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Vážený zákazníku,

je nám potěšením představit Vám katalog luxusních psacích potřeb světových
značek Parker, Waterman a Lamy a malou ukázku z proslulých zápisníků značky 
Moleskine. Každá z těchto značek je skutečnou legendou a představuje originální módní 
doplněk či dárek, a to nejen pro Vás samotné či Vaše blízké, ale i pro Vaše obchodní part-
nery nebo zaměstnance.

Značka Parker v letošním roce oslaví 130leté výročí a při té příležitosti představí něko-
lik limitovaných edicí inspirovaných vášní zakladatele značky, George S. Parkera, pro 
cestování. Jako první byla na trh uvedena limitovaná edice modelové řady Duofold, 
nazvaná příznačně „The Craft of Travelling“. Inspirace cestovatelskými a mořeplavec-
kými zkušenostmi zakladatele značky se promítá do každého detailu zlatem pokoveného 
pera – od 2ct drahokamu lapis lazuli umístěného v korunce víčka, přes zlatě vystupující 
obrysy světadílů na modře lakované části těla, až po 18karátový zlatý hrot s emblémem 
kompasu. Na podzim se pak můžete těšit na limitované edice klasické modelové řady 
Sonnet.

V tomto katalogu u značky Parker naleznete rozšířenou nabídku modelové řady Jotter  
a nově je opět standardně k dispozici kompletní modelová řada Vector obohacená  
o nová barevná provedení. Značka LAMY přichází se zcela novou modelovou řadou 
aion, dostupnou od května, a oblíbené studio bude v druhé půli roku nově k dispozici i 
v provedení pianoblack.
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Duofold Prestige

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, částečně pokove-

ný 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 dvouka-
nálkovým 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 se 
zdobnou rytinou karetního esa, 
pokovený rutheniem. 

PP CNT 16 446 Kč 
F 1502/8145413
M 1502/8145412 

RB 13 182 Kč 
1502/8445416 

KT 10 702 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 se zdob-
nou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem. 

PP CNT 17 025 Kč 
F 1502/8131333
M 1502/8131364 

RB 13 636 Kč 
1502/8431368 

KT 11 074 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 se 
zdobnou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem. 

PP CNT 16 446 Kč 
F 1502/8131369
M 1502/8131370 

RB 13 182 Kč 
1502/8431374 

KT 10 702 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 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
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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 se zdobnou rytinou karet-
ního esa, částečně pokovený 
rhodiem. 

PP CNT 12 355 Kč 
F 1502/8131381
M 1502/8131382 

PP INT 11 322 Kč 
F 1502/8131383
M 1502/8131384 

RB 9 008 Kč 
1502/8431385 

KT 7 355 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 se zdob-
nou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem. 

PP CNT 12 355 Kč 
F 1502/8131365
M 1502/8131366 

PP INT 11 322 Kč 
F 1502/8131387
M 1502/8131388 

RB 9 008 Kč 
1502/8431389 

KT 7 355 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 se zdob-
nou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem.

PP CNT 12 355 Kč 
F 1502/8147983
M 1502/8147984 

PP INT 11 322 Kč 
F 1502/8147985
M 1502/8147986 

RB 9 008 Kč 
1502/8447987 

KT 7 355 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 se 
zdobnou rytinou karetního esa, 
částečně pokovený rhodiem. 

PP CNT 12 355 Kč 
F 1502/8131375
M 1502/8131376 

PP INT 11 322 Kč 
F 1502/8131377
M 1502/8131378 

RB 9 008 Kč 
1502/8431380 

KT 7 355 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 se zdobnou rytinou karet-
ního esa, částečně pokovený 
rhodiem. 

PP CNT 12 355 Kč 
F 1502/8131391
M 1502/8131392 

PP INT 11 322 Kč 
F 1502/8131393
M 1502/8131394 

RB 9 008 Kč 
1502/8431395 

KT 7 355 Kč 
1502/8231396

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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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, 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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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 minimalis-
tickým reliéfním motivem podtrhuje moderní a střízlivý styl modelové řady.

PLNICÍ PERO – PP
•  Šroubovací víčko.
•  18karátový zlatý hrot, u některých typů hro-

tů zcela pokovený rhodiem, 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 
zcela pokovený rhodiem. 

PP 12 975 Kč 
F 1502/7131417
M 1502/7131418 

RB 10 413 Kč 
1502/7431419 

KT 8 430 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. 

PP 12 975 Kč 
F 1502/7131435
M 1502/7131436 

RB 10 413 Kč 
1502/7431438 

KT 8 430 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 18ka-
rátového zlata zcela pokovený 
rutheniem. 

PP 12 975 Kč 
F 1502/7172062
M 1502/7172063 

RB 10 413 Kč 
1502/7472064 

KT 8 430 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 poko-
venými palladiem. Hrot z 18ka-
rátového zlata zcela pokovený 
rhodiem. 

PP 13 471 Kč 
F 1502/7131401
M 1502/7131402 

RB 10 702 Kč 
1502/7431403 

KT 8 678 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 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 pomocí 
techniky PVD odolnou matně 
černou vrstvou. Hrot z 18kará-
tového zlata zcela pokovený 
rutheniem. 

PP 12 314 Kč 
F 1502/7131431
M 1502/7131429 

RB 9 835 Kč 
1502/7431432 

KT 7 975 Kč 
1502/7231430

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk



8

PARKER PREMIER

Soft Brown PGT 
 
Mosazné tělo a víčko pokry-
té matným hnědým lakem, 
s efektem připomínajícím 
pryž. V kombinaci s doplňky 
pokovenými růžovým zlatem. 
Hrot z 18karátového zlata zcela 
pokovený růžovým zlatem.  
 
PP 9 008 Kč 
F 1502/7131405
M 1502/7131406 

RB 7 190 Kč 
1502/7431407 

KT 5 826 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 18karáto-
vého zlata.  
 
PP 9 008 Kč 
F 1502/7131409
M 1502/7131410 

RB 7 190 Kč 
1502/7431411 

KT 5 826 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 
pokovený rhodiem.  
 
PP 9 008 Kč 
F 1502/7131413
M 1502/7131414 

RB 7 190 Kč 
1502/7431415 

KT 5 826 Kč 
1502/7231416

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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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, u některých typů hro-

tů 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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Parker Ingenuity Slim

Modelová řada Ingenuity představuje novou generaci psacích potřeb vyvinu-
tých výhradně pro použití revolučního, doslova pátého typu náplně - Parker 
5TH. Kolekce překračuje očekávání z hlediska nároků na současný design, 
přináší mimořádný pocit psaní lehkou rukou i komfort spojený s používáním 
náplně, která nešpiní. Linie vedená perem Ingenuity je víc,  
než jen dotekem, je pohlazením.

5TH
• Nasazovací víčko.
•  Flexibilní hrot náplně se opírá o kovový ochranný hrot pera pokovený chromem, růžovým 

zlatem nebo matně černou vrstvou.
•  Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně plynulé psaní lehkou rukou 

při zachování intenzivní a ostré stopy; již během prvních tahů se přizpůsobí individuálnímu 
psacímu stylu; čistá a jednoduchá výměna náplně.

• Dodáváno s černou náplní.
• Standardní nabídka zahrnuje slabé a střední hroty.
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Deluxe  
Teal CT 
 
Tělo a víčko z leštěného, eloxo-
vaného hliníku, zdobné prvky 
na úchopové části vytvořené 
leptáním. V kombinaci s doplň-
ky pokovenými chromem.  
 
5TH 5 826 Kč 
F 1502/6572231
M 1502/6572070

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Deluxe  
Black PVD 
 
Matně černé tělo a víčko  
z eloxovaného hliníku s povr-
chem ošetřeným pískováním. 
Červená úchopová část a víčko 
se zdobnou strukturou vytvo-
řenou leptáním. V kombinaci 
s doplňky potaženými pomocí 
techniky PVD odolnou matně 
černou vrstvou. 
 
5TH 5 826 Kč 
F 1502/6572069
M 1502/6572068

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Deluxe  
Blue Violet CT 
 
Tělo a víčko z eloxovaného 
hliníku, zdobné prvky na těle  
a úchopové části vytvořené 
laserem a leptáním. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
chromem.  
 
5TH 5 826 Kč 
F 1502/6531454
M 1502/6531460

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium  
Pearl PGT 
 
Perleťově lakované mosazné 
tělo a víčko, doplněné výraz-
nou úchopovou částí  
s jemnými rytinami. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
pomocí techniky PVD růžovým 
zlatem.  
 
5TH 5 248 Kč 
F 1502/6531451
M 1502/6531457

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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Premium  
Black Rubber CT 
 
Černě lakované mosazné tělo  
a víčko. Tělo s drobnou povr-
chovou strukturou připomína-
jící na dotek pryž, doplněné 
výraznou úchopovou částí  
s jemnými rytinami. V kombi-
naci s doplňky pokovenými 
chromem.  
 
5TH 5 248 Kč 
F 1502/6531465
M 1502/6531471

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Deluxe  
Chrome CT 
 
Tělo a víčko z eloxova-
ného hliníku s povrchem 
ošetřeným pískováním, 
zdobné prvky na těle  
a úchopové části vytvo-
řené laserem a leptáním. 
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem.  
 
5TH 5 826 Kč 
F 1502/6531472
M 1502/6531466

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Deluxe  
Deep Red 
 
Tělo a víčko z eloxo-
vaného hliníku s povr-
chem ošetřeným pís- 
kováním, zdobné prvky 
vytvořené laserem  
a leptáním. V kombina-
ci s doplňky pokovený-
mi chromem.  
 
5TH 5 826 Kč 
F 1502/6572233
M 1502/6572232

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Black  
Lacquer CT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko, doplněné výraznou 
úchopovou částí s jemnými ry-
tinami. V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem.  
 
5TH 4 587 Kč 
F 1502/6531461
M 1502/6531467

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Premium  
Black Rubber  
& Metal CT 
 
Černě lakované mosaz-
né tělo a víčko. Tělo  
s drobnou povrchovou 
strukturou připomínající 
na dotek pryž, doplně-
né několika kovovými 
prstenci a výraznou 
úchopovou částí  
s jemnými rytinami.  
V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem.  
 
5TH 5 248 Kč 
F 1502/6531463
M 1502/6531469

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium  
Black Rubber  
& Metal GT 
 
Černě lakované mosaz-
né tělo a víčko. Tělo  
s drobnou povrchovou 
strukturou připomínající 
na dotek pryž, doplně-
né několika kovovými 
prstenci a výraznou 
úchopovou částí  
s jemnými rytinami.  
V kombinaci s doplňky 
pokovenými pomocí 
techniky PVD zlatem.  
 
5TH 5 248 Kč 
F 1502/6531442
M 1502/6531441

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Black  
Lacquer GT 
 
Černě lakované mosazné tělo 
a víčko, doplněné výraznou 
úchopovou částí s jemnými ry-
tinami. V kombinaci s doplňky 
pokovenými pomocí techniky 
PVD zlatem.  
 
5TH 4 587 Kč 
F 1502/6531462
M 1502/6531468

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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Parker Ingenuity Large

Deluxe Black PVD

Matně černé tělo a víčko  
z eloxovaného hliníku s povr-
chem ošetřeným pískováním. 
Doplněné třemi prstenci 
potaženými pomocí techniky 
PVD odolnou matně černou 
vrstvou. Úchopová část a víčko 
se zdobnou strukturou vytvo-
řenou leptáním. V kombinaci 
s doplňky potaženými pomocí 
techniky PVD odolnou matně 
černou vrstvou. 

5TH 5 826 Kč 
F 1502/6572067
M 1502/6572066

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Modelová řada Ingenuity představuje novou generaci psacích potřeb vy-
vinutých výhradně pro použití revolučního, doslova pátého typu náplně - 
Parker 5TH. Kolekce překračuje očekávání z hlediska nároků na současný 
design, přináší mimořádný pocit psaní lehkou rukou i komfort spojený  
s používáním náplně, která nešpiní. Linie vedená perem Ingenuity je víc, 
než jen dotekem, je pohlazením.

5TH
• Nasazovací víčko.
•  Flexibilní hrot náplně se opírá o kovový ochranný hrot pera pokovený  

chromem, zlatem nebo matně černou vrstvou.
•  Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně plynulé psaní 

lehkou rukou při zachování intenzivní a ostré stopy; již během prvních tahů se 
přizpůsobí individuálnímu psacímu stylu;  
čistá a jednoduchá výměna náplně.

• Dodáváno s černou náplní.
• Standardní nabídka zahrnuje slabé a střední hroty.
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Sonnet Premium

Purple  
Chiselled PGT

Tělo a víčko z mincovní-
ho stříbra pokryté per-
leťově fialovým lakem, 
zdobný vzor vytvořený 
leptáním. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
růžovým zlatem. Hrot  
z 18karátového zlata  
s křížovou rytinou poko-
vený růžovým zlatem. 

PP 8 760 Kč 
F 1502/5131542
M 1502/5131543 

RB 6 942 Kč 
1502/5431544 

KT 5 702 Kč 
1502/5231545 

KT Slim 5 702 Kč 
1502/5231546

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 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 zcela 
pokovený růžovým zlatem.  
 
PP 5 579 Kč 
F 1502/5131480
M 1502/5131481 

RB 4 339 Kč 
1502/5431482 

KT 3 529 Kč 
1502/5231483

Metal & Pearl CT 
 
Perleťově lakované tělo, víčko 
z nerezové oceli se zdobným 
vzorem vytvořeným leptáním. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými palladiem. Hrot z 18kará-
tového zlata s křížovou rytinou 
zcela pokovený rhodiem. 
 
PP 5 579 Kč 
F 1502/5131547
M 1502/5131548 

RB 4 339 Kč 
1502/5431549 

KT 3 529 Kč 
1502/5231550 

KT Slim 3 529 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 s křížovou 
rytinou zcela pokovený růžo-
vým zlatem. 
 
PP 5 579 Kč 
F 1502/5131552
M 1502/5131553 

RB 4 339 Kč 
1502/5431554 

KT 3 529 Kč 
1502/5231555 

KT Slim 3 529 Kč 
1502/5231556

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Silver PGT 
 
Tělo a víčko z mincovního stří-
bra pokryté ochranným lakem, 
se zdobnou povrchovou struk-
turou. V kombinaci s doplňky 
pokovenými růžovým zlatem. 
Hrot z 18karátového zlata  
s křížovou rytinou pokovený 
růžovým zlatem. 
 
PP 8 760 Kč 
F 1502/5131484
M 1502/5131485 

RB 6 942 Kč 
1502/5431486 

KT 5 702 Kč 
1502/5231487 

KT Slim 5 702 Kč 
1502/5231488

Silver Chiselled GT 
 
Tělo a víčko z mincovního 
stříbra pokryté ochranným 
lakem, se zdobnými rytimami 
vyplněnými černou pryskyřicí. 
V kombinaci s doplňky pokove-
nými 23karátovým zlatem. Hrot 
z 18karátového zlata s křížovou 
rytinou. 
 
PP 8 760 Kč 
F 1502/5131489
M 1502/5131490 

RB 6 942 Kč 
1502/5431491 

KT 5 702 Kč 
1502/5231492 

KT Slim 5 702 Kč 
1502/5231493

Silver & Black GT 
 
Černě lakované tělo, víčko  
z mincovního stříbra pokryté 
ochranným lakem a se zdobný-
mi rytimami vyplněnými černou 
pryskyřicí. V kombinaci  
s doplňky pokovenými 23kará-
tovým zlatem. Hrot z 18karáto-
vého zlata s křížovou rytinou. 
 
PP 5 579 Kč 
F 1502/5131537
M 1502/5131538 

RB 4 339 Kč 
1502/5431539 

KT 3 529 Kč 
1502/5231540 

KT Slim 3 529 Kč 
1502/5231541

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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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 s křížovou rytinou nebo 
hrot z nerezové oceli s křížovou 
rytinou a pokovený zlatem. 
 
PP 18K 4 917 Kč 
F 1502/5131527
M 1502/5131526 

PP 3 413 Kč 
F 1502/5131494
M 1502/5131495 

RB 18K 2 736 Kč 
1502/5448080 

RB 2 736 Kč 
1502/5431496 

KT 2 165 Kč 
1502/5231497 

KT Slim 2 165 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 s křížovou 
rytinou zcela pokovený rhodi-
em nebo hrot z nerezové oceli 
s křížovou rytinou. 
 
PP 18K 4 917 Kč 
F 1502/5131533
M 1502/5131534 

PP 3 413 Kč 
F 1502/5145363
M 1502/5145364 

RB 18K 2 736 Kč 
1502/5448087 

RB 2 736 Kč 
1502/5431535 

KT 2 165 Kč 
1502/5231536 

KT Slim 2 165 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 s křížovou 
rytinou nebo hrot z nerezové 
oceli s křížovou rytinou a poko-
vený zlatem. 
 
PP 18K 4 917 Kč 
F 1502/5131478
M 1502/5131479 

PP 3 413 Kč 
F 1502/5131473
M 1502/5131474 

RB 18K 2 736 Kč 
1502/5448085 

RB 2 736 Kč 
1502/5431475 

KT 2 165 Kč 
1502/5231476 

KT Slim 2 165 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 s křížovou 
rytinou zcela pokovený rho-
diem. 
 
PP 18K 4 917 Kč 
F 1502/5148312
M 1502/5131528 

PP 3 413 Kč 
F 1502/5131499
M 1502/5131500 

RB 18K 2 736 Kč 
1502/5448081 

RB 2 736 Kč 
1502/5431501 

KT 2 165 Kč 
1502/5231502 

KT Slim 2 165 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 zdobený křížovou 

rytinou, případně 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 2 736 Kč 
F 1502/5131504
M 1502/5131505 

RB 2 165 Kč 
1502/5431506 

KT 1 711 Kč 
1502/5231507 

KT Slim 1 711 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 3 264 Kč 
F 1502/5131516
M 1502/5131517 

RB 2 620 Kč 
1502/5431518 

KT 2 165 Kč 
1502/5231519 

KT Slim 2 165 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 3 264 Kč 
F 1502/5131521
M 1502/5131522 

RB 2 620 Kč 
1502/5431523 

KT 2 165 Kč
1502/5231524 

KT Slim 2 165 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 2 736 Kč 
F 1502/5131509
M 1502/5131510 

RB 2 165 Kč 
1502/5431511 

KT 1 711 Kč 
1502/5231512 

KT Slim 1 711 Kč 
1502/5231513

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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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 2 017 Kč 
F 1502/4131571
M 1502/4131572 

RB 1 678 Kč 
1502/4431574 

KT 1 231 Kč 
1502/4231573

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 2 017 Kč 
F 1502/4131613
M 1502/4131612 

RB 1 678 Kč 
1502/4431614 

KT 1 231 Kč 
1502/4231615

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

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 2 017 Kč 
F 1502/4131609
M 1502/4131608 

RB 1 678 Kč 
1502/4431610 

KT 1 231 Kč 
1502/4231611

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

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 2 017 Kč 
F 1502/4131595
M 1502/4131603 

RB 1 678 Kč 
1502/4431586 

KT 1 231 Kč 
1502/4231578

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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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 2 017 Kč 
F 1502/4131621
M 1502/4131620 

RB 1 678 Kč 
1502/4431622 

KT 1 231 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 2 017 Kč 
F 1502/4131625
M 1502/4131624 

RB 1 678 Kč 
1502/4431626 

KT 1 231 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 2 017 Kč 
F 1502/4131563
M 1502/4131564 

RB 1 678 Kč 
1502/4431566 

KT 1 231 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 2 017 Kč 
F 1502/4131567
M 1502/4131568 

RB 1 678 Kč 
1502/4431570 

KT 1 231 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 2 017 Kč 
F 1502/4131617
M 1502/4131616 

RB 1 678 Kč 
1502/4431618 

KT 1 231 Kč 
1502/4231619

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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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 1 347 Kč 
F 1502/4131593
M 1502/4131601 

RB 1 008 Kč 
1502/4431584 

KT 785 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 1 347 Kč 
F 1502/4131596
M 1502/4131604 

RB 1 008 Kč 
1502/4431587 

KT 785 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 1 347 Kč 
F 1502/4131597
M 1502/4131605 

RB 1 008 Kč 
1502/4431588 

KT 785 Kč 
1502/4231580

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Nightsky Blue CT 
 
Mosazné tělo a víčko se saténo-
vě lesklou lakovanou povrcho-
vou úpravou, černý plastový 
úchop. V kombinaci s doplňky 
pokovenými chromem. Hrot  
z ušlechtilé nerezové oceli.  
 
PP 1 347 Kč 
F 1502/4131598
M 1502/4131606 

RB 1 008 Kč 
1502/4431589 

KT 785 Kč 
1502/4231581

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
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 1 347 Kč 
F 1502/4131592
M 1502/4131600 

RB 1 008 Kč 
1502/4431583 

KT 785 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 1 347 Kč 
F 1502/4131594
M 1502/4131602 

RB 1 008 Kč 
1502/4431585 

KT 785 Kč 
1502/4231577

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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Urban

Vibrant  
Magenta CT

Broušené mosazné tělo  
a víčko s lakovanou  
povrchovou úpravou,  
černý plastový úchop.  
V kombinaci s doplňky  
pokovenými chromem.  
Hrot z ušlechtilé  
nerezové oceli.

PP 1 347 Kč 
F 1502/4131599
M 1502/4131607 

RB 1 008 Kč 
1502/4431590 

KT 785 Kč 
1502/4231582

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.

R
o

lle
r

P
ln

icí p
e

ro

K
uličko

vá tužka



26

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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Dark  
Espresso CT 
 
Lakované mosazné tělo 
a víčko se zdobnou 
rytinou. V kombinaci  
s doplňky pokovenými 
chromem, s leštěnou 
úpravou. Hrot z ušlechti-
lé nerezové oceli.  
 
PP 1 678 Kč 
F 1502/3131681
M 1502/3131680 

RB 1 347 Kč 
1502/3431682 

KT 1 008 Kč 
1502/3231683
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Warm Grey 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 1 678 Kč 
F 1502/3131684
M 1502/3131685 

RB 1 347 Kč 
1502/3431686 

KT 1 008 Kč 
1502/3231687

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 1 678 Kč 
F 1502/3131636
M 1502/3131637 

RB 1 347 Kč 
1502/3431639 

KT 1 008 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 1 678 Kč 
F 1502/3131646
M 1502/3131653 

RB 1 347 Kč 
1502/3431660 

KT 1 008 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 1 678 Kč 
F 1502/3131676
M 1502/3131677 

RB 1 347 Kč 
1502/3431678 

KT 1 008 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 1 678 Kč 
F 1502/3131640
M 1502/3131641 

RB 1 347 Kč 
1502/3431642 

KT 1 008 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 1 678 Kč 
F 1502/3131688
M 1502/3131689 

RB 1 347 Kč 
1502/3431690 

KT 1 008 Kč 
1502/3231691
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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 1 008 Kč 
F 1502/3131644
M 1502/3131651 

RB 785 Kč 
1502/3431658 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131650
M 1502/3131657 

RB 785 Kč 
1502/3431664 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131645
M 1502/3131652 

RB 785 Kč 
1502/3431659 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131632
M 1502/3131633 

RB 785 Kč 
1502/3431635 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131647
M 1502/3131654 

RB 785 Kč 
1502/3431661 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131648
M 1502/3131655 

RB 785 Kč 
1502/3431662 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131649
M 1502/3131656 

RB 785 Kč 
1502/3431663 

KT 558 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 1 008 Kč 
F 1502/3131672
M 1502/3131673 

RB 785 Kč 
1502/3431674 

KT 558 Kč 
1502/3231675

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk
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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 London Architecture LE

Limitovaná edice Jotter London Architecture je kolekce inspirovaná 
architektonickými skvosty britského hlavního města jako je Tower 
Bridge, 30 St Mary Axe, St Paul‘s Cathedral nebo The Shard. Kuličko-
vá tužka Jotter London Architecture spojuje krásu tohoto města  
a designerské klasiky modelu Jotter.

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

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Red  
Classical 
 
Tělo z ušlechtilé nerezové oceli, 
lakovaná horní část je doplněná 
zdobnými rytinami vytvořený-
mi pomocí laseru.
 
KT 454 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 454 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 454 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 454 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 náplní.

Premium West 
End Brushed 
Gold

Lakované tělo z brouše-
né nerezové oceli  
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli pokove-
ná zlatem. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
zlatem, s leštěnou 
úpravou. 

KT 785 Kč 
1502/1253203

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Premium Bond 
Street Black GT

Lakované tělo z brouše-
né nerezové oceli  
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli pokove-
ná zlatem. V kombinaci 
s doplňky pokovenými 
zlatem, s leštěnou 
úpravou.

KT 785 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 583 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 583 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 583 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 583 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 583 Kč 
1502/1253194

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk
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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 566 Kč 
1502/1130948

KT 304 Kč 
1502/1253182

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Portobello  
Purple CT 
 
Lakované tělo z brouše-
né nerezové oceli  
a vrchní část z broušené 
nerezové oceli. V kom-
binaci s doplňky z nere-
zové oceli pokovenými 
chromem, s leštěnou 
úpravou.  
 
KT 380 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 566 Kč 
1502/1130947

KT 380 Kč 
1502/1253184

MT 380 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 380 Kč 
1502/1253191

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Kensington  
Red CT 
 
Lakované tělo z brouše-
né 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 566 Kč 
1502/1130949

KT 380 Kč 
1502/1253187

MT 380 Kč
1502/1353423

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Chelsea  
Orange CT 
 
Lakované tělo z brouše-
né nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
KT 380 Kč 
1502/1253189

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Royal  
Blue CT 
 
Lakované tělo z brouše-
né 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 566 Kč 
1502/1130950

KT 380 Kč 
1502/1253186

MT 380 Kč
1502/1353422

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Victoria  
Violet CT 
 
Lakované tělo z brouše-
né nerezové oceli  
a vrchní část z brouše-
né nerezové oceli.  
V kombinaci s doplňky 
z nerezové oceli poko-
venými chromem,  
s leštěnou úpravou. 
 
KT 380 Kč 
1502/1253190

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

*Dostupné od 8/2018
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Jotter

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.

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

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

K
uličko

vá tužka

M
ech

an
ická tužka

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 517 Kč 
M 1502/1155311 

KT 304 Kč 
1502/1253170 

MT 304 Kč 
1502/1353381

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

P
ln

icí p
e

ro

*Dostupné od 8/2018
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Parker Vector

NOVINKA

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 náplní.

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

R
o

lle
r

P
ln

icí p
e

ro

K
uličko

vá tužka

Stainless Steel  
 
Tělo, víčko i doplňky
z ušlechtilé nerezové  
oceli. 
 
PP 616 Kč 
F 1502/2125443

RB 469 Kč 
1502/2425444 

KT 405 Kč 
1502/2225445

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
laser, potisk

Dostupné od 4/2018
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Red 
 
Tělo i víčko z červeného tvrze-
ného plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 401 Kč 
F 1502/2125420

RB 294 Kč 
1502/2425452 

KT 283 Kč 
1502/2225453

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Emerald 
 
Tělo i víčko z modrozeleného 
tvrzeného plastu, úchopová 
část a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 401 Kč 
F 1502/2125460

RB 294 Kč 
1502/2425680 

KT 283 Kč 
1502/2225751

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

White 
 
Tělo i víčko z bílého tvrzeného
plastu, úchopová část a doplň-
ky z nerezové oceli.  
 
PP 401 Kč 
F 1502/2125454

RB 294 Kč 
1502/2425456 

KT 283 Kč 
1502/2225457

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Black 
 
Tělo i víčko z černého tvrzené-
ho plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 401 Kč 
F 1502/2125379

RB 294 Kč 
1502/2425441 

KT 283 Kč 
1502/2225442

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Blue 
 
Tělo i víčko z modrého tvrzené-
ho plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli. 
 
PP 401 Kč 
F 1502/2125446

RB 294 Kč 
1502/2425418 

KT 283 Kč 
1502/2225419

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Purple 
 
Tělo i víčko z fialového tvrzené-
ho plastu, úchopová část
a doplňky z nerezové oceli.  
 
PP 401 Kč 
F 1502/2125593

RB 294 Kč 
1502/2425595 

KT 283 Kč 
1502/2225596

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk

Dostupné od 4/2018
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Lahvičkový  
inkoust
 
 

 černý 150 Kč 
1502/0150375
 

 modrý 150 Kč 
1502/0150376
 

 modrý omyvatelný 150 Kč 
1502/0150377
 

 modročerný 150 Kč 
1502/0150378

Náplně 5TH

 
 

 černá 0,5 mm 155 Kč 
blistr 1502/0550273
 

 modrá 0,5 mm 155 Kč 
blistr 1502/0550275
 

 černá 0,5 mm 155 Kč 
1502/0550252 
 

 modrá 0,5 mm 155 Kč 
1502/0550250

Inkoustové bombičky,  
5 ks
 
 

 černé 75 Kč 
1502/0150382
 

 modré 75 Kč 
1502/0150384
 

 modré omyvatelné 75 Kč 
1502/0150383 

 modročerné 75 Kč 
1502/0150385

Náplně QuinkFlow 
do kuličkových tužek
 
 

 modrá 0,8 mm 117 Kč 
1502/0250368
 

 černá 0,8 mm 117 Kč 
1502/0250367 

 modrá 1,0 mm 117 Kč 
1502/0250371
 

 černá 1,0 mm 117 Kč 
1502/0250369
 

 červená 1,0 mm 117 Kč 
1502/0250370

Konvertory

 
 
Standardní konvertor 136 Kč 
1502/0153290
 

Konvertor De Luxe 240 Kč 
1502/0153280

Náplně  
do rollerů
 
 

 černá 0,5 mm 117 Kč 
blistr 1502/0450321
 

 modrá 0,5 mm 117 Kč 
blistr 1502/0450322
 

 černá 0,7 mm 117 Kč 
blistr 1502/0450323
 

 modrá 0,7 mm 117 Kč 
blistr 1502/0450324

Náplně, inkousty

Inkoustové  
bombičky mini, 6 ks
 
 

 černé 64 Kč 
1502/0150407
 

 modré 64 Kč 
1502/0150409
 

 červené 64 Kč 
1502/0150408 

 tyrkysové 64 Kč 
1502/0150413
 

 fialové 64 Kč 
1502/0150410
 

 růžové 64 Kč 
1502/0150411

Gelové náplně  
do kuličkových tužek
 
 

 černá 0,55 mm 117 Kč 
blistr 1502/0220762
 

 modrá 0,55 mm 117 Kč
blistr 1502/0220761 
 

 černá 0,7 mm 117 Kč 
blistr 1502/0250344
 

 modrá 0,7 mm 117 Kč 
blistr 1502/0250346
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KORUNKAPRSTENEC

KLIP NAD KLIP

PARKER IM

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 



Luxusní dárky
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Jotter

Red

Tělo z červeného 
tvrzeného plastu, 
doplňky z nerezové 
oceli.

KT 195 Kč 
1501/1260025

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

Black

Tělo z černého tvrze-
ného plastu, doplňky 
z nerezové oceli.

KT 195 Kč 
1501/1260010

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

Blue

Tělo z modrého tvrze-
ného plastu, doplňky 
z nerezové oceli.

KT 195 Kč 
1501/1260035

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

White

Tělo z bílého tvrze-
ného plastu, doplňky 
z nerezové oceli.

KT 195 Kč 
1501/1260040

MOŽNOSTI ZNAČENÍ  
potisk, laser

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.

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