku, prstenec alebo nad klipom
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