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Vážený zákazníku,

je nám potěšením představit vám katalog luxusních psacích potřeb světových značek Parker, 
Waterman a Lamy, malou ochutnávku značky Rotring a pečlivě vybranou nabídku značky 
Moleskine. Každá z těchto značek je skutečnou legendou a představuje originální módní dopl-
něk, prostředek pro sebevyjádření či dárek, a to nejen pro vás samotné či vaše blízké, ale i pro 
vaše obchodní partnery nebo zaměstnance.

Ke konci minulého roku představila značka Parker speciální edici Sonnet Fougère vydanou 
ku příležitosti 25. výročí uvedení modelu Sonnet na trh. Nově jsme tuto edici zařadili i do naší 
katalogové nabídky. V letošním roce bude docházet k postupné obměně dárkového balení u per 
značky Parker, konkrétní podoba dárkového balení bude vždy závislá na aktuální skladové 
dostupnosti. A konečně modelová řada Jotter byla i v našem katalogu rozšířena o provedení 
Originals, které je již aktuálně k dispozici.

Velkými změnami prošla nabídka značky Waterman. Nově jsme do katalogu zařadili speciální 
edici Carène v luxusním koženém provedení inspirovaném pařížskou elegancí. Ve zcela nové 
podobě se představí řada Expert, ve které najdete například nové modely Deluxe nebo nová  
i ověřená barevná provedení plnicích per s hrotem z 18K zlata. Inspiraci Paříží nezapře ani 
zcela nová modelová řada Emblème dostupná v celkem 6 barevných provedeních.

Značka Lamy zařadila do celoročně dostupné nabídky některé úspěšné speciální edice z loň-
ského roku, například celočerné matné provedení řady studio Lx all black nebo Lx marron. 
Úplnou novinkou je oblíbený model AL-star v odstínu tyrkysové. K určité změně došlo také  
u tripenů, které nově kombinují 2 barvy kuličkové tužky a mechanickou tužku.

Na další novinky od jednotlivých značek se můžete těšit v průběhu roku…

JE TO VÍC NEŽ DÁREK. 
JE TO PARKER.
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PARKER
Historie značky Parker 
začíná v osmdesátých le- 
tech devatenáctého sto-
letí, kdy si chudý učitel te- 
legrafie George Safford 
 Parker přivydělával pro-
dejem psacího náčiní 
svým studentům. Proto-
že se za nabízené zboží 
cítil odpovědný, všechny  

špatně fungující kousky sám opravoval. Při této 
činnosti brzy došel k poznání, že by mohl vyro-
bit lepší produkt, a že když bude dobrý, lidé ho 
určitě koupí. První plnicí pero Parker bylo pa-
tentováno v roce 1889.

Od samého počátku byla tato značka vnímána 
jako záruka kvality a dlouhé životnosti, zásadní 
zlom však přinesla až 20. léta století minulého. 
V tu dobu přišel jeden z manažerů společnosti 
s revolučním nápadem vyrobit robustní pero 
ve výrazné červeno-oranžové barvě (tehdy 
byla naprostá většina per černá) a s masivním 
zlatým hrotem. Model jménem Duofold se měl 
navíc na trhu objevit za více než dvojnásobek 
obvyklé ceny. 

Pro testování prvních vzorků bylo zvoleno Chi-
cago. Na jaře 1922 se zde do terénu vydalo de-
set obchodních zástupců vybavených plakáty  
a kladnými referencemi od prodejců, zatímco 
v místních novinách byla objednána intenzivní 
tříměsíční reklamní kampaň. Úspěch Duofol-
du byl takový, že jen během prvního týdne pře-
sáhl obrat z prodejů náklady na reklamu. Stejný 
postup tedy Parker uplatnil i v dalších městech 
a na konci léta téhož roku byla spuštěna celo-
národní reklamní kampaň. Rok 1922 značka 
Parker uzavírala se 77% nárůstem obratu ve 
srovnání s předchozím rokem.

Pera se v tu dobu vyráběla z tvrdé černé gumy, 
materiálu tvárného a přitom poměrně, niko-
li však zcela, odolného proti mechanickému 
namáhání a chemickému působení inkoustu. 
V roce 1926 Parker představil první pero z umě-
lé hmoty s doživotní zárukou. Polymer Perma-
nite používaný pro výrobu se vyznačoval vyso-

kou odolností, a navíc byl výrazně lehčí než do 
té doby stále běžně užívaná guma. Nově před-
stavená pera se po designové stránce shodo-
vala s Duofoldy, na trh však byla uvedena pod 
názvem Jade Pens, který odkazoval na světle 
zelenou barvu prvního modelu připomínající 
ušlechtilý nerost jadeit. Necelý rok poté byla 
celá série opět zařazena pod název Duofold.

Pro demonstraci jedinečných vlastností svých 
výrobků zvolil Parker formu senzace a nechal 
shodit nová plastová pera z aeroplánu letícího 
915 m nad zemí, z 25. patra výškové budovy nebo 
mezi rozeklaná skaliska na dno Grand Canyo-
nu. Zpráva o tom, že přežila tyto náročné zkouš-
ky bez úhony, pak byla zveřejněna v řadě novin 
a rychle se rozšířila po celé Americe. Továrna 
Parker vzápětí zaznamenala rekordní odbyt,  
i když její produkty se prodávaly mnohem dráž 
než psací potřeby konkurenčních značek.

Dvacátá léta je tak možné označit za předěl,  
v němž se ze značky Parker stal světový lídr  
v oblasti luxusních psacích potřeb. A v nastoupe-
né cestě Parker pokračoval i nadále. Jeho výrob-
ky se vyznačovaly mimořádnou kvalitou, preci-
zností zpracování a využitím poznatků moderní 
vědy pro zdokonalení užitných vlastností.
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Nový systém plnění per inkoustem a první pera  
s klipem ve tvaru okřídleného šípu, který se stal ne-
odlučným symbolem značky.      

1932 – Vaccum Filler 

Tvar těla inspirovaný trupem vojenské stíhačky  
a naprosto revoluční skrytý hrot tvořící s tělem je-
den kompaktní celek a nový inkoust, který zasychal 
třikrát rychleji než běžné inkousty a jeho barevná 
sytost byla tři- až desetkrát intenzivnější a odol-
nost proti vyblednutí dokonce jedenáctkrát vyšší, 
než požadoval vládní standard.      

1941 – Parker 51 

Plnění pera pouhým ponořením konce do lahvič-
ky s  inkoustem. Zásobník obsahoval bobtnavou 
porézní hmotu, která inkoust sama nasála. Díky 
tef lonovému povrchu nezůstaly na peru po vytaže-
ní z lahvičky žádné inkoustové kapky.

1956 – Parker 61 

Limitovaná edice plnicích per Parker 75 vyrobe-
ných ze vzácného stříbra získaného z vraku španěl-
ské f lotily potopené roku 1715.

1965 –  Parker 75 Spanish  
Treasure Fleet Pen 

Kuličková tužka s  revolučním stiskacím mecha- 
nimem (ostatní byly vybaveny víčkem) nabízela 
různé šíře stopy, vydržela 5x déle než ostatní, 
dvojitý plášť vyrobený z nerezové oceli a nylonu 
odolal i zašlápnutí 180kg člověkem, a to vše v kom- 
binaci se zdařilým designem.      

1954 – Parker Jotter

Oprávnění používat oficiální označení výhradní-
ho dodavatele psacích potřeb do britské královské 
rodiny. Oprávnění udělené britskou vládnoucí krá-
lovnou Alžbětou II. bylo v roce 1990 doplněno dru-
hým oprávněním uděleným princem Charlesem, 
knížetem z Walesu.      

1962

Perem značky Parker psali např. Ernest He-
mingway, Giacomo Puccini, Arthur Co-
nan Doyle a další slavné osobnosti, podepsá-
ny jimi byly mnohé mírové smlouvy, např. 
odzbrojovací smlouvy mezi Ruskem a USA nebo 
kapitulace německé armády v  Berlíně a japonské  
v Tichomoří.      

S perem Parker psali...
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Duofold Prestige

Od chvíle, kdy byl v roce 1921 na trh uveden první model, je Duofold symbo-
lem vytříbenosti a elegance. Nejvyšší nároky na kvalitu provedení a důraz 
na každý detail pera, vyrobeného z celkem 21 jednotlivých a pečlivě ručně 
sestavených kusů, činí z každého Duofolda důstojného následovníka svých 
slavných předchůdců a žijící ikonu.

PLNICÍ PERO – PP
• Šroubovací víčko.
•  Hrot z 18karátového zlata (ryzost Au 

750/1000), částečně pokovený rhodiem 
nebo rutheniem, s vyrytým emblémem 
karetního esa.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní  
nabídka hrotů na vyžádání.

•  Součástí balení je konvertor De Luxe  
s pístem pro plnění pera inkoustem.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky, 
dodáváno s 2 černými bombičkami.

•   Plnicí pero Centennial je vybavené  
dvoukanálkovým systémem přívodu  
inkoustu k hrotu pera.

ROLLER – RB
• Šroubovací víčko.
•   Standardní náplň Quink pro  

rollery, dodáváno s černou  
náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Black Chevron*

Tělo a víčko s metalickým čer-
ným lakem zdobené jemnými 
rytinami vytvořenými pomocí 
laseru. V kombinaci s doplňky 
pokovenými rutheniem. Včetně 
individuálního sériového čísla. 
Hrot z 18karátového zlata (ry-
zost Au 750/1000) se zdobnou 
rytinou karetního esa, pokove-
ný rutheniem. 

PP CNT 16 859 Kč 
F 1502/8145413
M 1502/8145412 

RB 13 553 Kč 
1502/8445416 

KT 10 991 Kč 
1502/8245414

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser

Ruthenium Chiselled*

Tělo a víčko pokovené ruthe-
niem a zdobené pravidelnými 
vodorovnými rytinami. V kom-
binaci s doplňky pokovenými 
palladiem. Včetně individuální-
ho sériového čísla. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) se zdobnou rytinou 
karetního esa, částečně pokove-
ný rhodiem. 

PP CNT 17 438 Kč 
F 1502/8131333
M 1502/8131364 

RB 14 049 Kč 
1502/8431368 

KT 11 322 Kč 
1502/8231367

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser

Blue Chevron

Tělo a víčko z nerezové oceli  
s povrchovou dekorativní 
strukturou vytvořenou lep-
táním, pokryté metalickým 
temně modrým lakem. V kom-
binaci s doplňky pokovenými 
23karátovým zlatem. Včetně 
individuálního sériového čísla. 
Hrot z 18karátového zlata (ry-
zost Au 750/1000) se zdobnou 
rytinou karetního esa, částečně 
pokovený rhodiem. 

PP CNT 16 942 Kč 
F 1502/8131369
M 1502/8131370 

RB 13 553 Kč 
1502/8431374 

KT 10 991 Kč 
1502/8231373

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser

Burgundy Chevron*

Tělo a víčko s metalickým víno-
vým lakem zdobené jemnými 
rytinami vytvořenými pomocí 
laseru. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Včetně 
individuálního sériového čísla. 
Hrot z 18karátového zlata (ry-
zost Au 750/1000) se zdobnou 
rytinou karetního esa, částečně 
pokovený rhodiem.

PP CNT 16 446 Kč 
F 1502/8145418
M 1502/8145417 

RB 13 182 Kč 
1502/8445420 

KT 10 702 Kč 
1502/8245419

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser

* do vyprodání zásob
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Black GT

Tělo a víčko z houževnaté, 
sametově černé pryskyřice.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými 23karátovým zlatem. 
Včetně individuálního sériové-
ho čísla. Hrot z 18karátového 
zlata (ryzost Au 750/1000) se 
zdobnou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem. 

PP CNT 12 727 Kč 
F 1502/8131381
M 1502/8131382 

PP INT 11 652 Kč 
F 1502/8131383
M 1502/8131384 

RB 9 256 Kč 
1502/8431385 

KT 7 520 Kč 
1502/8231386

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Black CT

Tělo a víčko z houževnaté, 
sametově černé pryskyřice.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými palladiem. Včetně indivi-
duálního sériového čísla. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) se zdobnou rytinou 
karetního esa, částečně poko-
vený rhodiem. 

PP CNT 12 727 Kč 
F 1502/8131365
M 1502/8131366 

PP INT 11 652 Kč 
F 1502/8131387
M 1502/8131388 

RB 9 256 Kč 
1502/8431389 

KT 7 520 Kč 
1502/8231390

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Blue & Black CT*

Tělo a víčko z houževnaté, 
temně modré pryskyřice.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými palladiem. Včetně indivi-
duálního sériového čísla. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) se zdobnou rytinou 
karetního esa, částečně poko-
vený rhodiem.

PP CNT 12 727 Kč 
F 1502/8147983
M 1502/8147984 

PP INT 11 570 Kč 
F 1502/8147985

RB 9 256 Kč 
1502/8447987 

KT 7 520 Kč 
1502/8247988

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Big Red Vintage CT

Tělo a víčko z houževnaté, 
červené pryskyřice s dekora-
tivním textem vyrytým pomocí 
laseru. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Včetně 
individuálního sériového čísla. 
Hrot z 18karátového zlata (ry-
zost Au 750/1000) se zdobnou 
rytinou karetního esa, částečně 
pokovený rhodiem. 

PP CNT 12 727 Kč 
F 1502/8131375
M 1502/8131376 

PP INT 11 652 Kč 
F 1502/8131377
M 1502/8131378 

RB 9 256 Kč 
1502/8431380 

KT 7 520 Kč 
1502/8231379

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Ivory & Black GT*

Tělo a víčko z houževnaté pry-
skyřice ve slonovinové barvě, 
doplněné černými prvky.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými 23karátovým zlatem. 
Včetně individuálního sériové-
ho čísla. Hrot z 18karátového 
zlata (ryzost Au 750/1000) se 
zdobnou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem. 

PP CNT 12 727 Kč 
F 1502/8131391

PP INT 11 570 Kč 
F 1502/8131393
M 1502/8131394 

RB 9 256 Kč 
1502/8431395 

KT 7 520 Kč 
1502/8231396

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

* do vyprodání zásob
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Duofold Classic

Od chvíle, kdy byl v roce 1921 na trh uveden první model, je Duofold 
symbolem vytříbenosti a elegance. Nejvyšší nároky na kvalitu prove-
dení a důraz na každý detail pera, vyrobeného z celkem 21 jednotlivých 
a pečlivě ručně sestavených kusů, činí z každého Duofolda důstojného 
následovníka svých slavných předchůdců a žijící ikonu.

PLNICÍ PERO – PP
• Šroubovací víčko.
•  Hrot z 18karátového zlata (ryzost Au 

750/1000), částečně pokovený rhodiem, 
s vyrytým emblémem karetního esa.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Plnicí pero Centennial je vybavené dvouka-
nálkovým systémem přívodu inkoustu  
k hrotu pera, International  
jednokanálkovým.

•  Součástí balení je konvertor De Luxe  
s pístem pro plnění pera inkoustem.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky, 
dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Šroubovací víčko.
•   Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Parker Premier Luxury

Parker Royal Premier je oslavou umělecké dovednosti a dokonalým psacím 
nástrojem, který je tou nejlepší ukázkou know-how, uměleckého mistrovství  
a kvality značky Parker. Výrazný a sofistikovaný moderní design v kombinaci  
s dokonale zvládnutou technologií výroby psacích potřeb přináší jedinečný 
zážitek z psaní. Působivý, ostře řezaný hrot z 18karátového zlata s minima-
listickým reliéfním motivem podtrhuje moderní a střízlivý styl modelové řady.

PLNICÍ PERO – PP
•  Šroubovací víčko.
•  18karátový zlatý hrot (ryzost Au 750/1000), 

u některých typů hrotů zcela pokovený rho-
diem, růžovým zlatem nebo rutheniem.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Součástí balení je konvertor De Luxe  
s pístem pro plnění pera inkoustem.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky, 
dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Šroubovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Custom Tartan  
Lacquer & Metal CT*

Mosazné tělo pokryté temně 
černým lakem, doplněné mo-
sazným víčkem zdobeným tar-
tanovým vzorem a pokoveným 
palladiem. V kombinaci  
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000) zcela 
pokovený rhodiem. 

PP 13 305 Kč 
F 1502/7131417
M 1502/7131418 

RB 10 661 Kč 
1502/7431419 

KT 8 677 Kč 
1502/7231420

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Custom  
Storm Grey GT*

Mosazné tělo pokryté šedým 
lakem, doplněné mosazným 
víčkem se zdobným vzorem 
vytvořeným leptáním a poko-
veným 23karátovým zlatem.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými 23karátovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000). 

PP 13 305 Kč 
F 1502/7131435
M 1502/7131436 

RB 10 661 Kč 
1502/7431438 

KT 8 677 Kč 
1502/7231440

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Custom  
Crimson Red*

Mosazné tělo pokryté kar-
mínovým lakem, doplněné 
mosazným víčkem se zdobným 
vzorem vytvořeným leptáním  
a pokoveným rutheniem. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými rutheniem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000) zcela pokovený 
rutheniem. 

PP 13 305 Kč 
F 1502/7172062
M 1502/7172063 

RB 10 661 Kč 
1502/7472064 

KT 8 677 Kč 
1502/7272065

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Luxury  
Black CT*

Mosazné tělo a víčko pokryté 
temně černým lakem s efektem 
připomínajícím pryž, zdobný 
vzor vytvořený leptáním.  
V kombinaci s doplňky po-
kovenými palladiem. Hrot z 
18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) zcela pokovený 
rhodiem. 

PP 13 801 Kč 
F 1502/7131401
M 1502/7131402 

RB 10 991 Kč 
1502/7431403 

KT 8 925 Kč 
1502/7231404

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser

Luxury  
Brown PGT*

Mosazné tělo a víčko pokryté 
hnědým lakem s efektem při-
pomínajícím pryž, zdobný vzor 
vytvořený leptáním.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými růžovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000) zcela pokovený 
růžovým zlatem. 

PP 13 471 Kč 
F 1502/7131397
M 1502/7131398 

RB 10 702 Kč 
1502/7431399 

KT 8 678 Kč 
1502/7231400

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser

Monochrome  
Black PVD*

Tělo a víčko s jemnou vertikální 
strukturou, potažené pomocí 
techniky PVD odolnou matně 
černou vrstvou. V kombinaci  
s doplňky potaženými po-
mocí techniky PVD odolnou 
matně černou vrstvou. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000) zcela pokovený 
rutheniem. 

PP 12 644 Kč 
F 1502/7131431
M 1502/7131429 

RB 10 082 Kč 
1502/7431432 

KT 8 181 Kč 
1502/7231430

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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PARKER PREMIER

Soft Brown PGT 
 
Mosazné tělo a víčko pokryté 
matným hnědým lakem, s efek-
tem připomínajícím pryž. 
V kombinaci s doplňky poko-
venými růžovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000) zcela pokovený 
růžovým zlatem.  
 
PP 9 256 Kč 
F 1502/7131405
M 1502/7131406 

RB 7 355 Kč 
1502/7431407 

KT 5 950 Kč 
1502/7231408

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Black Lacquer GT 
 
Mosazné tělo a víčko pokryté 
několika vrstvami lesklého 
černého laku. V kombinaci  
s doplňky pokovenými 23kará-
tovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000).  
 
PP 9 256 Kč 
F 1502/7131409
M 1502/7131410 

RB 7 355 Kč 
1502/7431411 

KT 5 950 Kč 
1502/7231412

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Black Lacquer CT 
 
Mosazné tělo a víčko pokryté 
několika vrstvami lesklého 
černého laku. V kombinaci  
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000) pokove-
ný rhodiem.  
 
PP 9 256 Kč 
F 1502/7131413
M 1502/7131414 

RB 7 355 Kč 
1502/7431415 

KT 5 950 Kč 
1502/7231416

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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Parker Premier

Parker Royal Premier je oslavou umělecké dovednosti a dokonalým psacím 
nástrojem, který je tou nejlepší ukázkou know-how, uměleckého mistrovství  
a kvality značky Parker. Výrazný a sofistikovaný moderní design v kombinaci  
s dokonale zvládnutou technologií výroby psacích potřeb přináší jedinečný záži-
tek z psaní. Působivý, ostře řezaný hrot z 18karátového zlata s minimalistickým 
reliéfním motivem podtrhuje moderní a střízlivý styl modelové řady.

PLNICÍ PERO – PP
• Šroubovací víčko.
•  18karátový zlatý hrot (ryzost Au 750/1000), 

u některých typů hrotů zcela pokovený 
rhodiem nebo růžovým zlatem.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Součástí balení je konvertor De Luxe  
s pístem pro plnění pera inkoustem.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky, 
dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Šroubovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Sonnet Premium SE

P
ln

icí p
e

ro

R
o

lle
r

K
uličko

vá tužka

Speciální edice Sonnet Fougère byla vydána ku příležitosti oslav 25. výročí 
vzniku řady Sonnet. K oslavě tohoto milníku se Parker rozhodl, pouze na jeden 
rok, pro znovuuvedení ikonického vzoru Fougère, který zdobil jeden z prvních 
Sonnetů uvedených na trh v roce 1994. Vzor Fougère je inspirovaný drobnými 
detaily listů kapradin. Nadčasová elegance modelu Sonnet, jeho vytříbený 
styl i rozmanité povrchové úpravy skvěle navazují na designérskou tradici 
značky Parker. Sonnet je dokonalým zosobněním všeho, co Parker umí nejlépe 
– mistrovského zpracování hrotů z 18karátového zlata, ideálního rozložení 
hmotnosti pera i pečlivého sestavení jednotlivých, celkem 17 různých dílů. 
Modelová řada Sonnet je skutečně nadčasová…a zároveň vždy aktuální.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z 18karátového zlata (ryzost Au 

750/1000) zdobený rytinou.
•  Standardní konvertor s pístem pro plnění 

pera inkoustem Quink z lahvičky.
•  Možnost používat i inkoustové bombičky, 

dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.



13

NOVINKA NOVINKA

Fougère GT
 
Tělo a víčko z mincovního 
stříbra (ryzost Ag 925/1000) 
pokryté ochranným lakem,  
se zdobnými rytinami s mo- 
tivem kapradiny. V kombi- 
naci s doplňky pokovenými 
23karátovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost  
Au 750/1000) s křížovou 
rytinou. 
 
PP 10 330 Kč 
M 1502/5162147 

RB 8 140 Kč 
1502/5462150 

KT 6 735 Kč 
1502/5262149 

Fougère & Black GT 
 
Černě lakované tělo, víčko 
z mincovního stříbra (ryzost  
Ag 925/1000) pokryté ochran-
ným lakem, se zdobnými ryti- 
nami s motivem kapradiny. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými 23karátovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost  
Au 750/1000) s křížovou 
rytinou. 
 
PP 6 528Kč 
M 1502/5162301 

RB 5 123 Kč 
1502/5462303 

KT 4 123 Kč 
1502/5262302 
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Strata PGT 
 
Lakované mosazné tělo a víčko 
z ušlechtilé nerezové oceli se 
zdobnými rytinami vyvedenými 
laserem. V kombinaci s doplňky 
pokovenými růžovým zlatem. 
Úchopová část z ušlechtilé ne-
rezové oceli. Hrot z 18karátové-
ho zlata (ryzost Au 750/1000) 
s tematickou rytinou pokovený 
rhodiem.

PP 5 867 Kč 
F 1502/5154826
M 1502/5154827

RB 4 586 Kč 
1502/5454828 

KT 3 685 Kč 
1502/5254829

Atlas Blue Silver CT 
 
Tělo z ušlechtilé nerezové 
oceli s povrchovou dekorativní 
strukturou s motivem sedmi 
kontinentů, vytvořenou leptá-
ním a pokrytou modrým lakem. 
Víčko z mincovního stříbra (ry-
zost Ag 925/1000 se zdobnými 
rytinami vyvedenými laserem 
a ochrannou vrstvou 
z nikl-palladia. V kombinaci 
s doplňky pokovenými nikl-
-palladiem. Úchopová část 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000) 
s tematickou rytinou poko- 
vený rhodiem.

PP 8 760 Kč 
F 1502/5154838
M 1502/5154839

RB 6 942 Kč 
1502/5454840 

KT 5 702 Kč 
1502/5254841

Metro CT 
 
Lakované mosazné tělo a víčko 
z ušlechtilé nerezové oceli se 
zdobnými rytinami vyvedenými 
laserem v černé povrchové 
vrstvě. V kombinaci s doplňky 
pokovenými nikl-palladiem. 
Úchopová část z ušlechtilé ne-
rezové oceli potažená pomocí 
techniky PVD černou vrstvou. 
Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000) 
s tematickou rytinou poko- 
vený rhodiem.

PP 5 867 Kč 
F 1502/5154822
M 1502/5154823

RB 4 586 Kč 
1502/5454824 

KT 3 685 Kč 
1502/5254825

Transit 
 
Mosazné tělo s matně černou 
povrchovou úpravou a víčko 
z ušlechtilé nerezové oceli se 
zdobnými rytinami vytvořený-
mi leptáním. V kombinaci 
s doplňky pokovenými zlatem. 
Úchopová část z ušlechtilé ne-
rezové oceli. Hrot z 18karátové-
ho zlata (ryzost Au 750/1000) 
s tematickou rytinou pokovený 
rhodiem.

PP 5 867 Kč 
F 1502/5154834
M 1502/5154835

RB 4 586 Kč 
1502/5454836 

KT 3 685 Kč 
1502/5254837
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Sonnet Premium SE

Speciální edice Sonnet navazuje na téma cestování připomenuté limitovanou 
edicí Duofold The Craft of Travelling vydanou ku příležitosti oslav 130. výročí 
značky Parker. Právě inspirace vášní zakladatele značky George S. Parkera  
pro cestování a objevování neznámých koutů se promítá i do limitované edice 
Sonnet. Jedná se o elegantní a nadčasovou kolekci, která je oslavou vrozené 
lidské zvědavosti a touhy po objevování nového. Každé jednotlivé provedení  
je pak inspirováno různými aspekty a emocemi, se kterými je cestování spjato  
– s výzvou, zkoumáním, reflexí a cestou samotnou. Zatímco provedení Atlas 
Blue Silver CT s vyobrazenými konturami kontinentů symbolizuje cestu  
a přímo odkazuje na design zmíněné limitované edice Duofold, model Metro 
CT s částí mapy města Paříže symbolizuje výzvu a plánování cesty. Provedení 
Strata PGT s vyobrazenými vrstevnicemi symbolizuje zkoumání; zkoumání je 
pozvánkou k objevování nových horizontů. A nakonec model Transit GT  
s razítky z pasů a pohlednic symbolizuje reflexi a perspektivu, kterou dává 
zpětné vybavení si prožitého.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z 18karátového zlata (ryzost 

Au 750/1000) zdobený rytinou 
a pokovený rhodiem.

•  Standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem Quink z lahvičky.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky, 
dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Sonnet Premium

Silver & Black GT 
 
Černě lakované tělo, víč-
ko z mincovního stříbra 
(ryzost Ag 925/1000) 
pokryté ochranným 
lakem a se zdobnými ryti-
mami vyplněnými černou 
pryskyřicí. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
23karátovým zlatem. 
Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000)  
s křížovou rytinou. 
 
PP 5 743 Kč 
F 1502/5131537
M 1502/5131538 

RB 4 421 Kč 
1502/5431539 

KT 3 619 Kč 
1502/5231540 

KT Slim 3 619 Kč 
1502/5231541

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Nadčasová elegance modelu Sonnet, jeho vytříbený styl i rozmanité povrcho-
vé úpravy skvěle navazují na designérskou tradici značky Parker. Sonnet je 
dokonalým zosobněním všeho, co Parker umí nejlépe – mistrovského zpraco-
vání hrotů z 18karátového zlata, ideálního rozložení hmotnosti pera i pečlivé-
ho sestavení jednotlivých, celkem 17 různých dílů. Modelová řada Sonnet je 
skutečně nadčasová…a zároveň vždy aktuální.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z 18karátového zlata (ryzost Au 

750/1000) zdobený křížovou rytinou, 
případně pokovený rhodiem nebo růžovým 
zlatem.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 
inkoustem.

•  Dodáváno se standardním konvertorem  
s pístem pro plnění pera inkoustem Quink 
z lahvičky.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky 
Quink, dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT, KT SLIM
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Brown Rubber PGT 
 
Tělo a víčko pokryté matně 
hnědým lakem s efektem 
připomínajícím pryž, zdobné 
rytiny vytvořené laserem.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými růžovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000) zcela pokovený 
růžovým zlatem.  
 
PP 5 743 Kč 
F 1502/5131480
M 1502/5131481 

RB 4 421 Kč 
1502/5431482 

KT 3 619 Kč 
1502/5231483

Purple  
Chiselled PGT

Tělo a víčko z mincovního 
stříbra (ryzost Ag 925/1000) 
pokryté perleťově fialovým 
lakem, zdobný vzor vytvořený 
leptáním. V kombinaci s do- 
plňky pokovenými růžovým zla-
tem. Hrot z 18karátového zlata  
(ryzost Au 750/1000) s křížo- 
vou rytinou pokovený růžovým 
zlatem. 

PP 9 008 Kč 
F 1502/5131542
M 1502/5131543 

RB 7 107 Kč 
1502/5431544 

KT 5 867 Kč 
1502/5231545 

KT Slim 5 867 Kč 
1502/5231546

Metal & Pearl CT 
 
Perleťově lakované tělo, víčko 
z nerezové oceli se zdobným 
vzorem vytvořeným leptáním. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou rytinou 
zcela pokovený rhodiem. 
 
PP 5 743 Kč 
F 1502/5131547
M 1502/5131548 

RB 4 421 Kč 
1502/5431549 

KT 3 619 Kč 
1502/5231550 

KT Slim 3 619 Kč 
1502/5231551

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Pearl PGT 
 
Perleťově lakované tělo a víčko. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými růžovým zlatem. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou ryti-
nou zcela pokovený růžovým 
zlatem. 
 
PP 5 743 Kč 
F 1502/5131552
M 1502/5131553 

RB 4 421 Kč 
1502/5431554 

KT 3 619 Kč 
1502/5231555 

KT Slim 3 619 Kč 
1502/5231556

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Silver PGT 
 
Tělo a víčko z mincovního 
stříbra (ryzost Ag 925/1000) 
pokryté ochranným lakem, se 
zdobnou povrchovou struktu-
rou. V kombinaci s doplňky po-
kovenými růžovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou rytinou 
pokovený růžovým zlatem. 
 
PP 9 008 Kč 
F 1502/5131484
M 1502/5131485 

RB 7 107 Kč 
1502/5431486 

KT 5 867 Kč 
1502/5231487 

KT Slim 5 867 Kč 
1502/5231488

Silver Chiselled GT 
 
Tělo a víčko z mincovního 
stříbra (ryzost Ag 925/1000) 
pokryté ochranným lakem, se 
zdobnými rytimami vyplněnými 
černou pryskyřicí. V kombinaci 
s doplňky pokoveným 23kará- 
tovým zlatem. Hrot z 18kará- 
tového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou rytinou. 
 
PP 9 008 Kč 
F 1502/5131489
M 1502/5131490 

RB 7 107 Kč 
1502/5431491 

KT 5 867 Kč 
1502/5231492 

KT Slim 5 867 Kč 
1502/5231493
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Black GT 
 
Černě lakované tělo a víčko.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými zlatem. Plnicí pero a roller 
s kovovým nebo pryskyřicovým 
úchopem. Hrot z 18karátového 
zlata (ryzost Au 750/1000) 
s křížovou rytinou nebo hrot 
z nerezové oceli s křížovou 
rytinou a pokovený zlatem. 
 
PP 18K 5 041 Kč 
F 1502/5131527
M 1502/5131526 

PP 3 495 Kč 
F 1502/5131494
M 1502/5131495 

RB 18K 2 801 Kč 
1502/5448080 

RB 2 801 Kč 
1502/5431496 

KT 2 214 Kč 
1502/5231497 

KT Slim 2 214 Kč 
1502/5231498

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Blue CT 
 
Modře lakované tělo a víčko.  
V kombinaci s doplňky po-
kovenými palladiem. Plnicí 
pero a roller s kovovým nebo 
pryskyřicovým úchopem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou rytinou 
zcela pokovený rhodiem nebo 
hrot z nerezové oceli s křížovou 
rytinou. 
 
PP 18K 5 041 Kč 
F 1502/5131533
M 1502/5131534 

PP 3 495 Kč 
F 1502/5145363
M 1502/5145364 

RB 18K 2 801 Kč 
1502/5448087 

RB 2 801 Kč 
1502/5431535 

KT 2 214 Kč 
1502/5231536 

KT Slim 2 214 Kč 
1502/5245365

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Red GT 
 
Červeně lakované tělo  
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými zlatem. Plnicí 
pero a roller s kovovým nebo 
pryskyřicovým úchopem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou rytinou 
nebo hrot z nerezové oceli 
s křížovou rytinou a pokovený 
zlatem. 
 
PP 18K 5 041 Kč 
F 1502/5131478
M 1502/5131479 

PP 3 495 Kč 
F 1502/5131473
M 1502/5131474 

RB 18K 2 801 Kč 
1502/5448085 

RB 2 801 Kč 
1502/5431475 

KT 2 214 Kč 
1502/5231476 

KT Slim 2 214 Kč 
1502/5231477

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Black CT 
 
Černě lakované tělo a víčko.  
V kombinaci s doplňky po-
kovenými palladiem. Plnicí 
pero a roller s kovovým nebo 
pryskyřicovým úchopem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) s křížovou rytinou 
zcela pokovený rhodiem. 
 
PP 18K 5 041 Kč 
F 1502/5148312
M 1502/5131528 

PP 3 495 Kč 
F 1502/5131499
M 1502/5131500 

RB 18K 2 801 Kč 
1502/5448081 

RB 2 801 Kč 
1502/5431501 

KT 2 214 Kč 
1502/5231502 

KT Slim 2 214 Kč 
1502/5231503

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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Sonnet

Nadčasová elegance modelu Sonnet, jeho vytříbený styl i rozmanité povrchové 
úpravy skvěle navazují na designérskou tradici značky Parker. Sonnet je dokona-
lým zosobněním všeho, co Parker umí nejlépe – mistrovského zpracování hrotů 
z 18karátového zlata, ideálního rozložení hmotnosti pera i pečlivého sestavení 
jednotlivých, celkem 17 různých dílů. Modelová řada Sonnet je skutečně nadča-
sová…a zároveň vždy aktuální.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z 18karátového zlata (ryzost Au 

750/1000) zdobený křížovou rytinou, pří-
padně pokovený rhodiem, nebo hrot 
z nerezové oceli zdobený křížovou rytinou, 
případně pokovený zlatem.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé a střední 
hroty. Nadstandardní nabídka hrotů na 
vyžádání.

•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 
inkoustem.

•  Dodáváno se standardním konvertorem  
s pístem pro plnění pera inkoustem Quink 
z lahvičky.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky 
Quink, dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT, KT SLIM
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Sonnet

Nadčasová elegance modelu Sonnet, jeho vytříbený styl i rozmanité povrcho-
vé úpravy skvěle navazují na designérskou tradici značky Parker. Sonnet je 
dokonalým zosobněním všeho, co Parker umí nejlépe – mistrovského zpraco-
vání hrotů z 18karátového zlata, ideálního rozložení hmotnosti pera i pečlivé-
ho sestavení jednotlivých, celkem 17 různých dílů. Modelová řada Sonnet je 
skutečně nadčasová…a zároveň vždy aktuální.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený křížovou 

rytinou, případně pokovený zlatem.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé a střední 

hroty. Nadstandardní nabídka hrotů na 
vyžádání.

•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 
inkoustem.

•  Dodáváno se standardním konvertorem  
s pístem pro plnění pera inkoustem Quink 
z lahvičky.

•  Možnost používat i inkoustové bombičky 
Quink, dodáváno s 2 černými bombičkami.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT, KT SLIM
• Otočný mechanismus.
• Dodáváno s černou náplní.
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Stainless  
Steel GT 
 
Tělo a víčko z broušené nerezo-
vé oceli. V kombinaci s doplňky 
pokovenými zlatem. Hrot z ne-
rezové oceli s křížovou rytinou, 
pokovený zlatem. 
 
PP 2 801 Kč 
F 1502/5131504
M 1502/5131505 

RB 2 214 Kč 
1502/5431506 

KT 1 752 Kč 
1502/5231507 

KT Slim 1 752 Kč 
1502/5231508

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Matte  
Black GT 
 
Matně černě lakované tělo  
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými zlatem. Hrot z ne-
rezové oceli s křížovou rytinou, 
pokovený zlatem. 
 
PP 3 380 Kč 
F 1502/5131516
M 1502/5131517 

RB 2 694 Kč 
1502/5431518 

KT 2 214 Kč 
1502/5231519 

KT Slim 2 214 Kč 
1502/5231520

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Matte  
Black CT 
 
Matně černě lakované tělo  
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot 
z nerezové oceli s křížovou 
rytinou. 
 
PP 3 380 Kč 
F 1502/5131521
M 1502/5131522 

RB 2 694 Kč 
1502/5431523 

KT 2 214 Kč
1502/5231524 

KT Slim 2 214 Kč 
1502/5231525

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Stainless  
Steel CT 
 
Tělo a víčko z broušené  
nerezové oceli. V kombinaci  
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z nerezové oceli  
s křížovou rytinou. 
 
PP 2 801 Kč 
F 1502/5131509
M 1502/5131510 

RB 2 214 Kč 
1502/5431511 

KT 1 752 Kč 
1502/5231512 

KT Slim 1 752 Kč 
1502/5231513

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk



22

Aureate  
Powder GT 
 
Šedé tělo z eloxovaného 
hliníku, s leštěnou povrchovou 
úpravou. Mosazné víčko s povr-
chovou dekorativní strukturou 
vytvořenou leptáním, poko-
vené pomocí techniky PVD 
zlatem a leštěné. V kombinaci 
s doplňky pokovenými zlatem. 
Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli.  
 
PP 2 066 Kč * 
F 1502/4131571
M 1502/4131572 

RB 1 719 Kč * 
1502/4431574 

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Ebony  
Lacquer CT 
 
Metalická ebenová povrchová 
úprava s moderním grafickým 
designem na lakovaném mo-
sazném základě. V kombinaci  
s doplňky pokovenými chro-
mem. Hrot z ušlechtilé nerezo-
vé oceli.  
 
PP 2 066 Kč 
F 1502/4131613
M 1502/4131612 

RB 1 719 Kč 
1502/4431614 

KT 1 264 Kč 
1502/4231615

Pearl  
Metal CT 
 
Perleťová povrchová úprava  
s moderním grafickým de-
signem na lakovaném mosaz-
ném základě. V kombinaci  
s doplňky pokovenými chro-
mem. Hrot z ušlechtilé nerezo-
vé oceli.  
 
PP 2 066 Kč * 
F 1502/4131609
M 1502/4131608 

RB 1 719 Kč * 
1502/4431610 

KT 1 264 Kč 
1502/4231611

Silver  
Powder CT 
 
Mosazné tělo s odolnou šedou 
povrchovou vrstvou nanesenou 
pomocí techniky PVD, leště-
nou. Mosazné víčko s povr-
chovou dekorativní strukturou 
vytvořenou leptáním a odolnou 
šedou povrchovou vrstvou na-
nesenou pomocí techniky PVD, 
leštěnou. V kombinaci s doplň-
ky pokovenými chromem. Hrot 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 2 066 Kč * 
F 1502/4131595
M 1502/4131603 

RB 1 719 Kč * 
1502/4431586 

KT 1 264 Kč 
1502/4231578

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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Urban Premium

Modelová řada Urban, to je osobitý styl a mimořádný výkon. Vizuálně 
nápadný Urban posouvá tradiční hranice značky Parker a nastavuje nová 
pravidla moderního psaní. Nezaměnitelné designové rysy a široká paleta 
provedení činí z Urbanu skvělý módní doplněk, který podpoří Vaši  
sebejistotu v každé situaci.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený křížovou 

rytinou.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

• Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Urban Premium

Modelová řada Urban, to je osobitý styl a mimořádný výkon. Vizuálně nápad-
ný Urban posouvá tradiční hranice značky Parker a nastavuje nová pravidla 
moderního psaní. Nezaměnitelné designové rysy a široká paleta provedení činí 
z Urbanu skvělý módní doplněk, který podpoří Vaši sebejistotu v každé situaci.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený křížovou 

rytinou.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

• Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Violet CT* 
 
Metalické fialové tělo z elo-
xovaného hliníku, upravené 
pískováním. Mosazné víčko  
s povrchovou dekorativní 
strukturou vytvořenou leptá-
ním, pokovené chromem  
a leštěné. V kombinaci  
s doplňky pokovenými  
chromem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 2 066 Kč 
F 1502/4131621
M 1502/4131620 

RB 1 719 Kč 
1502/4431622 

KT 1 264 Kč 
1502/4231623

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Orange CT* 
 
Metalické oranžovohnědé tělo 
z eloxovaného hliníku, uprave-
né pískováním. Mosazné víčko  
s povrchovou dekorativní 
strukturou vytvořenou leptá-
ním, pokovené chromem  
a leštěné. V kombinaci  
s doplňky pokovenými  
chromem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 2 066 Kč 
F 1502/4131625
M 1502/4131624 

RB 1 719 Kč 
1502/4431626 

KT 1 264 Kč 
1502/4231627

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Dark Blue CT 
 
Metalické modré tělo z brou-
šeného eloxovaného hliníku, 
světle modrý úchop upravený 
pískováním a broušené mosaz-
né víčko pokovené chromem.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli.  
 
PP 2 066 Kč 
F 1502/4131563
M 1502/4131564 

RB 1 719 Kč 
1502/4431566 

KT 1 264 Kč 
1502/4231565

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Dark Purple CT* 
 
Metalické nachové tělo z brou-
šeného eloxovaného hliníku, 
světle nachový úchop upra-
vený pískováním a broušené 
mosazné víčko pokovené chro-
mem. V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 2 066 Kč 
F 1502/4131567
M 1502/4131568 

RB 1 719 Kč 
1502/4431570 

KT 1 264 Kč 
1502/4231569

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Green CT* 
 
Metalické zelené tělo z elo-
xovaného hliníku, upravené 
pískováním. Mosazné víčko  
s povrchovou dekorativní 
strukturou vytvořenou leptá-
ním, pokovené chromem  
a leštěné. V kombinaci  
s doplňky pokovenými  
chromem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli.  
 
PP 2 066 Kč 
F 1502/4131617
M 1502/4131616 

RB 1 719 Kč 
1502/4431618 

KT 1 264 Kč 
1502/4231619

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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Muted Black GT 
 
Mosazné tělo a víčko s matnou 
lakovanou povrchovou úpra-
vou, černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými zlatem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli.  
 
PP 1 380 Kč 
F 1502/4131593
M 1502/4131601 

RB 1 033 Kč 
1502/4431584 

KT 801 Kč 
1502/4231576

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

London  
Cab Black CT 
 
Mosazné tělo a víčko s lesklou 
lakovanou povrchovou úpra-
vou, černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli.  
 
PP 1 380 Kč 
F 1502/4131596
M 1502/4131604 

RB 1 033 Kč 
1502/4431587 

KT 801 Kč 
1502/4231579

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Metro Metallic CT 
 
Broušené mosazné tělo a víčko 
s pochromovanou povrchovou 
úpravou, černý plastový úchop. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli.  
 
PP 1 380 Kč 
F 1502/4131597
M 1502/4131605 

RB 1 033 Kč 
1502/4431588 

KT 801 Kč 
1502/4231580

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Muted Black CT 
 
Mosazné tělo a víčko s matnou 
lakovanou povrchovou úpra-
vou, černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli.  
 
PP 1 380 Kč 
F 1502/4131592
M 1502/4131600 

RB 1 033 Kč 
1502/4431583 

KT 801 Kč 
1502/4231575

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Vibrant Blue CT* 
 
Broušené mosazné tělo a víčko 
s lakovanou povrchovou úpra-
vou, černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 1 380 Kč 
F 1502/4131594
M 1502/4131602 

RB 1 033 Kč 
1502/4431585 

KT 801 Kč 
1502/4231577

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Vibrant Magenta CT

Broušené mosazné tělo a víčko 
s lakovanou povrchovou úpra- 
vou, černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky pokove- 
nými chromem. Hrot z ušlechti-
lé nerezové oceli.

PP 1 380 Kč 
F 1502/4131599
M 1502/4131607 

RB 1 033 Kč 
1502/4431590 

KT 801 Kč 
1502/4231582

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

* do vyprodání zásob
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Urban

Nightsky Blue CT 
 
Mosazné tělo a víčko se 
saténově lesklou lakova-
nou povrchovou úpravou, 
černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem. 
Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli.  
 
PP 1 380 Kč 
F 1502/4131598
M 1502/4131606 

RB 1 033 Kč 
1502/4431589 

KT 801 Kč 
1502/4231581

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Modelová řada Urban, to je osobitý styl a mimořádný výkon. Vizuálně nápadný 
Urban posouvá tradiční hranice značky Parker a nastavuje nová pravidla mo-
derního psaní. Nezaměnitelné designové rysy a široká paleta provedení činí  
z Urbanu skvělý módní doplněk, který podpoří Vaši sebejistotu v každé situaci.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený  

křížovou rytinou.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

• Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Parker IM SE

Speciální edice Parker IM Premium vzdává hold snům a ambicím, které neznají 
hranice. Je neustálou připomínkou, že pokud se odvážíte mířit nejvýš, nic není 
nemožné. Výrazný design kolekce rezonuje s vášní, odhodláním, cílevědomostí 
i osobním a profesním vývojem těch, kteří se rozhodli redefinovat hranice oče-
kávaného a nastavit si vlastní standardy. Pište svůj osud. Tvořte svůj osud.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený jemnou 

rytinou.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

• Dodáváno s černou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Premium 
Metallic Pursuit 
 
Tělo a víčko z nerezové oceli, 
tělo zdobené černým lakem 
vytvářejícím tvar šípu a černě 
lakované víčko s vyleptanými 
motivy planet. V kombinaci  
s mosaznými doplňky pokove-
nými chromem. Hrot z ušlechti-
lé nerezové oceli. 
 
PP 1 834 Kč 
F 1502/3174142
M 1502/3174141 

RB 1 462 Kč 
1502/3474145 

KT 1 099 Kč 
1502/3274144

Premium 
Midnight Astral 
 
Tělo a víčko z nerezové oceli, 
zdobené modrým lakem  
s prvky vytvářejícími schéma 
souhvězdí. V kombinaci s mo- 
saznými doplňky pokovenými 
chromem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 834 Kč 
F 1502/3174147
M 1502/3174146 

RB 1 462 Kč 
1502/3474161 

KT 1 099 Kč 
1502/3274150

Blue Origin 
 
Matně černě lakované mosazné 
tělo a víčko, víčko doplněné 
zdobnými prvky vytvořenými 
pomocí laseru. V kombinaci  
s mosaznými doplňky pokove-
nými chromem. Hrot z ušlechti-
lé nerezové oceli. 
 
PP 1 099 Kč 
F 1502/3173474
M 1502/3173473 

RB 859 Kč 
1502/3473477 

KT 607 Kč 
1502/3273476

Red Ignite 
 
Matně černě lakované mosazné 
tělo, červeně lakované víčko 
doplněné zdobnými prvky 
vytvořenými pomocí laseru. 
V kombinaci s mosaznými do-
plňky pokovenými chromem. 
Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 1 099 Kč 
F 1502/3173479
M 1502/3173478 

RB 859 Kč 
1502/3474032 

KT 607 Kč 
1502/3274031
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Parker IM Premium

Parker IM je ideální partner s neomezenými možnostmi. Je elegantní i vysoce 
profesionální a spolehlivý. Nabízí odolný hrot z ušlechtilé nerezové oceli, širo-
kou paletu provedení inspirovaných tradicí značky Parker, uživatelské pohodlí  
i maximální výkonnost.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený jemnou 

rytinou.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

• Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Warm Grey GT 
 
Tělo a víčko z eloxované-
ho hliníku se zdobnou ryti-
nou vyvedenou pomocí 
laseru, povrch ošetřen 
pískováním. V kombinaci 
s doplňky pokovenými zla-
tem, s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131684
M 1502/3131685 

RB 1 380 Kč 
1502/3431686 

KT 1 033 Kč 
1502/3231687
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Dark Espresso CT 
 
Lakované mosazné tělo a víčko  
se zdobnou rytinou. V kombi- 
naci s doplňky pokovenými 
chromem, s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli.  
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131681
M 1502/3131680 

RB 1 380 Kč 
1502/3431682 

KT 1 033 Kč 
1502/3231683

Dark Violet CT* 
 
Tělo a víčko z eloxovaného 
hliníku se zdobnou rytinou 
vyvedenou pomocí laseru, 
leštěná povrchová úprava.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými chromem, s leštěnou 
úpravou. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131636
M 1502/3131637 

RB 1 380 Kč 
1502/3431639 

KT 1 033 Kč 
1502/3231638

Black GT 
 
Tělo a víčko z eloxovaného 
hliníku se zdobnou rytinou 
vyvedenou pomocí laseru, 
povrch ošetřen pískováním.  
V kombinaci s doplňky po-
kovenými zlatem, s leštěnou 
úpravou. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli.  
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131646
M 1502/3131653 

RB 1 380 Kč 
1502/3431660 

KT 1 033 Kč 
1502/3231667

Brown CT* 
 
Tělo a víčko z eloxovaného 
hliníku se zdobnou rytinou 
vyvedenou pomocí laseru, 
leštěná povrchová úprava.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými chromem, s leštěnou 
úpravou. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131676
M 1502/3131677 

RB 1 380 Kč 
1502/3431678 

KT 1 033 Kč 
1502/3231679

Pale Green CT* 
 
Tělo a víčko z eloxovaného 
hliníku se zdobnou rytinou 
vyvedenou pomocí laseru, 
povrch ošetřen pískováním.  
V kombinaci s doplňky poko-
venými chromem, s leštěnou 
úpravou. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131640
M 1502/3131641 

RB 1 380 Kč 
1502/3431642 

KT 1 033 Kč 
1502/3231643

Blue CT* 
 
Tělo a víčko z eloxovaného hli-
níku se zdobnou rytinou vyve-
denou pomocí laseru, leštěná 
povrchová úprava. V kombinaci 
s doplňky pokovenými chro-
mem, s leštěnou úpravou. Hrot 
z ušlechtilé nerezové oceli.  
 
PP 1 719 Kč 
F 1502/3131688
M 1502/3131689 

RB 1 380 Kč 
1502/3431690 

KT 1 033 Kč 
1502/3231691

* do vyprodání zásob
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Black CT 
 
Mosazné tělo a víčko 
s lesklou lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem,  
s leštěnou úpravou. Hrot 
z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131644
M 1502/3131651 

RB 801 Kč 
1502/3431658 

KT 574 Kč 
1502/3231665

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Dark  
Espresso CT 
 
Broušené mosazné tělo 
a víčko s lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem,  
s leštěnou úpravou. Hrot 
z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131650
M 1502/3131657 

RB 801 Kč 
1502/3431664 

KT 574 Kč 
1502/3231671

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Black GT 
 
Mosazné tělo a víčko 
s lesklou lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými zlatem,  
s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nere-
zové oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131645
M 1502/3131652 

RB 801 Kč 
1502/3431659 

KT 574 Kč 
1502/3231666

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Light  
Purple CT* 
 
Broušené mosazné tělo 
a víčko s lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem, 
s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nere-
zové oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131632
M 1502/3131633 

RB 801 Kč 
1502/3431635 

KT 574 Kč 
1502/3231634

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Blue CT 
 
Mosazné tělo a víčko 
s matně lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem, 
s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nere-
zové oceli.  
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131647
M 1502/3131654 

RB 801 Kč 
1502/3431661 

KT 574 Kč 
1502/3231668

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Blue  
Grey CT 
 
Broušené mosazné tělo 
a víčko s lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem, 
s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nere-
zové oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131648
M 1502/3131655 

RB 801 Kč 
1502/3431662 

KT 574 Kč 
1502/3231669

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Brushed  
Metal GT 
 
Broušené mosazné tělo 
a víčko s lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými zlatem,  
s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nere-
zové oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131649
M 1502/3131656 

RB 801 Kč 
1502/3431663 

KT 574 Kč 
1502/3231670

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

White CT 
 
Mosazné tělo a víčko 
s lesklou lakovanou 
povrchovou úpravou. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem, 
s leštěnou úpravou. 
Hrot z ušlechtilé nere-
zové oceli. 
 
PP 1 033 Kč 
F 1502/3131672
M 1502/3131673 

RB 801 Kč 
1502/3431674 

KT 574 Kč 
1502/3231675

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

* do vyprodání zásob
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Parker IM

Parker IM je ideální partner s neomezenými možnostmi. Je elegantní i vyso-
ce profesionální a spolehlivý. Nabízí odolný hrot z ušlechtilé nerezové oceli, 
širokou paletu provedení inspirovaných tradicí značky Parker, uživatelské 
pohodlí i maximální výkonnost.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli zdobený jemnou 

rytinou.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

• Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Jotter XL Kolekce Jotter XL se pyšní rysy typickými pro ikonickou modelovou 
řadu Jotter, pouze v provedení XL. Délka i průměr pera byly pro-
dlouženy o sedm procent. Kuličková tužka je tedy vhodná zejména 
pro ty, kteří preferují robustnější pera. Barevné provedení kolekce 
je inspirované panoramatickým výhledem na Londýn z různých 
míst směrem ke katedrále svatého Pavla – z pahorku krále Jindřicha 
VII. v Richmond Park, z Primrose Hill, od sochy generála Wolfeho 
v Greenwich parku a z Alexandra Palace. Stejné tvary, charakteris-
tický klip i nezaměnitelné cvaknutí při stlačení, Jotter XL je prostě 
designérskou klasikou ve větším provedení.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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Greenwiche 
Matte Green
 
Matně zelené lakované tělo 
z broušené nerezové oceli 
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
chromem. 
 
KT 466 Kč
1502/1268511

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Richmond 
Matte Black
 
Matně černé lakované tělo 
z broušené nerezové oceli 
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
chromem. 
 
KT 466 Kč
1502/1268358

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Primrose 
Matte Blue
 
Matně modré lakované tělo 
z broušené nerezové oceli 
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
chromem.
 
KT 466 Kč
1502/1268359

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Alexandra 
Matte Grey
 
Matně šedé lakované tělo 
z broušené nerezové oceli 
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
chromem. 
 
KT 466 Kč
1502/1268360

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Jotter London Architecture

Edice Jotter London Architecture je kolekce inspirovaná architekto-
nickými skvosty britského hlavního města jako je Tower Bridge,  
30 St Mary Axe, St Paul‘s Cathedral nebo The Shard. Kuličková  
tužka Jotter London Architecture spojuje krásu tohoto města  
a designerské klasiky modelu Jotter.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou nebo černou náplní.
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Red  
Classical 
 
Tělo z ušlechtilé nerezové oceli, 
lakovaná horní část je doplněná 
zdobnými rytinami vytvořený-
mi pomocí laseru.
 
KT 471 Kč
1502/1255827

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Bronze  
Gothic
 
Tělo z ušlechtilé nerezové oceli, 
lakovaná horní část je doplněná 
zdobnými rytinami vytvořený-
mi pomocí laseru.
 
KT 471 Kč
1502/1255826

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Skyblue  
Modern
 
Tělo z ušlechtilé nerezové oceli, 
lakovaná horní část je doplněná 
zdobnými rytinami vytvořený-
mi pomocí laseru.
 
KT 471 Kč
1502/1255828

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Black  
Postmodern
 
Tělo z ušlechtilé nerezové oceli, 
lakovaná horní část je doplněná 
zdobnými rytinami vytvořený-
mi pomocí laseru.
 
KT 471 Kč
1502/1255829

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Jotter Luxury

Parker Jotter je designérskou klasikou a důvěrně známou modelovou 
řadou, oceňovanou zejména pro svou kvalitu, spolehlivost a příznivý 
poměr ceny a výkonu. Jedná se o nadčasový model, který i díky široké 
nabídce povrchových provedení a praktickému, jednoduchému tvaru 
patří mezi nejoblíbenější.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou nebo černou náplní.

Premium West End 
Brushed Gold*

Lakované tělo z broušené 
nerezové oceli a vrchní část 
z broušené nerezové oceli 
pokovená zlatem. V kombinaci 
s doplňky pokovenými zlatem, 
s leštěnou úpravou. 

KT 801 Kč 
1502/1253203

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium Bond 
Street Black GT*

Lakované tělo z broušené nere-
zové oceli a vrchní část z brou-
šené nerezové oceli pokovená 
zlatem. V kombinaci s doplňky 
pokovenými zlatem, s leště- 
nou úpravou.

KT 801 Kč 
1502/1253202

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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Premium Oxford 
Grey Pinstripe CT* 
 
Lakované tělo z broušené ne-
rezové oceli zdobené rytinami 
vytvořenými pomocí laseru  
a vrchní část z lakované brou-
šené nerezové oceli. V kombi-
naci s doplňky z nerezové oceli 
pokovenými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
KT 595 Kč 
1502/1253199

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium Stainless 
Steel Diagonal CT* 
 
Tělo z broušené nerezové oceli 
a vrchní část z broušené nere-
zové oceli zdobená rytinami 
vytvořenými pomocí laseru.  
V kombinaci s doplňky  
z nerezové oceli pokovenými 
chromem, s leštěnou úpravou. 
 
KT 595 Kč 
1502/1253197

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium Bond 
Street Black CT* 
 
Lakované tělo z broušené nere-
zové oceli a vrchní část z brou-
šené nerezové oceli, zdobená 
rytinami vytvořenými pomocí 
laseru. V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli pokovenými 
chromem, s leštěnou úpravou. 
 
KT 595 Kč 
1502/1253195

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium Carlisle 
Brown Pinstripe CT* 
 
Lakované tělo z broušené ne-
rezové oceli zdobené rytinami 
vytvořenými pomocí laseru  
a vrchní část z lakované brou-
šené nerezové oceli. V kombi-
naci s doplňky z nerezové oceli 
pokovenými chromem,  
s leštěnou úpravou.  
 
KT 595 Kč 
1502/1253201

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium Tower Grey 
Diagonal CT* 
 
Lakované tělo z broušené nere-
zové oceli a vrchní část z brou-
šené nerezové oceli, zdobená 
rytinami vytvořenými pomocí 
laseru. V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli pokovenými 
chromem, s leštěnou úpravou. 
 
KT 595 Kč 
1502/1253194

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Stainless  
Steel GT 
 
Tělo a víčko z broušené 
nerezové oceli. V kombi-
naci s klipem pokove-
ným zlatem, s leštěnou 
úpravou. 
 
PP M 582 Kč 
1502/1130948

RB 500 Kč * 
1502/1489227

KT 353 Kč 
1502/1253182

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Portobello  
Purple CT 
 
Lakované tělo z brou- 
šené nerezové oceli  
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli. V kom-
binaci s doplňky z nere-
zové oceli pokovenými 
chromem, s leštěnou 
úpravou.  
 
KT 392 Kč 
1502/1253192

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Bond Street 
Black CT 
 
Lakované tělo z brou-
šené nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
PP M 582 Kč 
1502/1130947

RB 500 Kč * 
1502/1489230

KT 392 Kč 
1502/1253184

MT 351 Kč
1502/1353421

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Waterloo  
Blue CT 
 
Lakované tělo z brou-
šené nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
KT 392 Kč 
1502/1253191

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Kensington  
Red CT 
 
Lakované tělo z brou- 
šené nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
PP M 582 Kč 
1502/1130949

RB 500 Kč * 
1502/1489229

KT 392 Kč 
1502/1253187

MT 351 Kč
1502/1353423

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Chelsea  
Orange CT 
 
Lakované tělo z brou- 
šené nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
KT 392 Kč 
1502/1253189

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Royal  
Blue CT 
 
Lakované tělo z brou- 
šené nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou.  
 
PP M 582 Kč 
1502/1130950

RB 500 Kč * 
1502/1489228

KT 392 Kč 
1502/1253186

MT 351 Kč
1502/1353422

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Victoria  
Violet CT 
 
Lakované tělo z brou- 
šené nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
KT 392 Kč 
1502/1253190

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

* dostupné od 5/2020
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Jotter

NOVINKA

K
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Stainless Steel CT

Tělo a víčko z broušené ne-
rezové oceli. V kombinaci  
s klipem pokoveným chro-
mem, s leštěnou úpravou. 
Hrot z nerezové oceli.

PP 582 Kč 
M 1502/1155311 

RB 500 Kč * 
1502/1489226

KT 353 Kč 
1502/1253170 

MT 353 Kč 
1502/1353381

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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Parker Jotter je designérskou klasikou a důvěrně známou modelovou řadou, 
oceňovanou zejména pro svou kvalitu, spolehlivost a příznivý poměr ceny 
a výkonu. Jedná se o nadčasový model, který i díky široké nabídce povrcho-
vých provedení a praktickému, jednoduchému tvaru patří mezi  
nejoblíbenější.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
• Hrot z nerezové oceli.
•  Standardní nabídka zahrnuje  

střední hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem. 
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

•  Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň Quink pro  

rollery, dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Dodáváno s modrou nebo  

černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
• Tuha HB o síle 0,5 mm.
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Jotter Originals

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Blue 
 
Tělo z modrého tvrzeného  
plastu, doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 219 Kč 
1502/1776053

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Orange 
 
Tělo z oranžového tvrzeného 
plastu, doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 219 Kč 
1502/1776055

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Magenta 
 
Tělo z tvrzeného plastu v barvě 
magenty, doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 219 Kč 
1502/1775999

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Green 
 
Tělo ze zeleného tvrzeného 
plastu, doplňky z nerezové 
oceli.  
 
KT 219 Kč 
1502/1776059

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Yellow 
 
Tělo ze žlutého tvrzeného  
plastu, doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 219 Kč 
1502/1776057

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Parker Jotter je designérskou klasikou a důvěrně známou modelovou řadou,  
oceňovanou zejména pro svou kvalitu, spolehlivost a příznivý poměr ceny a výkonu.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Dodáváno s modrou nebo  

černou náplní.
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Jotter Specials*

Parker Jotter je designérskou klasikou a důvěrně známou modelovou řadou,  
oceňovanou zejména pro svou kvalitu, spolehlivost a příznivý poměr ceny a výkonu.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.

Black

Tělo z černého tvrzeného  
plastu, doplňky z nerezové 
oceli.

KT 205 Kč 
1501/1260010

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

Blue

Tělo z modrého tvrzeného  
plastu, doplňky z nerezové 
oceli.

KT 205 Kč 
1501/1260035

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

Red

Tělo z červeného tvrzeného 
plastu, doplňky z nerezové 
oceli.

KT 205 Kč 
1501/1260025

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

White

Tělo z bílého tvrzeného plastu, 
doplňky z nerezové oceli.

KT 205 Kč 
1501/1260040

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

* do vyprodání zásob
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Vector

Jsou věci, na které se potřebujeme spolehnout každý den. Díky prověřenému
mistrovství značky Parker je Vector psacím nástrojem, kterému lze beze zbytku
důvěřovat.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
• Hrot z nerezové oceli.
•  Standardní nabídka hrotů zahrnuje  

slabé hroty.
•  Dvoukanálkový systém zásobování hrotu 

inkoustem.
•  Přizpůsobeno výhradně k používání 

inkoustových bombiček Quink nebo konver-
toru (není součástí balení).

•  Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery,  

dodáváno s modrou nebo černou  
náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
• Dodáváno s modrou náplní.
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uličko

vá tužka

Stainless Steel  
 
Tělo, víčko i doplňky
z ušlechtilé nerezové  
oceli. 
 
PP 623 Kč 
F 1502/2125443

RB 528 Kč 
1502/2425444 

KT 458 Kč 
1502/2225445

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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Red 
 
Tělo i víčko z červeného tvrze-
ného plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 409 Kč 
F 1502/2125420

RB 304 Kč 
1502/2425452 

KT 271 Kč 
1502/2225453

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

White 
 
Tělo i víčko z bílého tvrzeného
plastu, úchopová část a doplň-
ky z nerezové oceli.  
 
PP 409 Kč 
F 1502/2125454

RB 304 Kč 
1502/2425456 

KT 271 Kč 
1502/2225457

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Black 
 
Tělo i víčko z černého tvrzené-
ho plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 409 Kč 
F 1502/2125379

RB 304 Kč 
1502/2425441 

KT 271 Kč 
1502/2225442

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Blue 
 
Tělo i víčko z modrého tvrzené-
ho plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 409 Kč 
F 1502/2125446

RB 304 Kč 
1502/2425418 

KT 271 Kč 
1502/2225419

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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Lahvičkový  
inkoust
 
 

 černý 160 Kč 
1502/0150375
 

 modrý 160 Kč 
1502/0150376
 

 modrý omyvatelný 160 Kč 
1502/0150377
 

 modročerný 160 Kč 
1502/0150378

Náplně 5TH

 
 

 černá 0,5 mm 173 Kč 
blistr 1502/0550273
 

 modrá 0,5 mm 173 Kč 
blistr 1502/0550275
 

 černá 0,5 mm 173 Kč 
1502/0550252 
 

 modrá 0,5 mm 173 Kč 
1502/0550250

Inkoustové bombičky,  
5 ks
 
 

 černé 78 Kč 
1502/0150382
 

 modré 78 Kč 
1502/0150384
 

 modré omyvatelné 78 Kč 
1502/0150383 

 modročerné 78 Kč 
1502/0150385

Náplně QuinkFlow 
do kuličkových tužek
 
 

 modrá 0,8 mm 122 Kč 
1502/0250368
 

 černá 0,8 mm 122 Kč 
1502/0250367 

 modrá 1,0 mm 122 Kč 
1502/0250371
 

 černá 1,0 mm 122 Kč 
1502/0250369
 

 červená 1,0 mm 122 Kč 
1502/0250370

Konvertory

 
 
Standardní konvertor 140 Kč 
1502/0153290
 

Konvertor De Luxe 206 Kč 
1502/0153280

Náplně  
do rollerů
 
 

 černá 0,5 mm 122 Kč 
blistr 1502/0450321
 

 modrá 0,5 mm 122 Kč 
blistr 1502/0450322
 

 černá 0,7 mm 122 Kč 
blistr 1502/0450323
 

 modrá 0,7 mm 122 Kč 
blistr 1502/0450324

Náplně, inkousty, pouzdro

Inkoustové  
bombičky mini, 6 ks
 
 

 černé 66 Kč 
1502/0150407
 

 modré 66 Kč 
1502/0150409
 

 červené 66 Kč 
1502/0150408 

 tyrkysové 66 Kč 
1502/0150413
 

 fialové 66 Kč 
1502/0150410
 

 růžové 66 Kč * 
1502/0150411

Gelové náplně  
do kuličkových tužek
 
 

 černá 0,55 mm 122 Kč 
blistr 1502/0220762
 

 modrá 0,55 mm 122 Kč
blistr 1502/0220761 
 

 černá 0,7 mm 122 Kč 
blistr 1502/0250344
 

 modrá 0,7 mm 122 Kč 
blistr 1502/0250346

Kožené pouzdro*

 
pro 1 ks 1 090 Kč 
1502/0000001

* do vyprodání zásob
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WATERMAN
klamní agent E. T. Howard s  návrhem, že mu 
půjčí 62,5 $ na čtvrtstránkový inzerát v  popu-
lárním časopise. Pokud by se nezvýšily prodeje, 
nechtěl peníze vrátit. Poptávka po Ideal Pens, jak 
Waterman své výrobky nazýval, však narostla do 
takových rozměrů, že se firma brzy přestěhova-
la do šestipodlažní budovy na Broadwayi v New 
Yorku. Zatímco v  prvním roce svého podnikání 
prodal Waterman 200 per, v roce 1901 prodávala 
jeho firma 1000 per denně.

Významný úspěch značka Waterman zazname-
nala během světové výstavy v Paříži v roce 1900, 
kdy bylo peru Ideal s  novým systémem plnění 
uděleno nejvyšší ocenění, zlatá medaile.

Watermanova pera se osvědčila i v těžkých pod-
mínkách první světové války a mnoho vojáků 
na straně Dohody jimi psalo dopisy rodinám  
a blízkým z fronty. Stejným perem podepsal mi-
nisterský předseda Velké Británie David Lloyd 
George Versailleskou mírovou smlouvu, která 
válečný konflikt ukončila.

Pera Waterman používaly i mnohé další vý-
znamné osobnosti, například Charles Lind-
bergh s ním psal svůj deník během historic-
kého letu z New Yorku do Paříže v roce 1927.  
V tomtéž roce také výzkumný pracovník firmy 
Waterman ve Francii, M. Perraud, vynalezl in-
koustovou bombičku, v tu dobu ještě vyráběnou 
ze skla.

V současné době jsou výrobní závody Waterman 
umístěny ve Francii a v jejich produktech se spo-
juje neopakovatelný francouzský design a šarm  
s absolutní kvalitou a dlouholetou tradicí značky. 
Proslulými se staly zvláště unikátní lakované po-
vrchy, které patří k vrcholu toho, co lze v tomto 
oboru spatřit.

V  roce 1883 newyorský 
pojišťovací agent Lewis 
Edson Waterman přišel 
o velkou zakázku kvůli 
tomu, že jeho plnicí pero 
při podpisu udělalo na 
smlouvu kaňku, a než se 
vrátil s novou kopií, klient 
byl pryč. Zklamaný Wa-
terman se zařekl, že tohle 
už se nesmí nikdy stát, 

a začal přemýšlet, jak samovolnému vytékání 
inkoustu z  pera zabránit. Ještě tentýž rok podal 
patent na zcela nový způsob plnění a pustil se 
do výroby per s tehdy neuvěřitelnou zárukou na 
5 let. Jelikož všechny své produkty vyráběl sám 
ručně a každému zákazníkovi předával hotové 
dílo osobně, jeho firma se nijak zvlášť nerozrůs-
tala.
 
L. E. Waterman je považován za otce prvního 
praktického plnicího pera využívajícího kapilár-
ní jev (inkoust stéká zářezem na hrotu do špičky, 
ale po dosažení špičky se tok zastaví, dokud se 
hrot nedotkne papíru).

Po třech letech usilovné práce bez adekvátního 
finančního úspěchu navštívil Watermana re-

Sídlo společnosti LE Waterman v New Yorku
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Na trhu se objevilo první pero, jehož klip byl pevnou 
součástí víčka. Patent na tento klip získal Water-
man v  roce následujícím. Odteď bylo možné přip-
nout pero ke kapse.      

1904 – klip 

Waterman představil bezpečné pero s vysouvacím 
hrotem, které bránilo propouštění inkoustu v době 
kdy nebylo používáno. Pro zatažení hrotu zpět sta-
čilo otočit šroubovací částí na konci těla.

1907 –  Safety s vysouvacím 
hrotem 

V  tomto roce založil Jules Fagard, od roku 1914 
vlastník práv na prodej per Waterman v Belgii, 
Francii a jejích koloniích, první výrobní závod ve 
Francii.

1926 – výroba ve Francii 

Spolu s revolučním perem nazvaným CF (cartridge 
filler) uvedl Waterman jako první na trh lisované 
plastové bombičky. U tohoto pera byl také poprvé 
představený dvouramenný klip, který na psacích 
potřebách této značky najdete dodnes.

1953 – CF 

Waterman uvedl na trh pero s páčkovým plněním, 
které určovalo tón po dalších 30 let.      

1913 – páčkové plnění

První pero značky v  zeštíhlených liniích proudni-
cového tvaru, ke kterému výrobce dával unikátní 
100letou záruku, pokrývající vše s výjimkou ztráty 
nebo úmyslného poškození.      

1939 – Hundred Year Pen

Ku příležitosti stého výročí od založení firmy Wa-
terman představil model Man 100, který zazna-
menal obrovský úspěch a stala se z něj nestárnoucí 
klasika.      

1983 – Man 100
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Exception Slim

PLNICÍ PERO – PP
•  Nasazovací víčko, bajonetový systém zaru-

čuje dokonalé spojení těla a úchopové části.
•  Precizně leštěný, 18karátový zlatý hrot 

(ryzost Au 750/1000), případně pokovený 
rhodiem. 

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

•  Standardně dodáváno s bombičkou  
i konvertorem.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní  

náplň pro kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové  

tužky, dodáváno s modrou náplní.
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Štíhlejší řada modelů Exception se vyznačuje vysoce kvalitními a dokonale 
lesklými laky, precizním zpracováním a důrazem na soulad mezi funkčností  
a designem. I zde se uplatňuje originální čtvercový tvar těla, který dodává peru 
nenapodobitelný charakter a zároveň poskytuje nečekaně vysoký komfort  
a pohodlí při psaní.
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Black GT 
 
Čtvercové tělo se čtyřmi vrst-
vami hlubokého černého laku. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými 23karátovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) se zdobnou rytinou. 
 
PP 9 504 Kč 
F 1507/1636930
M 1507/1636940 

RB 7 685 Kč 
1507/4636992 

KT 7 024 Kč 
1507/2636961 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Black ST 
 
Čtvercové tělo se čtyřmi 
vrstvami hlubokého černého 
laku. V kombinaci s doplňky 
pokovenými stříbrem. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) se zdobnou rytinou 
pokovený rhodiem. 
 
PP 9 504 Kč 
F 1507/1637005
M 1507/1637020 

RB 7 685 Kč 
1507/4637074 

KT 7 024 Kč 
1507/2637043 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Blue ST 
 
Čtvercové tělo se čtyřmi 
vrstvami intenzivního modrého 
laku. V kombinaci s doplňky 
pokovenými stříbrem. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) se zdobnou rytinou 
pokovený rhodiem. 
 
PP 9 504 Kč 
F 1507/1637098
M 1507/1637100 

RB 7 685 Kč 
1507/4637159 

KT 7 024 Kč 
1507/2637128 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

ZOSOBNĚNÁ ELEGANCE
OD ROKU 1883

Rok 1900 znamenal pro značku 
Waterman první větší průlom, když 
na světové výstavě v Paříži získala 

zlatou medaili, nejvyšší možné 
ocenění. Ikonické postavení značky 

Waterman mezi francouzskou 
veřejností pokračuje dodnes, 

ostatně všechna pera jsou stále 
vyráběna ve Francii.
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Carène SE
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PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Precizně leštěný 18karátový zlatý hrot 

(ryzost Au 750/1000) zcela pokovený 
rhodiem.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Standardně dodáváno s bombičkou.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Nasazovací víčko.
•  Premiérové použití náplně kuličkové  

tužky v designu rolleru = tj. s víčkem
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.

Ikonická silueta Carène inspirovaná linií plachetnic brázdících zvlněnou mořskou 
hladinu splňuje specifické nároky nejen na osobní styl, ale i na psací výkon. 
Charakteristicky tvarovaný hrot je jako zrozený k tomu, aby ladně proplouval  
po povrchu stránek. Intenzita ušlechtilých kovů, subtilnost propracovaných  
rytin i neobvyklá povrchová úprava jen podtrhují celkový efekt sofistikované 
pařížské elegance. 



53

NOVINKA NOVINKA

Black Leather 
 
Tělo z černé kůže s jemně 
zrnitou povrchovou strukturou 
a úchopová část z černé pry-
skyřice jsou doplněné víčkem 
s dekorativními vertikálními ry-
tinami pokovenými palladiem.
V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) pokovený rhodiem. 
 
PP 14 462 Kč 
F 1507/1199564
M 1507/1199565 

KT 12 066 Kč 
1507/2199566 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Blue Leather 
 
Tělo z modré kůže s jemně 
zrnitou povrchovou strukturou 
a úchopová část z černé pry-
skyřice jsou doplněné víčkem 
s dekorativními vertikálními ry-
tinami pokovenými palladiem.
V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) pokovený rhodiem. 
 
PP 14 462 Kč 
F 1507/1199567
M 1507/1199568 

KT 12 066 Kč 
1507/2199569 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Carène

Každý z modelů Carène je živým důkazem originality této kolekce. Ať již moderní
tlumené nebo vysoce lesklé lakované povrchové úpravy či spíše klasičtější barevné
úpravy v černém nebo jantarovém tónu, každý z nich je jedinečným představitelem
značky Waterman. 

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Precizně leštěný, 18karátový zlatý hrot 

(ryzost Au 750/1000), případně pokovený 
rhodiem. 

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou i konvertorem.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň  

pro kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.
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Black Sea GT 
 
Černě lakované mosazné tělo  
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými 23karátovým zla-
tem. Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000). 
 
PP 5 991 Kč 
F 1507/1110500
M 1507/1110501 

RB 4 173 Kč 
1507/4110500 

KT 3 859 Kč 
1507/2110500 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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Glossy Red ST*  
 
Lakované mosazné tělo a víčko 
v intenzivním červeném tónu.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými stříbrem a palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) pokovený rhodiem. 
 
PP 6 033 Kč 
F 1507/1183964
M 1507/1183959 

RB 4 173 Kč 
1507/4083961 

KT 3 785 Kč 
1507/2183968 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Frosty Brown ST* 
 
Lakované mosazné tělo  
a víčko v ledově hnědém tónu. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými stříbrem a palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) pokovený rhodiem. 
 
PP 5 867 Kč 
F 1507/1183976
M 1507/1183971 

RB 4 066 Kč 
1507/4083973 

KT 3 685 Kč 
1507/2183980 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Blue ST 
 
Lakované mosazné tělo a víčko 
v intenzivním modrém tónu.  
V kombinaci s doplňky pokove-
nými stříbrem a palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) pokovený rhodiem. 
 
PP 5 991 Kč 
F 1507/1904572
M 1507/1904573 

RB 4 173 Kč 
1507/4904574 

KT 3 859 Kč 
1507/2904575 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Black Sea ST 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými stříbrem a palladi-
em. Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000) pokove-
ný rhodiem. 
 
PP 5 991 Kč 
F 1507/1172878
M 1507/1172879 

RB 4 173 Kč 
1507/4111713 

KT 3 859 Kč 
1507/2111712 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Marine Amber GT 
 
Lakované mosazné tělo a víčko 
v jantarovém tónu. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
23karátovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000). 
 
PP 5 991 Kč 
M 1507/1170088
F 1507/1110400 

RB 4 173 Kč 
1507/4110400 

KT 3 859 Kč 
1507/2110400 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

* do vyprodání zásob

Deluxe  
Black GT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko s vertikálními rytinami 
pokovené stříbrem. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
23karátovým zlatem. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost 
Au 750/1000). 
 
PP 7 561 Kč 
M 1507/1120001
F 1507/1120000 

KT 5 082 Kč 
1507/2120000 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Perspective*

Duchaplné spojení funkce a formy, výkonný a zároveň noblesní psací nástroj,
který je zosobněním dynamické čistoty a kreativních ambic. Prostor, výška a objem
se setkávají s ušlechtilými materiály a grafickými detaily v elegantním vyjádření
současného urbanistického designu.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli, případně pokovený 

23karátovým zlatem. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky i 
standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky. Dodáváno  
s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň pro 

kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.
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*  Vzhledem k průběžné změně designu se může stát, že u některých modelů 
bude ještě dostupná i varianta s původním obdélníkovým klipem.
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Black CT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko, výrazný prstenec s ry-
tinami. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 3 752 Kč 
F 1507/1083066
M 1507/1083068 

RB 3 404 Kč 
1507/4083072 

KT 3 123 Kč 
1507/2830750 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Black GT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko, výrazný prstenec s ry-
tinami. V kombinaci s doplňky 
pokovenými 23karátovým zla-
tem. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli pokovený 23karátovým 
zlatem. 
 
PP 3 752 Kč 
F 1507/1083080
M 1507/1083082 

RB 3 404 Kč 
1507/4083085 

KT 3 123 Kč 
1507/2830890 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Blue CT 
 
Modře lakované mosazné 
tělo a víčko, výrazný prste-
nec s rytinami. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
palladiem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 3 752 Kč 
F 1507/1904576
M 1507/1904577 

RB 3 404 Kč 
1507/4904578 

KT 3 123 Kč 
1507/2904579 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

INSPIROVÁNO PAŘÍŽÍ
Dlouhodobé spříznění značky Waterman s Paříží přineslo Watermanu jeden z hlavních zdrojů inspirace.  
Ať už celosvětově proslavená muzea nebo výrazná literární scéna, bohatá kultura města se vždy promítala 
do vize značky Waterman. Kolekce psacích nástrojů Waterman je ztělesněním pařížského vkusu,  
který vyniká nadčasovostí a sebejistotou.
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NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Deluxe Black CT 
 
Černě lakované mosazné tělo  
a víčko pokovené palladiem  
a zdobené rytinami. V kom-
binaci s doplňky pokovenými 
palladiem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 3 710 Kč 
F 1507/1952301
M 1507/1952320 

RB 3 148 Kč 
1507/4952340 

KT 2 842 Kč 
1507/2952360 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Dark Blue CT 
 
Tmavě modře lakované mosaz-
né tělo a víčko. V kombinaci  
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli.  
 
PP 3 206 Kč 
F 1507/1993456
M 1507/1993457

RB 2 669 Kč 
1507/4993458

KT 2 429 Kč 
1507/2993459 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Dark Red CT 
 
Tmavě červeně lakované mo-
sazné tělo a víčko. V kombinaci 
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli.  
 
PP 3 206 Kč 
F 1507/1993460
M 1507/1993651

RB 2 669 Kč 
1507/4993652

KT 2 429 Kč 
1507/2993653 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Deluxe Dark Blue CT 
 
Tmavě modře lakované mo-
sazné tělo a víčko pokovené 
palladiem a zdobené rytinami. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými palladiem. Hrot z ušlechti-
lé nerezové oceli.  
 
PP 3 710 Kč 
F 1507/1993654
M 1507/1993655

RB 3 123 Kč 
1507/4993656

KT 2 842 Kč 
1507/2993657 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Deluxe Dark Red CT 
 
Tmavě červené lakované 
mosazné tělo a víčko pokovené 
palladiem a zdobené rytinami. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými palladiem. Hrot z ušlechti-
lé nerezové oceli.  
 
PP 3 710 Kč 
F 1507/1993658
M 1507/1993659

RB 3 123 Kč 
1507/4993660

KT 2 842 Kč 
1507/2993661 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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Expert

Nepřetržitý pohyb a ruch velkoměsta. Vysoké domy, nablýskaná auta, vážná 
obchodní jednání během dne a energií nabitá sportovní utkání či emocí plné 
kulturní události večer. Přesně tuto atmosféru vystihuje modelová řada Expert.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•   Možnost používat i standardní náplň pro 

kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.

P
ln

icí p
e

ro

R
o

lle
r

K
uličko

vá tužka



60

Expert

NOVINKA

Black GT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými 23karátovým zla-
tem. Hrot z 18karátového zlata 
(ryzost Au 750/1000), nebo 
hrot z ušlechtilé nerezové oceli 
částečně pokovený 23karáto-
vým zlatem. 

PP 18 K 7 520 Kč 
M 1507/1993662
 
PP 3 206 Kč 
F 1507/1951640
M 1507/1951660 

RB 2 669 Kč 
1507/4951680 

KT 2 429 Kč 
1507/2951700 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Nepřetržitý pohyb a ruch velkoměsta. Vysoké domy, nablýskaná auta, vážná obchodní
jednání během dne a energií nabitá sportovní utkání či emocí plné kulturní události
večer. Přesně tuto atmosféru vystihuje modelová řada Expert.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Precizně leštěný 18karátový zlatý hrot 

(ryzost Au 750/1000), případně zcela 
pokovený rhodiem, nebo hrot z nerezové 
oceli, případně pokovený 23karátovým 
zlatem. 

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň pro 

kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Black CT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot 
z 18karátového zlata (ryzost Au 
750/1000) pokovený rhodiem, 
nebo hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli částečně pokovený 23ka-
rátovým zlatem. 

PP 18 K 7 520 Kč 
1507/1999250 

PP 3 206 Kč 
F 1507/1951740
M 1507/1951760 

RB 2 669 Kč 
1507/4951780 

KT 2 429 Kč 
1507/2951800 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Stainless Steel GT 
 
Tělo a víčko z ušlechtilé nerezo-
vé oceli. V kombinaci s doplňky 
pokovenými 23karátovým zla-
tem. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli pokovený 23karátovým 
zlatem. 
 
PP 2 950 Kč 
F 1507/1951940
M 1507/1951960 

RB 2 471 Kč 
1507/4951980 

KT 2 239 Kč 
1507/2952000 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Stainless Steel CT 
 
Tělo a víčko z ušlechtilé nerezo-
vé oceli. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 2 950 Kč 
F 1507/1952040
M 1507/1952060 

RB 2 471 Kč 
1507/4952080 

KT 2 239 Kč 
1507/2952100 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Matt Black CT 
 
Matně černě lakované mosazné 
tělo a víčko. V kombinaci  
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 3 206 Kč 
F 1507/1951840
M 1507/1951860 

RB 2 669 Kč 
1507/4951880 

KT 2 429 Kč 
1507/2951900 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Ivory GT 
 
Mosazné tělo a víčko pokryto 
několika vrstvami lesklého laku 
barvy slonové kosti. V kom-
binaci s doplňky pokovenými 
23karátovým zlatem. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost  
Au 750/1000). 
 
PP 7 520 Kč 
M 1507/1999431 

KT 2 429 Kč 
1507/2999433 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Blue GT 
 
Mosazné tělo a víčko pokryto 
několika vrstvami lesklého 
modrého laku. V kombinaci  
s doplňky pokovenými  
23karátovým zlatem. Hrot  
z 18karátového zlata (ryzost  
Au 750/1000). 
 
PP 7 520 Kč 
M 1507/1993663 

KT 2 429 Kč 
1507/2993665 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Blue Wave 
 
Modře lakované mosazné tělo 
a víčko z broušené nerezové 
oceli zdobené rytinami vyve-
denými pomocí laseru. V kom-
binaci s doplňky pokovenými 
palladiem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 2 842 Kč 
F 1507/1943217
M 1507/1943216 

RB 2 628 Kč 
1507/4943219

KT 2 413 Kč 
1507/2943218 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Cracked 
 
Lakované mosazné tělo a víčko 
zdobené rytinami vyvedenými 
pomocí laseru. V kombinaci 
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 2 842 Kč 
F 1507/1942895
M 1507/1942894 

RB 2 628 Kč 
1507/4942897

KT 2 413 Kč 
1507/2942896 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Rose Wave 
 
Lakované mosazné tělo zdo-
bené rytinami vyvedenými po-
mocí laseru a víčko z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 2 842 Kč 
F 1507/1943233
M 1507/1943232 

RB 2 628 Kč 
1507/4943235

KT 2 413 Kč 
1507/2943234 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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Hémisphère Deluxe

Hémisphère Deluxe představuje jasný příklad čistého, jednoduchého designu,
v němž se skrývá nekonečná hloubka dokonalosti. Štíhlá linie, jejíž dynamičnost
zdůrazňuje dvouramenný klip a sešikmený vrchol, je umocněna hlubokým lakem
dokonale vyhlazeného pláště i jemnými a precizně vyvedenými rytinami.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň pro 

kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.
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Hémisphère

Hémisphère představuje jasný příklad čistého, jednoduchého designu, v němž  
se skrývá nekonečná hloubka dokonalosti. Štíhlá linie, jejíž dynamičnost
zdůrazňuje dvouramenný klip a sešikmený vrchol, je umocněna metalickými  
efekty dokonale naneseného laku. 

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní  

náplň pro kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•   Standardní náplň pro kuličkové  

tužky, dodáváno s modrou náplní.
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Bright Blue 
 
Lakované tělo a víčko z ušlech-
tilé nerezové oceli. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
palladiem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1942967
M 1507/1942966 

RB 2 008 Kč 
1507/4942969

KT 1 760 Kč 
1507/2942968 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Comet Red 
 
Lakované tělo a víčko z ušlech-
tilé nerezové oceli. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
palladiem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1943212
M 1507/1946260 

RB 2 008 Kč 
1507/4943213

KT 1 760 Kč 
1507/2946601 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Coral Pink 
 
Lakované tělo a víčko z ušlech-
tilé nerezové oceli. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
palladiem. Hrot z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1943204
M 1507/1943203 

RB 2 008 Kč 
1507/4943206

KT 1 760 Kč 
1507/2943205 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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Black CT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1920610
M 1507/1920530 

RB 2 008 Kč 
1507/4920650 

KT 1 760 Kč 
1507/2920670 

MT 1 760 Kč 
0.5MM 1507/3920690 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Black GT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko. V kombinaci s doplňky 
pokovenými 23karátovým zla-
tem. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli pokovený 23karátovým 
zlatem. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1920510
M 1507/1920630 

RB 2 008 Kč 
1507/4920550 

KT 1 760 Kč 
1507/2920570 

MT 1 760 Kč 
0.5MM 1507/3920590 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Matt Black GT 
 
Matně černě lakované mosaz-
né tělo a víčko. V kombinaci  
s doplňky pokovenými 23kará-
tovým zlatem. Hrot z ušlech-
tilé nerezové oceli pokovený 
23karátovým zlatem. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1920710
M 1507/1920730 

RB 2 008 Kč 
1507/4920750 

KT 1 760 Kč 
1507/2920770 

MT 1 760 Kč 
0.5MM 1507/3920790 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Matt Black CT 
 
Matně černě lakované mosazné 
tělo a víčko. V kombinaci  
s doplňky pokovenými palladi-
em. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli. 
 
PP 2 239 Kč 
F 1507/1920810
M 1507/1920830 

RB 2 008 Kč 
1507/4920850 

KT 1 760 Kč 
1507/2920870 

MT 1 760 Kč 
0.5MM 1507/3920890 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Stainless Steel GT  
 
Tělo a víčko z broušené nerezo-
vé oceli. V kombinaci s doplňky 
pokovenými 23karátovým zla-
tem. Hrot z ušlechtilé nerezové 
oceli pokovený 23karátovým 
zlatem. 
 
PP 1 760 Kč 
F 1507/1920310
M 1507/1920330 

RB 1 578 Kč 
1507/4920350 

KT 1 314 Kč 
1507/2920370 

MT 1 314 Kč 
0.5MM 1507/3920390 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Stainless Steel CT  
 
Tělo a víčko z broušené nerezo-
vé oceli. V kombinaci s doplňky 
pokovenými palladiem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 1 760 Kč 
F 1507/1920410
M 1507/1920430 

RB 1 578 Kč 
1507/4920450 

KT 1 314 Kč 
1507/2920470 

MT 1 314 Kč 
0.5MM 1507/3920490 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Hémisphère

Hémisphère představuje jasný příklad čistého, jednoduchého designu,
v němž se skrývá nekonečná hloubka dokonalosti. Štíhlá linie, jejíž dynamičnost
zdůrazňuje dvouramenný klip a sešikmený vrchol, je umocněna hlubokým lakem
dokonale vyhlazeného pláště i pláštěm z kartáčované nerezové oceli. 

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli, případně pokovený 

23karátovým zlatem. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň  

pro kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•   Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní. 

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Otočný mechanismus.
•  Tuha HB o síle 0,5 mm, vyměnitelná  

pryž pod snímatelným víčkem.
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Emblème

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Možnost používat inkoustové bombičky  
i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery,  

dodáváno s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň  

pro kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•   Standardní náplň pro kuličkové tužky, 

dodáváno s modrou náplní.
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Pařížské střechy byly a stále jsou inspirací francouzských luxusních módních značek.  
A stejně je tomu i u designu modelové řady Emblème, jejíž kovové víčko evokuje šedé 
zinkové střechy haussmanských bytových domů z 19. století. Emblème je vysoce funkční  
a moderní psací nástroj, vhodný pro každodenní používání nebo jako reprezentativní dárek.
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Deluxe Grey CT 
 
Tělo z lakované pryskyřice 
šedé barvy a víčko z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s pochromovanými doplňky. 
Hrot větší velikosti z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 719 Kč 
F 1507/1213039
M 1507/1213040

RB 1 495 Kč
1507/4413041

KT 1 281 Kč 
1507/2413042 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Deluxe Gold CT 
 
Tělo z lakované pryskyřice 
zlaté barvy a víčko z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s pochromovanými doplňky. 
Hrot větší velikosti z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 719 Kč 
F 1507/1213035
M 1507/1213036 

RB 1 495 Kč 
1507/4413037 

KT 1 281 Kč 
1507/2413038 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Red CT 
 
Tělo z červené pryskyřice a víč-
ko z broušené nerezové oceli.  
V kombinaci s pochromovaný-
mi doplňky. Hrot větší velikosti 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 1 495 Kč 
F 1507/1210404
M 1507/1210405 

RB 1 281 Kč 
1507/4410325 

KT 1 066 Kč 
1507/2410326 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Ivory CT 
 
Tělo z pryskyřice v barvě slo-
nové kosti a víčko z broušené 
nerezové oceli. V kombinaci 
s pochromovanými doplňky. 
Hrot větší velikosti z ušlechtilé 
nerezové oceli. 
 
PP 1 495 Kč 
F 1507/1210327
M 1507/1210328 

RB 1 281 Kč 
1507/4410329 

KT 1 066 Kč 
1507/2410330 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Black CT 
 
Tělo z černé pryskyřice a víčko 
z broušené nerezové oceli.  
V kombinaci s pochromovaný-
mi doplňky. Hrot větší velikosti 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 1 495 Kč 
F 1507/1210375
M 1507/1210377

RB 1 281 Kč 
1507/4410378 

KT 1 066 Kč 
1507/2410379 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

Blue CT 
 
Tělo z modré pryskyřice a víčko 
z broušené nerezové oceli.  
V kombinaci s pochromovaný-
mi doplňky. Hrot větší velikosti 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 1 495 Kč 
F 1507/1210380
M 1507/1210401 

RB 1 281 Kč 
1507/4410402 

KT 1 066 Kč 
1507/2410403 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Graduate Allure

Graduate, inspirovaný klasickými designovými tvary, je vysoce funkční  
a moderní psací nástroj. Vhodný pro každodenní používání nebo jako  
reprezentativní dárek. 

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
• Hrot z nerezové oceli.
•  Možnost používat inkoustové bombičky 

i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus ve víčku. 
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky,  

dodáváno s modrou náplní.
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Black 
 
Lakované mosazné tělo v kom-
binaci s pochromovanými do- 
plňky z nerezové oceli. Hrot 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 607 Kč 
F 1507/1368196

KT 504 Kč 
1507/2368192 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Red 
 
Lakované mosazné tělo v kom-
binaci s pochromovanými do- 
plňky z nerezové oceli. Hrot 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 607 Kč 
F 1507/1368194

KT 504 Kč 
1507/2368193 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Blue 
 
Lakované mosazné tělo v kom-
binaci s pochromovanými do- 
plňky z nerezové oceli. Hrot 
z ušlechtilé nerezové oceli. 
 
PP 607 Kč 
F 1507/1368195

KT 504 Kč 
1507/2368191 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

ZOSO B N Ě NÁ  E LEGAN CE
OD ROKU 1883



Graduate*
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Graduate, inspirovaný klasickými designovými tvary, je vysoce funkční  
a moderní psací nástroj. Vhodný pro každodenní používání nebo jako  
reprezentativní dárek. 

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
• Hrot z nerezové oceli.
•  Možnost používat inkoustové bombičky 

i standardní konvertor s pístem pro plnění 
pera inkoustem z lahvičky.

• Dodáváno s bombičkou.

ROLLER – RB
•  Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery, dodáváno  

s černou náplní.
•  Možnost používat i standardní náplň  

pro kuličkové tužky.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus ve víčku. 
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky,  

dodáváno s modrou náplní.
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Graduate 
 
Pochromovaná mosaz s po-
chromovaným zdobením. 
 
PP 574 Kč
F 1507/1312211

RB 500 Kč
1507/4312227

KT 479 Kč
1507/2312218

PP + KT 1 053 Kč
1507/5744230
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

*  Stávající design pouze do vyprodání zásob,  
v průběhu roku bude nahrazen novým.
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Konvertor
 
Standardní konvertor  194 Kč 
1507/7560100

Lahvičkový 
inkoust 
 
 

 modrý omyvatelný  194 Kč 
1507/7510620
 

 modrý    194 Kč 
1507/7510670
 

 modročerný  194 Kč 
1507/7510660
 

 černý  194 Kč 
1507/7510610 

 zelený  194 Kč 
1507/7510650
 

 červený  194 Kč 
1507/7510630
 

 fialový  194 Kč 
1507/7510640
 

 hnědý  194 Kč 
1507/7510680

Náplně do rollerů
 
 

 modrá 0,5 mm  128 Kč 
blistr 1507/7540910
 

 černá 0,5 mm  128 Kč 
blistr 1507/7540900

Inkoustové 
bombičky, 8ks
 
 

 modré omyvatelné  86 Kč 
1507/7520020
 

 modročerné  86 Kč 
1507/7520070
 

 černé  86 Kč 
1507/7520010

Inkoustové 
bombičky krátké, 6ks
 
 

 modré omyvatelné  61 Kč 
1507/7520120
 

 černé  61 Kč 
1507/7520110
 

 modročerné  61 Kč * 
1507/7520170 

 světle modré  61 Kč * 
1507/7520180
 

 červené  61 Kč * 
1507/7520140 

 fialové  61 Kč * 
1507/7520150
 

 růžové  61 Kč * 
1507/7520130

Náplně 
do kuličkových tužek
 
 

 modrá 0,5 mm  130 Kč 
blistr 1507/7534261
 

 černá 0,5 mm  130 Kč 
blistr 1507/7534251

 modrá 0,7 mm  130 Kč 
blistr 1507/7534260
 

 černá 0,7 mm  130 Kč 
blistr 1507/7534250

Náplně, inkousty, pouzdro

Kožené pouzdro*

 
pro 1 ks 1 090 Kč 
1507/0000001

* do vyprodání zásob
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LAMY
Společnost Lamy byla za-
ložena Josefem Lamym 
v roce 1930 v německém 
Heidelbergu. Původně ma- 
lá rodinná firma se postup- 
ně proměla v největšího  
výrobce psacích potřeb 
v Německu a jednoho z nej- 
větších dodavatelů prestiž- 
ních psacích potřeb na 
světě. Z  pohledu ročního 

obratu je dokonce Lamy od roku 2018 největším 
výrobcem luxusních psacích potřeb na světě.

Josef Lamy sice čerpal  zkušenosti jako manažer 
exportu u konkurenčního amerického výrob-
ce psacích potřeb, ale po založení vlastní firmy 
Orthos (Orthos Füllfederhalter-Fabrik) kráčel 
svou, často nevyšlapanou cestou. Například už 
v roce 1933 získala nová společnost na výrobu pl-
nicích per a mechanických tužek patent na mul-
tifunkční pero. Na začátku 2. světové války bylo 
pod značkami Orthos a Artus (firma, kterou Lamy 
koupil v  roce 1942) vyrobeno více než 200 tisíc 
per ročně. 

První pero se jménem Lamy v  názvu se objevilo 
poprvé až v roce 1952. Lamy 27 bylo doslova revo-
lučním perem, a to jak kvůli technickému řešení, 
tak i uživatelskému komfortu, který poskytovalo. 
Inovativní systém Tintomatik zajišťoval, že tok 
inkoustu byl plynulý bez ohledu na změny tlaku 
nebo teploty. Úspěch pera na domácím trhu, ale  
i v zahraničí vedl k tomu, že během následujícího 
roku bylo na trhu k dispozici ve 12 různých prove-
deních.

V  dnešní době jsou psací potřeby Lamy známé 
především díky své dokonalosti a zaměření na 
skutečně funkční design. Za jejich současným 
úspěchem stojí syn zakladatele značky Dr. Man-
fred Lamy, který se v r. 1962 ujal marketingu fir-
my a brzy začal spolupracovat s  těmi nejlepšími 
designéry z celého světa. 

Sám Manfred Lamy není designérem, nicméně 
design považoval během celé profesní kariéry za 
jeden z pilířů kvalitní značky psacích nástrojů. Za 
své celoživotní úsilí získal v roce 2008 titul Osob-
nost německého designu.

Jeho filosofií bylo vytvářet psací potřeby, jejichž 

tvar je promyšlený do každého detailu a všech-
ny součásti mají konkrétní účel. Raději než na 
excentrické provokativní výstřelky se Lamy sou-
středí na funkčnost, uživatelský komfort a nad-
časovost. Design nesmí být samoúčelný, ale musí 
současně s vizuální stránkou zlepšovat základní 
funkci výrobku a umocňovat jeho užitné vlast-
nosti. Tyto myšlenky musí přijmout za své každý 
designér dřív, než začne pracovat na vývoji nové-
ho modelu. Výsledkem jsou pak skutečně kvalitní 
pera a tužky, jimž z  jejich hodnoty neuberou ani 
léta používání. 

Za milník v  historii firmy sám M. Lamy označil 
kolekci Lamy 2000, která vznikla ve spolupráci 
s  designérem Gerdem A. Müllerem. Právě prin-
cipy Bauhausu, definované poučkou, že funkce 
předchází formu, které stály u zrodu tohoto le-
gendárního modelu, se staly základní charakte-
ristikou moderní éry designu Lamy. 

Nejen Lamy 2000, ale i další modely vzbuzují 
zasloužený obdiv a uznání a do současnosti na-
sbíraly více než padesátku cen za design a kvalitu 
provedení.
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První německá kuličková tužka s  velkokapacitní 
náplní se špičkou z nerezové oceli.      

1964 - exact 

Když bylo safari představeno na frankfurtském 
veletrhu, nikdo netušil, že se z  něj stane nejlépe 
prodávané plnicí pero na světě. Pero, původně vy-
tvořené pro děti od 10 do 15 let, velmi brzy získalo 
přízeň i dospělého publika. Název safari tematicky 
doplňovala představená barevná provedení – terra 
red a savanna green.

1980 – safari 

Autorem dialogu 2 je dánský architekt a designér 
Knud Holscher, který dal novému peru do vínku 
čisté linie a minimalistický styl. Unikátní je spe-
ciální mechanismus umožňující zasunutí klipu do 
těla pera po čas psaní a jeho opětovné vysunutí po 
ukončení práce.

2006 - dialog 2

Oslava 50letého výročí designu Lamy spojená 
mimo jiné i s  výstavou v  Muzeu užitého umění ve 
Frankfurtu nad Mohanem.

2016

První model 2000, který byl vyrobený ze zcela no-
vého materiálu, polykarbonátu Makrolon a z nere-
zové oceli, nastavil zcela nové standardy řemeslné-
ho zpracování per.

1966 – 2000 

Dalším z  příkladů spolupráce mezi Lamy a svě-
toznámými designéry byl výjimečný model dia-
log 1, u jehož zrodu stál designér Richard Sapper. 
Vskutku úchvatné je na něm trojúhelníkové tělo se 
zkoseným zakončením, jenž nabízí nečekaně pří-
jemný zážitek ze psaní.

2003 - dialog 1 

Současný nejvlivnější japonský architekt Naoto 
Fukusawa vytvořil kuličkovou tužku noto s překva-
pivě řešeným klipem splývajícím s  tělem jako jeho 
nedílná součást. Během krátké doby model získal 
většinu významných designových cen.

2008 – noto 
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imporium

LAMY imporium představuje řadu prestižních psacích nástrojů, které v sobě 
zcela přirozeně snoubí názor a styl. Kontrastní kombinace těla, kterému domi-
nují rovné linie, a válcovitého víčka dodává peru klasický a nadčasový vzhled. 
LAMY imporium je tak další řadou, která má všechny předpoklady stát se 
věčně moderní klasikou.

PLNICÍ PERO – PP
•  Šroubovací víčko. 
 •  Hrot z 14karátového zlata (ryzost Au 

585/1000) částečně pokovený platinou nebo 
černou vrstvou.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou  
a konvertorem Z 27 s pístem pro plnění pera 
inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Šroubovací víčko.
•   Náplň pro rollery M 66, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky, 

dodáváno s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Otočný mechanismus.
• Tuha HB o síle 0,7 mm.
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Design
Mario Bellini

titanium 
 
Gilošované tělo a hladké víčko 
pokovené pomocí techniky 
PVD titanem, v matné úpravě.  
V kombinaci s hladkým leště-
ným klipem pokoveným plati-
nou. Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000) částečně 
pokovený platinou. 
 
PP 8 925 Kč 
F 1506/0937942
M 1506/0937943 

RB 7 520 Kč 
1506/3937957 

KT 6 652 Kč 
1506/2937956 

MT 6 900 Kč 
0,7 mm 1506/1937955

black matt 
 
Gilošované tělo a hladké víčko 
v matné povrchové úpravě  
v kombinaci s hladkým leště-
ným klipem, pokovené pomocí 
techniky PVD černou vrstvou. 
Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000) částečně 
pokovený černou vrstvou. 
 
PP 8 925 Kč 
F 1506/0927933
M 1506/0927934 

RB 7 520 Kč 
1506/3927954 

KT 6 652 Kč 
1506/2927953 

MT 6 900 Kč 
0,7 mm 1506/1927952

black matt gt 
 
Gilošované tělo a hladké víčko 
pokovené pomocí techniky 
PVD černou vrstvou, v matné 
úpravě. V kombinaci s hladkým 
leštěným klipem a doplňky 
pokovenými zlatem. Hrot  
z 14karátového zlata (ryzost Au 
585/1000) částečně pokovený 
černou vrstvou. 
 
PP 8 925 Kč 
F 1506/0607927
M 1506/0607928 

RB 7 520 Kč 
1506/3607951 

KT 6 652 Kč 
1506/2607950 

MT 6 900 Kč 
0,7 mm 1506/1607949
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palladium 
 
Matné tělo s palladiovým povr-
chem. V kombinaci s doplňky
pokovenými chromem.
Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000) částečně 
pokovený platinou. 
 
PP 6 942 Kč 
F 1506/0741068
M 1506/0741069 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

pianoblack 
 
Tělo lakované lesklým černým 
lakem. V kombinaci s doplňky
pokovenými platinou.
Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000)
částečně pokovený platinou. 
 
PP 6 942 Kč 
F 1506/0747882
M 1506/0747883 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

pianowhite 
 
Tělo lakované lesklým bílým 
lakem. V kombinaci s doplňky
pokovenými platinou.
Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000) částečně 
pokovený platinou. 
 
PP 7 024 Kč 
EF 1506/0747875

PP 6 942 Kč
F 1506/0747876
M 1506/0747877 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

black 
 
Matné tělo v černé barvě.  
V kombinaci s doplňky  
pokovenými palladiem.  
Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000)  
částečně pokovený platinou. 
 
PP 6 942 Kč 
F 1506/0742331
M 1506/0743312 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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dialog 3

Psací nástroj, který je zosobněním všeho, co je tak typické pro značku Lamy  
- neotřelý, někdy až avantgardní design jdoucí ruku v ruce s unikátním 
technickým řešením. Rafinované technické zpracovaní otočného mechanismu 
pera. Otočením dojde k vysunutí zlatého hrotu a zasunutí klipu do těla  
a naopak.

PLNICÍ PERO - PP
• Otočný mechanismus.
•  Vysunovací hrot z 14karátového zlata (ryzost Au 585/1000) 

částečně pokovený platinou. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé a střední hroty. 

Nadstandardní nabídka hrotů na vyžádání.
•  Zasunovací klip pokovený platinou, chromem nebo palladiem.
•  Dodáváno s modrou bombičkou a konvertorem Z 27 s pístem  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.
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dialog 1

NOVINKA

Futuristická kuličková tužka od legendy německého designu Richarda Sappera. 
Úchvatné trojúhelníkové tělo se zkoseným zakončením, jež nabízí nečekaně 
příjemný zážitek z psaní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň pro kuličkové tužky M 16,  

dodáváno s černou náplní.

matt titanium 
 
Tělo z nerezové oceli s titano-
vým povrchem, v kombinaci 
s lesklými pochromovanými 
doplňky. 

KT 4 041 Kč 
1506/2744775 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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2000

Moderní klasika, která byla poprvé představena v roce 1966. Inspirovaná 
principy Bauhausu, neaspirovala na to, aby se stala symbolem společenského 
postavení, cílem bylo vytvořit funkční a vysoce kvalitní psací nástroj.  
Dnes je model LAMY 2000 doslova kultovní záležitostí.

PLNICÍ PERO - PP
•  Nasazovací víčko. 
•  Hrot z 14karátového zlata (ryzost Au 

585/1000) pokovený platinou. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

• Pístové plnění inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•   Náplň pro kuličkové tužky M 16,  

dodáváno s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
• Tuha HB o síle 0,7 mm nebo 0,5 mm.
•  Vyměnitelná gumovací pryž Z 10  

a čisticí jehla pod snímatelným víčkem.

MULTIFUNKČNÍ TUŽKA – MULTI
• Vícebarevná kuličková tužka.
• Stiskací mechanismus.
• Automatické zobrazení vybrané barvy.
•  Náplně M 21 v černé, modré, červené  

a zelené barvě.
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Design
Gerd A. Müller

metal 
 
Tělo z nerezové  
oceli s matným brou-
šeným povrchem.  
V kombinaci s doplň-
ky z nerezové oceli.
Hrot z 14karátového
zlata (ryzost Au 
585/1000) pokovený 
platinou. 
 
PP 6 776 Kč 
F 1506/0024126
M 1506/0029589 

RB 4 462 Kč 
1506/3023964 

KT 3 578 Kč 
1506/2024025 

MT 4 090 Kč 
0,7 mm 
1506/1024570 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

blackwood 
 
Tělo z kvalitního mu-
čenkového dřeva,
v kombinaci s do-
plňky pokovenými 
palladiem.
 
KT 2 314 Kč
1506/2036250

KT, se stojánkem 
3 727 Kč
1506/2037345
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

taxus 
 
Tělo z kvalitního tiso-
vého dřeva,
v kombinaci s do-
plňky pokovenými 
palladiem. 
 
KT 2 454 Kč 
1506/2038455 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

black matt 
brushed 
 
Tělo s exkluzivní černou 
laminátovou úpravou  
s prvky z nerezové oceli
s matným broušeným 
povrchem. V kombinaci  
s doplňky z nerezové
oceli. Hrot z 14karátového
zlata (ryzost Au 
585/1000) pokovený 
platinou.

PP 4 669 Kč 
EF 1506/0011349 
 
PP 4 586 Kč 
F 1506/0011350
M 1506/0011351 

RB 2 090 Kč 
1506/3019248 

KT 1 272 Kč 
1506/2011483 

MT 1 495 Kč 
0,5 mm 1506/1011602
0,7 mm 1506/1011603 

MULTI 1 859 Kč 
1506/4011446
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platinum* 
 
Tělo z nerezové oceli s gilošo-
vanou platinovou povrchovou 
vrstvou, v kombinaci s lesklými 
pochromovanými doplňky. 
Hrot ze 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000) částečně 
pokovený platinou. 
 
PP 6 157 Kč 
F 1506/0539252
M 1506/0539253 

RB 3 818 Kč 
1506/3539364 

KT 3 082 Kč 
1506/2539258

black lacquer 
 
Matně černé lakované tělo  
z nerezové oceli, v kombinaci 
s klipem z broušené nerezové 
oceli. Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 1 231 Kč 
F 1506/0563871
M 1506/0563872 

KT 909 Kč 
1506/2561472 

MT 1 157 Kč 
0,7 mm 1506/1561466 

TWINPEN 1 198 Kč 
1506/6564215 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brushed steel 
 
Tělo z nerezové oceli s matným 
broušeným povrchem, v kom-
binaci s lesklými pochromova-
nými doplňky. 
 
KT 1 041 Kč * 
1506/2591497 

TRIPEN 1 487 Kč 
1506/7591280 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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cp 1

LAMY cp 1 - moderní klasika se štíhlým cylindrickým tělem a masivním 
odpruženým hrotem z ušlechtilé nerezové oceli.
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PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko. 
•  Hrot z 14karátového zlata (ryzost Au 

585/1000) částečně pokovený platinou nebo 
hrot z nerezové oceli. 

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou, provedení 
Platinum i včetně konvertoru Z 27 pro plně-
ní pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky,  

dodáváno s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
•  Tuha HB o síle 0,7 mm. Vyměnitelná  

gumovací pryž Z 10 a čisticí jehla  
pod snímatelným víčkem. 

TWINPEN (2v1)
•  Kombinuje 2 psací systémy - kuličkovou 

a mechanickou tužku, včetně gumovací 
pryže.

• Otočný mechanismus.
•  Náplň M 21 v černé barvě, tuha 0,5 mm  

a pryž Z 15.

TRIPEN (3v1)
•  Kombinuje 2 psací systémy – kuličkovou 

a mechanickou tužku, včetně gumovací 
pryže.

• Otočný mechanismus. 
•  Náplň M 21 v černé a červené barvě, tuha  

0,5 mm a pryž Z 15. 
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scala

Typický, po formální stránce střízlivý design značky LAMY  
podpořený špičkovou technologií.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z 14karátového zlata (ryzost Au 

585/1000) částečně pokovený platinou nebo 
hrot z nerezové oceli. 

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou  
a konvertorem Z 27 pro plnění pera  
inkoustem z lahvičky. 

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Standardní náplň pro rollery M 63,  

dodáváno s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Standardní náplň pro kuličkové tužky M 16, 

dodáváno s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Otočný mechanismus.
• Tuha HB o síle 0,7 mm.
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matt black lacquer 
 
Tělo z nerezové oceli s lakova-
ným matně černým povrchem.
V kombinaci s lesklými pochro-
movanými doplňky.  
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 2 909 Kč 
F 1506/0804112
M 1506/0800559 

RB 2 545 Kč 
1506/3806707 

KT 2 206 Kč 
1506/2804091 

MT 2 512 Kč 
0,7 mm 1506/1806708 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

pianoblack 
 
Tělo z nerezové oceli s lesklým 
černě lakovaným povrchem,  
v kombinaci s lesklými pochro-
movanými doplňky. Hrot 
z 14karátového zlata (ryzost Au 
585/1000) částečně pokovený 
platinou. 
 
PP 4 545 Kč 
F 1506/0796121
M 1506/0795736 

RB 2 917 Kč 
1506/3795992 

KT 2 537 Kč 
1506/2795833 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

titanium* 
 
Tělo z nerezové oceli s titano-
vým povrchem. V kombinaci  
s lesklými pochromovanými
doplňky. Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 4 380 Kč 
F 1506/0785750
M 1506/0786714 

RB 3 305 Kč 
1506/3786711 

KT 2 892 Kč
1506/2785740 

MT 3 305 Kč 
0,7 mm 1506/1786710 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potis

brushed steel 
 
Tělo z nerezové oceli s matným
broušeným povrchem. V kom-
binaci s lesklými pochromova-
nými doplňky. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 2 636 Kč 
F 1506/0517837
M 1506/0510058 

RB 2 305 Kč 
1506/3510089 

KT 2 000 Kč 
1506/2510087 

MT 2 272 Kč 
0,7 mm 1506/1510085 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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brillant LD 
 
Černé leskle lakované tělo  
s úchopovou částí zdobenou 
stříbrnými proužky. Hrot  
z 14karátového zlata (ryzost Au 
585/1000) částečně pokovený 
platinou. 
 
PP 5 702 Kč 
F 1506/0981461
M 1506/0980655 

RB 2 776 Kč 
1506/3981530 

KT 2 611 Kč 
1506/2981510 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brillant BY 
 
Černé leskle lakované tělo  
s dřevěnou úchopovou částí. 
Hrot z 14karátového zlata 
(ryzost Au 585/1000) částečně 
pokovený platinou. 
 
PP 5 702 Kč 
F 1506/0981471
M 1506/0981472 

RB 2 776 Kč 
1506/3981531 

KT 2 611 Kč 
1506/2981511 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brillant Al KK 
 
Hliníkové tělo s úchopovou  
částí z pryže. Hrot  
z nerezové oceli. 
 
PP 1 851 Kč 
F 1506/0966655
M 1506/0966662 

RB 1 735 Kč 
1506/3966686 

KT 1 347 Kč 
1506/2966680 

MT 1 528 Kč 
0,7 mm 1506/1966674 

MULTI 1 561 Kč 
1506/4966692 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brillant Al KW 
 
Hliníkové tělo s dřevěnou 
úchopovou částí. Hrot  
z nerezové oceli. 
 
PP 1 851 Kč 
F 1506/0960005
M 1506/0966665 

RB 1 735 Kč 
1506/3966689 

KT 1 347 Kč 
1506/2966189 

MT 1 528 Kč 
0,7 mm 1506/1966677 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

black 
 
Černě lakované tělo v matném  
provedení a úchopová část  
pokovená palladiem. 
 
MULTI 1 561 Kč 
1506/4975186 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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accent

LAMY accent představuje ideální modelovou řadu pro ty, kteří touží projevit svoji 
individualitu i ve výběru psacího nástroje. Pera této modelové řady jsou vybavena 
vyměnitelnou úchopovou částí, kterou je možné vzájemně kombinovat.

PLNICÍ PERO – PP
•  Šroubovací víčko. 
•  Hrot z 14karátového zlata (ryzost Au 

585/1000) částečně pokovený platinou nebo 
hrot z nerezové oceli. 

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou  
a konvertorem Z 27 pro plnění pera  
inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Šroubovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky, dodáváno  

s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
• Tuha HB o síle 0,7 mm. 

MULTIFUNKČNÍ TUŽKA (4v1) – MULTI
•  Kombinuje 2 psací systémy - kuličkovou  

a mechanickou tužku, včetně gumovací 
pryže.

•  Mechanismus využívající zemskou gravitaci.
•  Náplň M 21 v černé, modré a červené barvě, 

tuha 0,7 mm a pryž Z 15.
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studio

NOVINKA

Elegantní ukázka, kdy se design blíží umění. Zcela nová interpretace a výji-
mečně přitažlivé tvary inspirované moderními výtvarnými formami.
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PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z 14karátového zlata částečně pokove-

ný platinou nebo z nerezové oceli, případně 
pokovený černou barvou.

•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  
a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou  
a konvertorem Z 27 pro plnění pera  
inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky,  

dodáváno s černou náplní.

Lx all black 
 
Matně černé lakované tělo  
z nerezové oceli. Úchop a klip 
v originálním tvaru vrtule z ne-
rezové oceli pokovené černou 
barvou pomocí techniky PVD. 
Hrot z nerezové oceli poko-
vený černou barvou pomocí 
techniky PVD. 
 
PP 2 495Kč 
EF 1506/0663749
 
PP 2 479 Kč 
F 1506/0663750
M 1506/0663751 

RB 2 462 Kč 
1506/3663753 

KT 1 942 Kč 
1506/2663752 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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pianoblack 
 
Leskle černé lakované tělo 
z nerezové oceli. Klip z nerezo-
vé oceli v originálním tvaru vr-
tule. Hrot z 14karátového zlata 
částečně pokovený platinou. 

PP 3 966 Kč 
F 1506/0682676
M 1506/0682677 

RB 1 685 Kč 
1506/3682682 

KT 1 429 Kč 
1506/2682681 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

palladium 
 
Tělo z nerezové oceli s palladi-
ovou povrchovou vrstvou. Klip 
z nerezové oceli v originálním 
tvaru vrtule. Hrot z 14karáto-
vého zlata částečně pokovený 
platinou. 
 
PP 3 735 Kč 
F 1506/0687301
M 1506/0687302 

RB 2 033 Kč 
1506/3688490 

KT 1 471 Kč 
1506/2687310 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

black 
 
Matně černé lakované tělo
z nerezové oceli. Vysoce leště-
ný pochromovaný úchop a klip
z nerezové oceli v originálním
tvaru vrtule. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 1 611 Kč 
F 1506/0677291
M 1506/0677292 

RB 1 537 Kč 
1506/3678485 

KT 1 099 Kč 
1506/2677295 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brushed steel 
 
Tělo z broušené nerezové
oceli. Klip z nerezové oceli
v originálním tvaru vrtule.
Hrot z nerezové oceli. 

PP 1 462 Kč 
EF 1506/0656445 

PP 1 446 Kč 
F 1506/0656446
M 1506/0656447 

RB 1 413 Kč 
1506/3651848 

KT 1 016 Kč 
1506/2656455 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

imperialblue 
 
Matně modré lakované tělo
z nerezové oceli. Vysoce leště-
ný pochromovaný úchop a klip
z nerezové oceli v originálním
tvaru vrtule. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 1 611 Kč 
F 1506/0674040
M 1506/0674041 

RB 1 537 Kč 
1506/3674044 

KT 1 099 Kč 
1506/2674043 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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Design
Jasper Morrison

olivesilver 
 
Tělo z masivního eloxovaného 
hliníku upraveného broušením, 
leptáním, leštěním a písková-
ním. V kombinaci s odpruže-
ným klipem z nerezové oceli. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 1 487 Kč
F 1506/0771945
M 1506/0771946

RB 1 388 Kč
1506/3771954

KT 1 115 Kč
1506/2771950

MOŽNOSTI ZNAČENÍ
laser, potisk

black 
 
Tělo z masivního eloxovaného 
hliníku upraveného broušením, 
leptáním, leštěním a písková-
ním. V kombinaci s odpruže-
ným klipem z nerezové oceli. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 1 487 Kč
F 1506/0771941
M 1506/0771942

RB 1 388 Kč
1506/3771952

KT 1 115 Kč
1506/2771948

MOŽNOSTI ZNAČENÍ
laser, potisk
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aion
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Nová modelová řada aion vyniká čistým, jednoduchým a funkčním designem. 
Minimalistický design je doplněný několika inovativními prvky – jednolitým 
celkem těla i víčka, výraznými konturami hrotu plnicího pera i neobvyklou 
povrchovou úpravou.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
• Hrot z nerezové oceli.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

• Dodáváno s modrou bombičkou.
•  Možnost používat i konvertor Z 27 pro  

plnění pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Otočný mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky,  

dodáváno s černou náplní.



94

Lx

NOVINKA

P
ln

icí p
e

ro

R
o

lle
r

K
uličko

vá tužka

marron 
 
Lehké hliníkové tělo s rafinova-
nou povrchovou úpravou,  
v kombinaci s doplňky pokove-
nými bronzem pomocí techniky 
PVD. Hrot z nerezové oceli po-
kovený černou barvou pomocí 
techniky PVD. 

PP 1 256 Kč 
EF 1506/0904044

PP 1 231 Kč 
F 1506/0904045
M 1506/0904046 

RB 942 Kč 
1506/3904048 

KT 702 Kč 
1506/2904047 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

LAMY Lx - to jsou pera s luxusními povrchovými úpravami inspirovanými 
sofistikovanou krásou drahých kovů. Pera, která jsou důkazem, že i psací  
potřeby mohou být elegantním módním doplňkem dodávajícím svému majiteli 
ono „něco speciální navíc“.

PLNICÍ PERO - PP
• Nasazovací víčko. 
•  Hrot z nerezové oceli potažený černou 

vrstvou. 
•  Standardní nabídka zahrnuje extra slabé, 

slabé a střední hroty. Nadstandardní nabíd-
ka hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 28 pro plně-

ní pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky,  

dodáváno s černou náplní.
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ruthenium 
 
Lehké hliníkové tělo s rafinova-
nou povrchovou úpravou  
v barvě drahého kovu, v kom-
binaci s odpruženým klipem 
pokoveným rutheniem. Hrot  
z nerezové oceli pokovený čer-
nou barvou pomocí techniky 
PVD. 

PP 1 256 Kč 
EF 1506/0571493
 
PP 1 231 Kč 
F 1506/0571494
M 1506/0571495 

RB 942 Kč 
1506/3571637 

KT 702 Kč 
1506/2571630 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

gold* 
 
Lehké hliníkové tělo s rafinova-
nou povrchovou úpravou v bar-
vě drahého kovu, v kombinaci  
s odpruženým klipem pokove-
ným zlatem. Hrot z nerezové 
oceli pokovený černou barvou 
pomocí techniky PVD. 
 
PP 1 231 Kč 
F 1506/0751502
M 1506/0751503 

RB 942 Kč 
1506/3751634 

KT 702 Kč 
1506/2751633 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

rose gold 
 
Lehké hliníkové tělo s rafinova-
nou povrchovou úpravou  
v barvě drahého kovu, v kom-
binaci s odpruženým klipem 
pokoveným růžovým zlatem. 
Hrot z nerezové oceli poko-
vený černou barvou pomocí 
techniky PVD. 

PP 1 256 Kč 
EF 1506/0761505
 
PP 1 231 Kč 
F 1506/0761506
M 1506/0761507 

RB 942 Kč 
1506/3761635 

KT 702 Kč 
1506/2761632 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

palladium 
 
Lehké hliníkové tělo s rafinova-
nou povrchovou úpravou v bar-
vě drahého kovu, v kombinaci  
s odpruženým klipem pokove-
ným palladiem. Hrot z nerezové 
oceli pokovený černou barvou 
pomocí techniky PVD. 

PP 1 256 Kč 
EF 1506/0581497
 
PP 1 231 Kč 
F 1506/0581498
M 1506/0581499 

RB 942 Kč 
1506/3581636 

KT 702 Kč 
1506/2581631 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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chrome matt* 
 
Matně pochromované tělo 
a logo zabraňující skutálení 
tužky. 
 
KT 1 016 Kč 
1506/2873370 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

imperialblue 
 
Matně modré lakované tělo  
v kombinaci s pochromovaným 
logem zabraňujícím skutálení 
tužky. 
 
KT 958 Kč 
1506/2885215 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

white 
 
Leskle bílé lakované tělo  
v kombinaci s pochromovaným 
logem zabraňujícím skutálení 
tužky. 
 
KT 958 Kč 
1506/2881980 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

black 
 
Matně černé lakované tělo  
v kombinaci s pochromovaným 
logem zabraňujícím skutálení 
tužky. 
 
KT 958 Kč 
1506/2883920 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

chrome 
 
Vysoce leštěné pochromované 
tělo a logo zabraňující skutálení 
tužky. 
 
KT 950 Kč 
1506/2893925 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

laserorange 
 
Leskle oranžové lakované tělo
v kombinaci s pochromovaným
logem zabraňujícím skutálení
tužky. 
 
KT 958 Kč 
1506/2880973 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ
laser, potisk

* do vyprodání zásob
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pico

NOVINKA

Kapesní kuličková tužka v moderním kovovém provedení  
s praktickým stiskacím teleskopickým mechanismem.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací teleskopický mechanismus.
•  Náplň do kuličkové tužky M 22,  

dodáváno s černou náplní.

neonpink 
 
Neonově růžové lakované tělo 
v kombinaci s pochromovaným 
logem zabraňujícím skutálení 
tužky. 

KT 958 Kč 
1506/2882075 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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scribble

…pokud rádi dáváte myšlence tvar pouze několika tahy.  
Ideální pro kreativní psaní, náčrty a skicy.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň do kuličkové tužky M 22,  

dodáváno s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT 0,7
• Tuha HB o síle 0,7 mm.
• Integrovaná gumovací pryž Z 19.
• Stiskací mechanismus. 
• Snímatelný klip.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT 3,15
• Tuha HB o síle 3,15 mm.
• Padací mechanismus.
• Snímatelný klip.

K
uličko

vá tužka
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matt black 
 
Plastové tělo s palladiovou po-
vrchovou vrstvou, v kombinaci 
s doplňky z nerezové oceli. 
 
KT 876 Kč 
1506/2854355 

MT 950 Kč 
0,7 mm 1506/1852530

MT 950 Kč 
3,15 mm 1506/1852531
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ
potisk
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PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA - KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 do kuličkové tužky,  

dodáváno s černou náplní. 

Čistý funkční design s dominantním válcovitým tvarem těla.

black 
 
Matně černé tělo z nerezo-
vé oceli a doplňky z nere-
zové oceli. Hrot z nerezové 
oceli.

PP 1 140 Kč 
F 1506/0472599
M 1506/0472600 
 
RB 859 Kč 
1506/3472602

KT 735 Kč 
1506/2472601 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

silver 
 
Tělo z matné nerezové 
oceli a doplňky z leštěné 
nerezové oceli. Hrot  
z nerezové oceli.

PP 1 140 Kč 
F 1506/0472594
M 1506/0472595 
 
RB 859 Kč 
1506/3472597

KT 735 Kč 
1506/2472596 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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st

NOVINKA

NOVINKA

LAMY st - úzký a elegantní. Nestárnoucí klasika s mimořádně štíhlým válcovitým 
tělem a masivním odpruženým ocelovým klipem.
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matt steel 
 
Tělo z nerezové oceli  
s hladkým saténovým  
povrchem. Hrot  
z nerezové oceli. 
 
PP 1 033 Kč * 
F 1506/0453461
M 1506/0453462 

MT 793 Kč 
0,5 mm 1506/1452309 

TWINPEN 1 041 Kč 
1506/6454340 

TRIPEN 1 256 Kč 
1506/7451271 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

* do vyprodání zásob

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko. 
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 27  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
•  Tuha HB o síle 0,5 mm. Vyměnitelná gumo-

vací pryž Z 10 a čisticí jehla pod snímatel-
ným víčkem. 

TWINPEN (2V1)
•  Kombinuje 2 psací systémy - kuličkovou  

a mechanickou tužku, včetně gumovací pryže.
• Otočný mechanismus.
•  Náplň M 21 v černé barvě, tuha 0,5 mm  

a pryž Z 15. 

TRIPEN (3v1)
•  Kombinuje 2 psací systémy – kuličko- 

vou a mechanickou tužku, včetně gumo- 
vací pryže.

• Otočný mechanismus. 
•  Náplň M 21 v černé a červené barvě, tuha  

0,5 mm a pryž Z 15 (provedení matt steel) 
nebo náplň M 21 v modré a červené barvě, 
tuha 0,5 mm a pryž Z 15 (provedení black).

black 
 
Tělo z nerezové oceli 
s matným černým lakem.

TRIPEN 1 314 Kč 
1506/7461540 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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swift
LAMY swift - roller, který si zachovává veškeré pohodlí kuličkové tužky. Uni-
kátní patentovaný mechanismus, díky kterému se klip zatlačením na stiskátko 
zasune do těla rolleru, takže po čas psaní nepřekáží. 

ROLLER – RB
• Stiskací roller, bez víčka.
•  Náplň pro rollery bez víčka M 66, dodá-

váno s černou náplní.

palladium 
 
Tělo s palladiovou povr-
chovou vrstvou a doplň-
ky z nerezové oceli. 
 
RB 1 231 Kč 
1506/3305730 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

black 
 
Tělo a doplňky z nere-
zové oceli s matným 
černým lakem. 
 
RB 1 041 Kč 
1506/3315735 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

anthracite 
 
Tělo z nerezové oceli  
s matným tmavě šedým 
lakem, v kombinaci  
s doplňky z nerezové 
oceli. 
 
RB 1 041 Kč 
1506/3348470 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

imperialblue 
 
Tělo z nerezové oceli 
s matným modrým 
lakem, v kombinaci  
s doplňky z nerezové 
oceli. 
 
RB 1 041 Kč 
1506/3348475 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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NOVINKA

black purple 
 
Lehké tělo z eloxovaného hliní-
ku s ergonomicky tvarovaným 
průhledným úchopem. V kom-
binaci s odpruženým klipem. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 747 Kč
EF 1506/0291731
 
PP 727 Kč 
F 1506/0291732
M 1506/0291733 

RB 508 Kč 
1506/3291736 

KT 454 Kč 
1506/2291735 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

ocean blue 
 
Lehké tělo z eloxovaného hliní-
ku s ergonomicky tvarovaným 
průhledným úchopem. V kom-
binaci s odpruženým klipem. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 747 Kč
EF 1506/0280157
 
PP 727 Kč 
F 1506/0280158
M 1506/0280159 

RB 508 Kč 
1506/3280160 

KT 454 Kč
1506/2280215 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

graphite 
 
Lehké tělo z eloxovaného hliníku 
s ergonomicky tvarovaným prů-
hledným úchopem. V kombinaci 
s odpruženým klipem. Hrot  
z nerezové oceli. 
 
PP 747 Kč
EF 1506/0260297
 
PP 727 Kč 
F 1506/0264281
M 1506/0260433 

RB 508 Kč 
1506/3264305 

KT 454 Kč 
1506/2264300 

MT 466 Kč 
0,5 mm 1506/1264290 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

black 
 
Lehké tělo z eloxovaného hliní-
ku s ergonomicky tvarovaným 
průhledným úchopem. V kom-
binaci s odpruženým klipem. 
Hrot z nerezové oceli  
v černé barvě. 

PP 747 Kč
EF 1506/0710522 

PP 727 Kč 
F 1506/0715278
M 1506/0715279 

RB 508 Kč 
1506/3715281 

KT 454 Kč 
1506/2715280 

MT 466 Kč 
0,5 mm 1506/1718118 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

bluegreen* 
 
Lehké tělo z eloxovaného hliníku  
s ergonomicky tvarovaným prů-
hledným úchopem. V kombinaci  
s odpruženým klipem. Hrot  
z nerezové oceli. 
 
PP 714 Kč 
F 1506/0326060
M 1506/0326061 

RB 495 Kč 
1506/3326064 

KT 446 Kč 
1506/2326063 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

* do vyprodání zásob

turmaline 
 
Lehké tělo z eloxovaného hliní-
ku s ergonomicky tvarovaným 
průhledným úchopem. V kom-
binaci s odpruženým klipem. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 747 Kč
EF 1506/0234719 

PP 727 Kč 
F 1506/0234720
M 1506/0234721 

RB 508 Kč 
1506/3234726 

KT 454 Kč 
1506/2234725 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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AL-star

Tělo vyrobené z hliníku přináší psaní lehkost, která je ještě umocněna 
pohodlným držením díky trojhrannému ergonomickému úchopu.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli, případně potažený 

černou vrstvou. 
•  Standardní nabídka zahrnuje extra slabé, 

slabé a střední hroty. Nadstandardní 
nabídka hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 28  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 do kuličkové tužky,  

dodáváno s černou náplní. 

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
•  Tuha HB o síle 0,5 mm. Vyměnitelná  

gumovací pryž Z 18 a čisticí jehla pod  
snímatelným víčkem. 
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econ

Jednoduchá a čistá forma, která fascinuje zajímavě zpracovanými detaily jako 
je asymetricky vykrojený klip nebo neobvykle zpracovaný úchop. 

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň do kuličkové tužky M 16,  

dodáváno s černou náplní.

matt 
 
Tělo z pískované nerezové 
oceli a doplňky z nerezové 
oceli.

KT 595 Kč 
1506/2403494 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brushed 
 
Tělo z broušené nerezové 
oceli a doplňky z leštěné 
nerezové oceli.

KT 595 Kč 
1506/2407911 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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vista

vista transparent 
 
Tělo z průhledného plastu
a ergonomicky upravená
úchopová zóna, odpruže-
ný kovový klip. Hrot  
z nerezové oceli. 
 
PP 508 Kč 
EF 1506/0125150
 
PP 487 Kč 
F 1506/0125151
M 1506/0125152 

RB 367 Kč 
1506/3125170 

KT 318 Kč 
1506/2125165 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1125160 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Tělo z tvrzeného ABS plastu a ergonomicky upravená úchopová zóna doplněné
odpruženým kovovým klipem. 

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje extra slabé, 

slabé a střední hroty. Nadstandardní  
nabídka hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 28  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou nebo modrou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň pro kuličkové tužky M 16,  

dodáváno s černou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
•  Vyměnitelná gumovací pryž Z 18  

a čisticí jehla pod snímatelným víčkem.
• Tuha HB o síle 0,5 mm.
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safari

Tělo z tvrzeného ABS plastu a ergonomicky upravená úchopová zóna doplněné
odpruženým kovovým klipem. K dispozici v široké barevné paletě.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli, případně potažený 

černou vrstvou. 
•  Standardní nabídka zahrnuje extra slabé,  

slabé a střední hroty. Nadstandardní nabídka 
hrotů na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 28  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno s černou 

nebo modrou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň pro kuličkové tužky M 16,  

dodáváno s černou nebo modrou  
náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
•  Vyměnitelná gumovací pryž Z 18  

a čisticí jehla pod snímatelným víčkem.
• Tuha HB o síle 0,5 mm.
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black 
 
Tělo ze zářivého černé-
ho plastu a ergonomic-
ky upravená úchopová 
zóna, odpružený kovový 
klip. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 508 Kč 
EF 1506/0190396
 
PP 487 Kč 
F 1506/0199678
M 1506/0199679 

RB 367 Kč 
1506/3190401 

KT 318 Kč 
1506/2190400 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1190399 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

red 
 
Tělo z červeného plastu 
a ergonomicky upra-
vená úchopová zóna, 
odpružený kovový klip. 
Hrot z nerezové oceli. 

PP 508 Kč 
EF 1506/0165260
 
PP 487 Kč 
F 1506/0165264
M 1506/0165262 

RB 367 Kč 
1506/3165277 

KT 318 Kč 
1506/2165272 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1165267 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

white 
 
Tělo ze zářivého bílého 
plastu a ergonomicky 
upravená úchopová 
zóna, odpružený kovo-
vý klip. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 508 Kč 
EF 1506/0191852
 
PP 487 Kč 
F 1506/0199676
M 1506/0199677 

RB 367 Kč 
1506/3194660 

KT 318 Kč 
1506/2193610 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1193610 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

blue 
 
Tělo z modrého plastu 
a ergonomicky upra-
vená úchopová zóna, 
odpružený kovový klip. 
Hrot z nerezové oceli. 

PP 508 Kč 
EF 1506/0140495
 
PP 487 Kč 
F 1506/0140499
M 1506/0140497 

RB 367 Kč 
1506/3140511 

KT 318 Kč 
1506/2140506 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1140502 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

yellow 
 
Tělo ze žlutého plastu  
a ergonomicky upra-
vená úchopová zóna, 
odpružený kovový klip. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 508 Kč 
EF 1506/0188110
 
PP 487 Kč 
F 1506/0188117
M 1506/0188112 

RB 367 Kč 
1506/3188131 

KT 318 Kč 
1506/2188126 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1188121 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

pink 
 
Tělo z růžového plastu  
a ergonomicky upra-
vená úchopová zóna, 
odpružený kovový klip. 
Hrot z nerezové oceli. 

PP 508 Kč 
EF 1506/0131583
 
PP 487 Kč 
F 1506/0131584
M 1506/0131585 

RB 367 Kč 
1506/3135636 

KT 318 Kč 
1506/2131600 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1136174 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

umbra 
 
Tělo z matného černého 
plastu a ergonomicky 
upravená úchopová 
zóna, odpružený kovo-
vý klip. Hrot z nerezové 
oceli, potažený černou 
barvou. 
 
PP 508 Kč 
EF 1506/0173062
 
PP 487 Kč 
F 1506/0173063
M 1506/0173061 

RB 367 Kč 
1506/3172907 

KT 318 Kč 
1506/2172906 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1172905 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

green 
 
Tělo ze zeleného plastu 
a ergonomicky upra-
vená úchopová zóna, 
odpružený kovový klip. 
Hrot z nerezové oceli. 

PP 508 Kč 
EF 1506/0130632
 
PP 487 Kč 
F 1506/0130633
M 1506/0130634 

RB 367 Kč 
1506/3130640 

KT 318 Kč 
1506/2164412 

MT 318 Kč 
0,5 mm 1506/1130637 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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joy

al 
 
Kaligrafické pero s matným 
černým plastovým tělem er-
gonomického tvaru. Hliníkové 
víčko s odpruženým klipem. 
Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 541 Kč 
1,1 1506/0115880
1,5 1506/0115881
1,9 1506/0115882
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

al 
 
Sada s kaligrafickým perem, 
vyměnitelnými hroty o šíři  
1,1 mm, 1,5 mm a 1,9 mm  
a náhradními bombičkami. 

SET 1 305 Kč 
1506/9117714 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

black 
 
Kaligrafické pero s černým 
plastovým tělem ergonomic-
kého tvaru. Plastové víčko  
s odpruženým červeným kli-
pem. Hrot z nerezové oceli. 
 
PP 442 Kč 
1,1 1506/0158235
1,5 1506/0156810
1,9 1506/0155570
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

black 
 
Sada s kaligrafickým perem, 
vyměnitelnými hroty o šíři  
1,1 mm, 1,5 mm a 1,9 mm  
a náhradními bombičkami. 

SET 1 223 Kč 
1506/9155427 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Kaligrafické plnicí pero, které inspiruje ke kreativnímu ručnímu psaní.  
Díky svému ergonomickému tvaru perfektně padne do ruky.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
•  Hrot z nerezové oceli o šíři 1,1 mm, 1,5 mm nebo 1,9 mm.
• Dodáváno s modrou bombičkou.  
•  Možnost používat i konvertor Z 28  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.
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tipo
Praktický a jednoduchý, cenný společník pro každodenní život. Nyní v novém 
designu s upraveným a výraznějším klipem a modifikovanou špičkou pro 
pohodlnější psaní.

ROLLER – RB
• Stiskací roller, bez víčka.
•  Náplň pro rollery bez víčka M 66, dodá-

váno s černou náplní.

Al/K silver 
 
RB 239 Kč 
1506/3391814

K coal 
 
Plastové tělo v zářivé 
černé barvě, v kombina-
ci s černými plastovými 
doplňky. 
 
RB 202 Kč 
1506/3371806 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Al/K pearl 
 
RB 239 Kč 
1506/3391813

K lime 
 
Plastové tělo v zářivé 
limetkové barvě,  
v kombinaci s černými 
plastovými doplňky. 
 
RB 202 Kč 
1506/3371804 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Al/K coffee 
 
RB 239 Kč 
1506/3391815

K white 
 
Plastové tělo v zářivé 
bílé barvě, v kombinaci 
s černými plastovými 
doplňky. 
 
RB 202 Kč 
1506/3371803 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Al/K black  
purple 
 
RB 239 Kč 
1506/3391816

K red 
 
Plastové tělo v zářivé 
červené barvě,  
v kombinaci s černými 
plastovými doplňky. 
 
RB 202 Kč 
1506/3371805 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Al/K turmaline 
 
Barevné hliníkové tělo 
v kombinaci s černými 
plastovými doplňky. 
 
RB 239 Kč 
1506/3393027 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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logo
Spolehlivý a zároveň krásný psací nástroj z ušlechtilé oceli vhodný
pro každodenní používání.

PLNICÍ PERO – PP
•  Nasazovací víčko. 
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé  

a střední hroty. Nadstandardní nabídka hrotů 
na vyžádání.

•  Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 27  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.

ROLLER – RB
• Nasazovací víčko.
•  Náplň pro rollery M 63, dodáváno  

s černou náplní.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky, dodáváno  

s černou nebo modrou náplní.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Stiskací mechanismus.
• Tuha HB o síle 0,5 mm. 

TWIN PEN (2v1)
•  Kombinuje 2 psací systémy - kuličkovou  

a mechanickou tužku.
• Otočný mechanismus.
• Náplň M 21 v černé barvě a tuha 0,5 mm. 

TRIPEN (3v1)
•  Systém 3 v 1: kuličková tužka s náplní  

ve 3 barvách.
•  Stiskací mechanismus. 
• Automatické zobrazení vybrané barvy.
•  Náplň M 21 v černé, modré a červené barvě.

matt black 
 
Tělo a klip z nerezové 
oceli, v kombinaci  
s černými plastovými 
doplňky. Hrot z nerezo-
vé oceli. 
 
PP 644 Kč 
F 1506/0055002
M 1506/0055003 

KT 219 Kč 
1506/2053800 

MT 248 Kč 
0,5 mm 1506/1053805 

TRIPEN (3 x KT)  
867 Kč 
1506/4055745 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

matt red 
 
Tělo a klip z nerezové 
oceli, v kombinaci  
s červenými plastový-
mi doplňky.  
 
KT 219 Kč 
1506/2053802 

MT 260 Kč 
0,5 mm 1506/1053807 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

matt blue 
 
Tělo a klip z nerezové 
oceli, v kombinaci  
s modrými plastovými 
doplňky.  
 
KT 219 Kč 
1506/2053801 

MT 260 Kč 
0,5 mm 1506/1053806 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

matt green 
 
Tělo a klip z nerezové 
oceli, v kombinaci se 
zelenými plastovými 
doplňky.  
 
KT 219 Kč 
1506/2053803 

MT 260 Kč 
0,5 mm 1506/1053808 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

brushed 
 
Broušená nerezová  
ocel s pochromovanými 
doplňky. 
 
PP 892 Kč 
F 1506/0063711
M 1506/0063712 

RB 731 Kč 
1506/3069667 

KT 466 Kč 
1506/2065335 

MT 520 Kč  
0,5 mm 1506/1065589 

TWINPEN (KT, 0.5 mm) 
884 Kč 
1506/6067730 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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logo M+
Nadčasový design a vynikající funkčnost dělají z modelové řady logo  
spolehlivého společníka v každé situaci.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky, dodá-

váno s černou nebo modrou náplní.

M+ white 
 
Bílý tvrzený plast  
s doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 194 Kč 
1506/2045978 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

M+ black 
 
Černý tvrzený plast 
s doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 194 Kč 
1506/2045979 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

M+ blue 
 
Modrý tvrzený plast 
s doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 194 Kč 
1506/2045976 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

M+ red 
 
Červený tvrzený plast 
s doplňky z nerezové 
oceli. 
 
KT 194 Kč 
1506/2045977 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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noto
Moderní design vhodný pro každého. Překvapí nenápadným klipem,  
který elegantně splývá s tělem jako jeho nedílná součást.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
• Stiskací mechanismus.
•  Náplň M 16 pro kuličkové tužky, dodáváno  

s černou náplní.

blue silver 
 
Matně modré plastové tělo  
v kombinaci s metalicky  
lakovanými doplňky. 
 
KT 243 Kč 
1506/2835197 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

black silver 
 
Matně černé plastové tělo  
v kombinaci s metalicky  
lakovanými doplňky. 
 
KT 243 Kč 
1506/2830083 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

white silver 
 
Matně bílé plastové tělo  
v kombinaci s metalicky  
lakovanými doplňky. 
 
KT 243 Kč 
1506/2831850 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

black 
 
Matně černé plastové tělo  
a doplňky. 
 
KT 190 Kč 
1506/2820079 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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nexx M, nexx

NOVINKA

Plnicí pera s lehkými těly vyrobenými z hliníku a s měkkou, ergonomicky  
tvarovanou úchopovou částí doplněnou kvalitním ocelovým hrotem.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko.
• Hrot z nerezové oceli.
•  Standardní nabídka zahrnuje slabé nebo střední 

hroty. Nadstandardní nabídka hrotů na vyžádání.
• Dodáváno s modrou bombičkou.
•  Možnost použít i konvertor Z 28 pro plnění pera 

inkoustem z lahvičky.

M opal green 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem doplněným 
kovovým klipem. Hrot 
z nerezové oceli. 
 
PP M 479 Kč
1506/0940636 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

blue 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 404 Kč 
M 1506/0870609 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

M anthracite 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem doplněným 
kovovým klipem. Hrot 
z nerezové oceli. 
 
PP 479 Kč 
M 1506/0880621 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

lime 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 404 Kč 
M 1506/0860597 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

smaragd 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 404 Kč 
M 1506/0642131 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

rose 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 433 Kč 
M 1506/0463530 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk

pink 
 
Hliníkové tělo s měk- 
kou úchopovou částí  
a barevným plastovým 
víčkem. Hrot z nerezové 
oceli. 
 
PP 404 Kč 
M 1506/0820567 
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
laser, potisk
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abc

Z ergonomického i pedagogického hlediska ideální pro děti, které začínají se  
psaním. Nejdříve s mechanickou tužkou a poté s plnicím perem.

PLNICÍ PERO – PP
• Nasazovací víčko. 
•  Hrot z nerezové oceli. 
•  Nabídka zahrnuje zaoblené hroty pro  

začátečníky a zkosené hroty pro leváky. 
• Dodáváno s modrou bombičkou. 
•  Možnost používat i konvertor Z 28  

pro plnění pera inkoustem z lahvičky.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
• Otočný mechanismus.
• Tuha B o síle 1,4 mm.

P
ln

icí p
e

ro

P
ln

icí p
e

ro

red 
 
Tělo z javorového dřeva 
v kombinaci s červenými 
plastovými doplňky. Hrot 
z nerezové oceli. 
 
PP 342 Kč 
LH 1506/0106072
A 1506/0106725 

MT 276 Kč 
1,4 mm 1506/1109651
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

blue 
 
Tělo z javorového dřeva 
v kombinaci s modrými 
plastovými doplňky. Hrot 
z nerezové oceli. 
 
PP 342 Kč 
LH 1506/0096668
A 1506/0096661 

MT 276 Kč 
1,4 mm 1506/1099650
 
MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk
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Kožená pouzdra Premium 
 
A 301 pro 1 ks 909 Kč 
1506/9324779 

A 302 pro 2 ks 1 066 Kč 
1506/9324780 

A 303 pro 3 ks 1 223 Kč 
1506/9303781

Kožená pouzdra Premium 
 
A 314 pro 1 ks 909 Kč 
1506/9325582 

A 315 pro 2 ks 1 066 Kč 
1506/9325583 

A 316 pro 3 ks 1 223 Kč 
1506/9325584

Kožená pouzdra 
 
A 201 pro 1 ks 702 Kč 
1506/9202772 

A 202 pro 2 ks 814 Kč 
1506/9202773 

A 203 pro 3 ks 925 Kč 
1506/9324774

Kožená pouzdra 
 
pico 231 Kč 
1506/9111815 

dialog 3   276 Kč 
1506/9112444 

A 31 pro 1 ks 549 Kč 
1506/9312064 

A 32 pro 2 ks 636 Kč 
1506/9322061

Pouzdra
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Lahvičkový inkoust  
crystal ink T 53, 30 ml
 
 

 Azurite 360, tmavě modrý 294 Kč 
1506/8529280
 

 Obsidian 660, černý 294 Kč 
1506/8529271
 

 Peridot 420, zelený 294 Kč 
1506/8529273
 

 Amazonite 470, tyrkysový 294 Kč 
1506/8529279

  Benitoite 380, modročerný,  
dokumentní 294 Kč

1506/8529276

 
 

 Agate 690, šedý 294 Kč 
1506/8529275
 

 Topaz 500, hnědý 294 Kč 
1506/8529274
 

 Ruby 220, rubínový 294 Kč 
1506/8529278 

 Rhodonite 260, růžový 294 Kč 
1506/8529272

 Beryl 270, lila 294 Kč 
1506/8529277

Speciální inkousty
Prémiové inkousty inspirované fascinujícím leskem drahých kamenů. Každý 
z 10 atraktivních odstínů byl vytvořen s největší pečlivostí a s cílem podpořit 
kreativní rozměr psaní a podtrhnout jedinečný charakter každého tahu.
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Inkousty, náplně

Lahvičkový inkoust T 51, 30 ml 
 

 modrý omyvatelný 128 Kč 
1506/8518927 

 černý 128 Kč 
1506/8518925 

 červený 128 Kč 
1506/8518926

Lahvičkový inkoust T 52, 50 ml 
 

 modrý omyvatelný 210 Kč 
1506/8528933 

 černý 210 Kč 
1506/8528931 

 červený 210 Kč 
1506/8528932 

 tyrkysový 210 Kč 
1506/8528934 

 zelený 210 Kč 
1506/8528935 

 modročerný 210 Kč 
1506/8528936

Inkoustové bombičky T 10, 5 ks 
 

 modré omyvatelné 42 Kč 
1506/8102077 

 černé 42 Kč 
1506/8102075 

 červené 42 Kč 
1506/8102076 

 tyrkysové 42 Kč 
1506/8102741 

 zelené 42 Kč 
1506/8101478 

 modročerné 42 Kč 
1506/8100655 

 fialové 42 Kč 
1506/8105783

Náplně do rollerů M 63 
 

 modrá 74 Kč 
1506/8638560 

 černá 74 Kč 
1506/8638559 

 zelená 74 Kč 
1506/8638562 

 červená 74 Kč 
1506/8638561

Náplně do rollerů M 66 
 

 modrá 74 Kč 
1506/8665757 

 černá 74 Kč 
1506/8665755 

 zelená 74 Kč 
1506/8667233 

 červená 74 Kč 
1506/8665756

Náplně do kuličkových tužek M 16 

 modrá 0,5 mm 101 Kč 
1506/8160148 

 modrá 0,7 mm 101 Kč 
1506/8160152

 modrá 1,0 mm 101 Kč 
1506/8160156 

 černá 0,5 mm 101 Kč 
1506/8160146 

 černá 0,7 mm 101 Kč 
1506/8160150 

 černá 1,0 mm 101 Kč 
1506/8160154 

 červená 0,5 mm 101 Kč 
1506/8160147

 červená 0,7 mm 101 Kč 
1506/8160151 

 červená 1,0 mm 101 Kč 
1506/8160155 

 zelená 0,7 mm 101 Kč 
1506/8160153

Konvertory 
 
Z 27 pro imporium, dialog 3, accent, logo, aion, 
st, cp 1, studio, scala 87 Kč 
1506/8264761 

Z 28 pro abc, safari, vista, joy,  
AL-star, Lx, nexx, nexx M 71 Kč 
1506/8264763

Zmizík ink x 
 
Zmizík 31 Kč 
F 1506/8022203
B 1506/8022204

Náplně do kuličkových tužek M 22 

 modrá 0,5 mm 62 Kč 
1506/8223382 

 modrá 0,7 mm 62 Kč 
1506/8223380

 modrá 1,0 mm 62 Kč 
1506/8223384 

 černá 0,5 mm 62 Kč 
1506/8223383 

 černá 0,7 mm 62 Kč 
1506/8223381

 černá 1,0 mm 62 Kč 
1506/8223385

Náplně do multifunkčních  
kuličkových tužek M 21 a M 55 
 

 modrá 34 Kč 
1506/8211044 

 černá 34 Kč 
1506/8211046 

 zelená 34 Kč 
1506/8211045 

 červená 34 Kč 
1506/8211043 

 zvýrazňovač 54 Kč 
1506/8558230

Tuhy 
 
4B 3,15 mm, M 43 62 Kč 
1506/8433332 

B 1,4 mm, M 44 62 Kč 
1506/8449666 

HB 0,7 mm, M 40 56 Kč 
1506/8402099 

HB 0,5 mm, M 41 56 Kč 
1506/8412101

Pryže 
 
Z 10 pro 2000, cp 1, econ a st 29 Kč 
1506/8102103 

Z 15 pro multifunkční tužky 25 Kč 
1506/8155030 

Z 18 pro AL-star, safari a vista 25 Kč 
1506/8185035 

Z 19 pro scribble 23 Kč 
1506/8195040
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Tikky

Black*

Černé plastové tělo
a pochromované
doplňky.

KT+MT 0,5  178 Kč 
0053/0770951 

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

White

Bílé plastové tělo
a pochromované
doplňky.

KT+MT 0,5  178 Kč 
0053/0770941 

MOŽNOSTI ZNAČENÍ 
potisk

Klasický design a anatomicky upravená úchopová zóna - ideální psací nástroj  
pro každou příležitost.

KULIČKOVÁ TUŽKA – KT
•  Stiskací mechanismus.
•  Modrá náplň pro kuličkové tužky.

MECHANICKÁ TUŽKA – MT
•  Stiskací mechanismus.
•  Tuha HB o síle 0,5 mm,  

vyměnitelná pryž.

* do vyprodání zásob

Pozn.: V průběhu roku může dojít ke změně odstínu úchopu.
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MOLESKINE
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PODPOŘTE VAŠI KREATIVITU POMOCÍ KOMBINACE  
ANALOGOVÝCH A DIGITÁLNÍCH NÁSTROJŮ

Inspirace má různé podoby. V Moleskine hledáme cesty, jak pomoct lidem zvy- 
šovat produktivitu a prohlubovat kreativitu tak, aby se zároveň ve svém vyja- 
dřování mohli cítit co nejsvobodněji. Naše kolekce Moleskine+ skvěle fun- 

guje se světem papíru i moderních technologií, díky přirozenému spojení analogových prvků  
s  digitálními nástroji vychází vstříc nejrůznějším nárokům a potřebám, pomáhá vaše nápady  
nejen shromažďovat a rozvíjet, ale i sdílet s  ostatními. K  dispozici jsou speciálně upravené  
papírové zápisníky, které jsou kompatibilní s  digitálními aplikacemi, papírové tablety, které  
můžete používat spolu s chytrými pery, nebo digitální kalendáře, které vás udržují v  kon- 
taktu s okolním světem.

Všechny nástroje kolekce Moleskine+ jsou kompatibilní s dalšími produkty Moleskine, a to ne- 
jen pouze po formální stránce, ale i funkční. Může se tedy stát, že skvělý nápad, který je  
původně zachycen v  papírovém zápisníku nebo papírovém tabletu, je dále sdílen a rozvíjen  
online, aby se zase nakonec ocitl na papíře ve finální tištěné podobě.

Příběh značky Moleskine se začal psát již v 19. století ve Francii, kdy vznikl produkt s velkou tra- 
dicí. Zápisníky Moleskine si oblíbili významní umělci a myslitelé jako Vincent van Gogh, Pablo  
Picasso či Ernest Hemingway. Dnes je značka Moleskine synonymem pro kulturu, cestování,   
kreativitu a osobní identitu, a to jak v reálném světě, tak i ve světě digitálním. Moleskine je kre- 
ativním a nápaditým partnerem pro dnešní dobu.

PŘEHLED 
VELIKOSTÍ  

A LINIATURA



122

NOVINKA
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Zápisník 
tvrdé desky, linkovaný
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou vaz-
bou v kartonových deskách, obepnutý 
pružnou páskou proti samovolnému 
otevírání. Zápisník je vybaven kapsou  
na vizitky a drobnosti, která je vyrobena 
z tkaniny a kartonu, textilní záložkou  
a letákem s historií Moleskine. Papír  
70 g/m², neobsahuje kyseliny, linkovaný. 
 
318 Kč
1331/1114204
linkovaný modrý S  
(9 x 14 cm), 96 listů 

362 Kč
1331/1115204
linkovaný modrý M  
(11,5 x 18 cm), 104 listů

404 Kč
1331/1117204
linkovaný modrý L  
(13 x 21 cm), 120 listů

470 Kč
1331/1119204
linkovaný modrý XL  
(19 x 25 cm), 96 listů

Zápisník 
tvrdé desky, tečkovaný 
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou vaz-
bou v kartonových deskách, obepnutý 
pružnou páskou proti samovolnému 
otevírání. Zápisník je vybaven kapsou  
na vizitky a drobnosti, která je vyrobena  
z tkaniny a kartonu, textilní záložkou  
a letákem s historií Moleskine. Papír  
70 g/m², neobsahuje kyseliny, tečkovaný. 
 
318 Kč
1331/1114401
tečkovaný černý S  
(9 x 14 cm), 96 listů

362 Kč
1331/1115401
tečkovaný černý M  
(11,5 x 18 cm), 104 listů

404 Kč
1331/1117401
tečkovaný černý L  
(13 x 21 cm), 120 listů

577 Kč
1331/1117471
tečkovaný černý L  
(13 x 21 cm), 200 listů

470 Kč
1331/1119401
tečkovaný černý XL  
(19 x 25 cm), 96 listů

533 Kč
1331/1111401
tečkovaný černý A4,  
96 listů

Zápisník 
tvrdé desky, linkovaný 
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou vaz-
bou v kartonových deskách, obepnutý 
pružnou páskou proti samovolnému 
otevírání. Zápisník je vybaven kapsou  
na vizitky a drobnosti, která je vyrobena 
z tkaniny a kartonu, textilní záložkou  
a letákem s historií Moleskine. Papír  
70 g/m², neobsahuje kyseliny, linkovaný. 
 
318 Kč
1331/1114201
linkovaný černý S  
(9 x 14 cm), 96 listů

362 Kč
1331/1115201
linkovaný černý M  
(11,5 x 18 cm), 104 listů

404 Kč
1331/1117201
linkovaný černý L  
(13 x 21 cm), 120 listů

577 Kč
1331/1117271
linkovaný černý L  
(13 x 21 cm), 200 listů

470 Kč
1331/1119201
linkovaný černý XL  
(19 x 25 cm), 96 listů

533 Kč
1331/1111201
linkovaný černý A4,  
96 listů

Zápisník 
tvrdé desky, linkovaný
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou vaz-
bou v kartonových deskách, obepnutý 
pružnou páskou proti samovolnému 
otevírání. Zápisník je vybaven kapsou  
na vizitky a drobnosti, která je vyrobena 
z tkaniny a kartonu, textilní záložkou  
a letákem s historií Moleskine. Papír  
70 g/m², neobsahuje kyseliny, linkovaný. 
 
318 Kč
1331/1114202
linkovaný červený S  
(9 x 14 cm), 96 listů

362 Kč
1331/1115202
linkovaný červený M  
(11,5 x 18 cm), 104 listů)

404 Kč
1331/1117202
linkovaný červený L  
(13 x 21 cm), 120 listů 

470 Kč
1331/1119202
linkovaný červený XL  
(19 x 25 cm), 96 listů
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NOVINKA

Kožený zápisník 
měkké desky, linkovaný
 
Kožený zápisník s měkkou, ve hřbetu 
šitou vazbou v kartonových deskách, 
obepnutý pružnou páskou proti samo-
volnému otevírání. Zápisník je vybaven 
kapsou na vizitky a drobnosti, která je 
vyrobena z tkaniny a kartonu, textilní 
záložkou a letákem s historií Moleskine. 
Papír 100 g/m², neobsahuje kyseliny, 
linkovaný. 

962 Kč
1331/1727241
linkovaný černý L  
(13 x 21 cm), 88 listů

962 Kč
1331/1727242
linkovaný modrý L  
(13 x 21 cm), 88 listů

962 Kč
1331/1727243
linkovaný červený L 
(13 x 21 cm), 88 listů

962 Kč
1331/1727244
linkovaný žlutý L 
(13 x 21 cm), 88 listů

Kožený zápisník 
tvrdé desky, linkovaný 
 
Kožený zápisník s pevnou, ve hřbetu 
šitou vazbou v kartonových deskách, 
obepnutý pružnou páskou proti samo-
volnému otevírání. Zápisník je vybaven 
kapsou na vizitky a drobnosti, která je 
vyrobena z tkaniny a kartonu, textilní 
záložkou a letákem s historií Moleskine. 
Papír 100 g/m², neobsahuje kyseliny, 
linkovaný. 
 
962 Kč
1331/1717241
linkovaný černý L  
(13 x 21 cm), 88 listů

962 Kč
1331/1717242
linkovaný modrý L 
(13 x 21 cm), 88 listů

962 Kč
1331/1717243
linkovaný červený L 
(13 x 21 cm), 88 listů

962 Kč
1331/1717244
linkovaný žlutý L  
(13 x 21 cm), 88 listů
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NOVINKA

Vizitkář PRO 
 
Kapesní vizitkář v pevných karto-
nových deskách s kulatými rohy. 
Obepnutý pružnou páskou proti 
samovolnému otevírání. Obsahuje 
dvě vnitřní kapsy pro uložení vizi-
tek, kapsy jsou vyrobené z karto- 
nu a tkaniny. 6,5 x 10,5 cm (XS). 

210 Kč
1317/4711001  
černý

210 Kč
1317/4711003  
tmavě zelený

Zápisník Workbook 
tvrdé desky, A4 
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou 
vazbu, obepíná ho pružná páska 
proti samovolnému otevírání. 
Obsahuje dvě záložky, stránky jsou 
číslovány, na konci je pořadač, 
kam lze doplnit vlastní obsah zápis- 
níku. Nečíslované zadní listy spolu 
se stránkami na úkoly lze snadno 
vyjmout. Každý zápisník obsahuje 
lepicí štítky. Papír 100 g/m², neob-
sahuje kyseliny, 88 listů. 
 
640 Kč
1331/4501121  
linkovaný černý A4

640 Kč
1331/4501111  
čistý černý A4

640 Kč
1331/4501131  
čtverečkovaný černý A4

Zápisník Professional 
tvrdé desky,  
číslované strany 
 
Spojuje výhody diáře a zápisníku. 
Pevná, ve hřbetu šitá vazba  
v kartonových deskách, s pruž- 
nou páskou. Každá strana rozdě-
lena do tří sekcí pro plánování 
projektů. Číslované stránky, na  
zadních listech rejstřík pro snad- 
nější přístup k poznámkám. 
Včetně stránek na úkoly, které lze 
vyjmout, lepicích štítků a samo-
lepek. Papír 70 g/m², neobsahuje 
kyseliny. 

450 Kč
1331/4501701  
číslované strany černý L
(13 x 21 cm), 120 listů

533 Kč
1331/4501901  
číslované strany černý XL
(19 x 25 cm), 96 listů

577 Kč
1331/4501101  
číslované strany černý A4,  
96 listů

Poznámkový blok  
Professional 
měkké desky, linkovaný
 
Lepený poznámkový blok z kolek- 
ce určené profesionálům. Zaku-
lacené rohy. Linkované strany 
uspořádané do tří sekcí. Prostor 
pro název, agendu/podrobnější 
poznámky, klíčová témata a další 
kroky. Všechny listy lze snadno 
vyjmout. Papír 100 g/m², neobsa-
huje kyseliny. 
 
103 Kč
1331/4534201  
linkovaný černý S
(9 x 14 cm), 48 listů

147 Kč
1331/4537201  
linkovaný černý L
(13 x 21 cm), 48 listů

210 Kč
1331/4531021  
linkovaný černý A4,
48 listů

210 Kč
1331/4531221  
linkovaný černý A4 letter
(21,59 x 27,94 cm), 48 listů
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NOVINKA

Zápisníky Passion 
 
Zápisníky pro poznámky ke konkrétnímu 
účelu – recepty, degustace vín, četba 
knih, cestování, osobní rozvoj, plánování 
svatby, rané rodičovství. Pevná, ve hřbe-
tu šitá vazba v kartonových deskách  
s reliéfním zdobením a pružná páska  
proti samovolnému otevírání.  
Papír 70 g/m², neobsahuje kyseliny.  
Rozměr 13 x 21 cm, 200 listů nebo 188 
listů a 2 příručky (Wedding Journal). 
 
640 Kč
1331/1517161
Wellness Journal

640 Kč
1331/1517100
Recipe Journal

640 Kč
1331/1517120
Wedding Journal

640 Kč
1331/1517160
Book Journal

640 Kč
1331/1517140
Traveller`s Journal

640 Kč
1331/1517121
Baby Journal

640 Kč
1331/1517101
Wine Journal
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Akvarelové pastelky 
kovový box 
 
Sada 12 designových akvarelových 
pastelek v kovovém boxu. Pastelky 
mají moderní hranatý tvar se za-
oblenými rohy a jsou vyrobené  
z cedrového dřeva s FSC certifika-
cí. Vysoce kvalitní 3mm tuha  
v 12 různých, vodou rozmyvatel-
ných barvách. Rozměry balení  
10 x 18 x 1,2 cm. 

533 Kč
0086/6600000
standardní barvy

533 Kč
0086/6600001
pastelové barvy

Skicář Watercolour 
Album 
tvrdé desky, čistý 
 
Akvarelový skicář vhodný pro mal-
by vodovými barvami, s pevnou, 
ve hřbetu šitou vazbou v kartono-
vých deskách, obepnutý pružnou 
páskou proti samovolnému oteví-
rání. Papír 200 g/m² - 25% tvořeno 
bavlněným vláknem - lisovaným 
za studena, identickým po obou 
stranách a speciálně vytvořeným 
pro Moleskine, pojme velké množ-
ství vody. 
 
577 Kč
1331/4001411
čistý černý S  
(9 x 14 cm), 30 listů

792 Kč
1331/4011701
čistý černý L  
(13 x 21 cm), 36 listů

342 Kč
1331/4011101
čistý černý A4, 30 listů

425 Kč
1331/4011121
čistý černý A3, 30 listů

Skicář 
tvrdé desky, čistý 
 
Zápisník vhodný na kresby, skici  
i malby, s pevnou, ve hřbetu šitou 
vazbou v kartonových deskách, 
obepnutý pružnou páskou proti 
samovolnému otevírání. Zápisník  
je vybaven kapsou na vizitky  
a drobnosti, která je vyrobena  
z tkaniny a kartonu, textilní zálož-
kou a letákem s historií Moleski-
ne. Papír 165 g/m², neobsahuje 
kyseliny, čistý. 

342 Kč
1331/4001401
čistý černý S  
(9 x 14 cm), 40 listů

384 Kč
1331/4001501
čistý černý M  
(11,5 x 18 cm), 44 listů

425 Kč
1331/4001701
čistý černý L  
(13 x 21 cm), 52 listů

577 Kč
1331/4001111
čistý černý A4, 48 listů

792 Kč
1331/4001121
čistý černý A3, 48 listů

Grafitové tužky 
kovový box
 
Sada pěti designových grafitových 
tužek v kovovém boxu. Mají mo-
derní hranatý tvar se zaoblenými 
rohy a jsou vyrobené z cedrového 
dřeva s FSC certifikací. Vysoce 
kvalitní 3mm tuha v 5 různých tvr-
dostech - 6B, 4B, 2B, HB a H - různá 
intenzita vhodná pro široké umě-
lecké i praktické využití. Rozměry 
balení 5,5 x 18 x 1,2 cm. 
 
318 Kč
0040/6600100  
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MOLESKINE+
Smart Writing Set  
s pouzdrem
  
Sada obsahuje papírový tablet  
s pevnou, ve hřbetu šitou vazbou 
v kartonových deskách, obepnutý 
pružnou páskou proti samovol-
nému otevírání, chytré pero Pen+ 
Ellipse a pouzdro na pero. Pomocí 
aplikace v mobilu můžete zachy- 
covat své poznámky písemně  
i digitálně zároveň, a to celkem  
v 34 jazycích včetně češtiny.  
V digitální podobě je možné text 
editovat, barevně zvýrazňovat 
nebo sdílet s ostatními. Speciálně 
designově upravený zápisník pro 
práci s chytrým perem, papír 100 
g/m². Včetně napájecího USB ka-
belu a náhradní náplně do pera. 

5 351 Kč
0264/3117282

MOLESKINE+ 
zápisník Creative Cloud 
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou 
vazbou v kartonových deskách, 
obepnutý pružnou páskou proti 
samovolnému otevírání. Speciálně 
designově upravený zápisník, 
který umožňuje jednoduše digita-
lizovat vaše poznámky z jednání, 
náčrty, schémata. Stažením apli- 
kace Creative Cloud, která je pro-
pojená s aplikací Moleskine z App  
Store, si zajistíte zpracování  
a optimalizaci obrázků do poža-
dovaného formátu. Díky Creative 
Cloud jednoduše synchronizujte  
a otevřete vaše obrázky v Ado-
be CC nebo Adobe Photoshop 
CC. Papír 120 g/m², neobsahuje 
kyseliny. 
 
706 Kč
0264/3317101
čistý černý L  
(13 x 21 cm)

425 Kč
0264/3339101
čistý černý XL  
(19 x 25 cm)

MOLESKINE+ 
zápisník Dropbox 
 
Zápisník s pevnou, ve hřbetu šitou 
vazbou v kartonových deskách, 
obepnutý pružnou páskou proti 
samovolnému otevírání. Speciál-
ně designově upravený zápisník, 
který umožňuje jednoduše digita-
lizovat vaše poznámky z jednání, 
náčrty, schémata. Pomocí aplikace 
Moleskine Page Capture digitálně 
ukládejte nápady vyvinuté na 
papíře a poté je okamžitě otevřete 
a sdílejte na jakémkoli zařízení. 
Součástí je i předplatné Dropbox 
Plus na tři měsíce. Papír 70 g/m², 
neobsahuje kyseliny.
 
640 Kč
0264/3117100
čistý barevný L  
(13 x 21 cm), 88 listů

640 Kč
0264/3117200
linkovaný barevný L  
(13 x 21 cm), 88 listů

MOLESKINE+ 
chytré pero Ellipse
 
Chytré pero v novém designu jako 
komponent k systému Moleski-
ne+. Pomocí aplikace v mobilu 
můžete zachycovat své poznámky 
písemně i digitálně zároveň, a to  
celkem v 34 jazycích včetně češ-
tiny. V digitální podobě je možné 
text editovat, barevně zvýrazňovat 
nebo sdílet s ostatními. Pero je 
vybaveno ocelovým klipem, který 
je možné připevnit k papírovému 
tabletu Moleskine. Včetně napáje-
cího USB kabelu, náhradní náplně  
a sešitu Volant XS. 
 
4 276 Kč
0264/3110001
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KORUNKAPRSTENEC

KLIP NAD KLIP

TĚLO VÍČKO

Možnosti umístění loga

●  na lakované psací potřeby s mosazným základem je zpravidla možný 
laser, který vystoupí ve zlaté barvě

●  na psací potřeby z nerezové oceli je možný laser, který má zpravidla 
barvu hnědošedou, stříbrnou nebo šedočernou

●  na některé lakované psací potřeby není možné umístit logo pomocí 
laseru, ale pouze potiskem

●  na plastové psací potřeby a na psací potřeby vyrobené z pryskyřice  
lze zpravidla umístit logo potiskem

● na balení je zpravidla možný potisk, v některých případech i ražba

Gravírování monogramu

●  decentní gravírování monogramu je možné u vybraných modelů  
na korunku, prstenec nebo na zdobení nad klipem 

4letá záruka na pera Parker a Waterman
Navštivte mezinárodní stránky značek Parker a Waterman a prodlužte si standardní 2letou záruku na 
pero o další 2 roky zdarma.

parkerpen.com
waterman.com
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