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FIREMNÉ DARČEKY

FIREMNÉ DARČEKY
VIANOČNÁ PONUKA
"P ero je jazykom mysle."
Quintus Horatius Flaccus

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vám predstaviť aktuálny katalóg značkových písacích potrieb. Rovnako ako je možné sa pomocou pera prihovárať, tak jeho darovaním vieme niečo
významné obdarovanému oznámiť. Pevne veríme, že predkladaný katalóg Vám pomôže si vybrať vhodný darček s tým správnym odkazom pre Vašich obchodných
partnerov, zamestnancov alebo blízkych.
Nižšie nájdete informácie k nedávno predstavenej technologickej novinke a ďalej aj možnosti umiestnenia loga.
PARKER 5TH TECHNOLOGY
Celkom nový písací systém od značky PARKER bol vytvorený tak, aby revolučným spôsobom zmenil náš vzťah k písaniu. Inovácia spočíva vo vyvinutí technologicky pokročilej
náplne a gravírovanému kovovému hrotu – spoločne vytvárajú písací systém Parker 5TH - novú generáciu písacích potrieb.
Nová technológia bola pomenovaná Parker 5TH, pretože po desaťročiach používania plniaceho pera, guličkového pera, rolleru a mechanickej ceruzky ponúka skutočne celom
nový – piaty písací systém. Zrodila sa z rozsiahleho výskumu potrieb zákazníkov. Ten odhalil, že zákazník preferuje pero, ktoré kombinuje prednosti pera s kovovým písacím
hrotom v trendovom dizajne, mimoriadny zážitok z písania ľahkou rukou, taktiež pohodlie spočívajúce v čistom a jednoduchom spôsobe výmeny náplne. Parker 5TH je prvý
systém na svete, ktorý všetkým týmto potrebám zodpovedá. Technológiu Parker 5TH nájdete pri modelovej rade Parker Ingenuity na stranách 3-5.
MOŽNOSTI UMIESTNENIA LOGA
• na lakované písacie potreby s mosadzným základom je možný laser, ktorý vystúpi v zlatej farbe
• na písacie potreby z nerez ocele je možný laser, ktorý má spravidla farbu hnedošedú, striebornú alebo šedočiernu
• na niektoré lakované písacie potreby nie je možné umiestniť logo pomocou laseru, ale iba potlačou
• na plastové písacie potreby a na písacie potreby vyrobené zo živice je možné umiestniť logo potlačou
• na balenie je spravidla možná potlač, v niektorých prípadoch aj razba
GRAVÍROVANIE MONOGRAMU
• decentné gravírovanie monogramu je možné pri vybraných modeloch na korunku, prstenec alebo nad klipom
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Ponuka platí od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 alebo do vyčerpania zásob. Uvedené ceny sú bez DPH.

PARKER INGENUITY
Parker Ingenuity 5TH v dvoch prevedeniach určený ženám. Mosadzné telo s lakovanou povrchovou
úpravou, prípadne doplnené niekoľkými kovovými prstencami. Výrazná úchopová časť s jemnými
rytinami. V kombinácii s doplnkami pokovovanými zlatom alebo ružovým zlatom.
TM

5TH
• Nasadzovací vrchnák.
• Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovovaný zlatom alebo ružovým zlatom.
• Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; už behom
prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu štýlu písania;
čistá a jednoduchá výmena náplne.
• Dodávané s čiernou náplňou.

Pearl
Metal & Lacquer GT
5TH 129,17 €, 1501 / 7558536

Pearl Lacquer PGT
5TH 129,17 €, 1501 / 7595905
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PARKER INGENUITY
Parker Ingenuity 5TH v piatich prevedeniach určený mužom. Mosadzné telo s lakovaným
povrchom, vo variante Rubber v úprave pripomínajúce na dotyk mäkkú gumu, vrátane
niekoľkých kovových prstencov. Výrazná úchopová časť s jemnými rytinami. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými zlatom alebo chrómom.
TM

5TH
• Nasadzovací vrchnák.
• Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovovaný zlatom alebo chrómom.
• Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou pri
zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; už behom prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu štýlu písania;
čistá a jednoduchá výmena náplne.
• Dodávané s čiernou náplňou.
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PARKER INGENUITY

Black
Metal & Rubber GT
5TH 129,17 €, 1501 / 7558532

Black
Metal & Rubber CT
5TH 129,17 €, 1501 / 7595917

Black Lacquer GT
5TH 112,50 €, 1501 / 7595916

Brown
Metal & Rubber CT
5TH 129,17 €, 1501 / 7595918

Black Lacquer CT
5TH 112,50 €, 1501 / 7595915
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Plniace pero alebo guličkové pero Sonnet, každé jedno v prevedení v darčekovej kazete
so zápisníkom zadarmo. Telo z kvalitnej nerez ocele a hrot z rovnakého materiálu s krížovou
rytinou alebo mosadzné telo s matne čiernym lakovaným povrchom. V kombinácii
s doplnkami pokovovanými nikel-paládiom.
PP nasadzovací vrchnák, konvertor De Luxe s piestom alebo bombičky Quink
GP otočný mechanizmus, čierna náplň QuinkFlow pre hladké písanie

Stainless Steel CT
PP 70,83 €, 1501 / 8890880

Matte Black CT
GP 58,33 €, 1501 / 8890890
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guličkové pero

plniace pero

SONNET

Guličkové pero alebo guličkové pero slim Sonnet, každé jedno v prevedení s hnedým
týždenným diárom Graspo vo veľkosti A5 zadarmo. Telo z kvalitnej nerez ocele.
V kombinácii s doplnkami pokovovanými nikel-paládiom alebo zlatom.

guličkové pero SLIM

guličkové pero

SONNET

GP otočný mechanizmus, čierna náplň QuinkFlow pre hladké písanie
GP SLIM otočný mechanizmus, čierna náplň QuinkFlow pre hladké písanie

Stainless Steel CT
GP 41,67 €, 1501 / 8502113

Stainless Steel GT
GP SLIM 41,67 €, 1501 / 8502115

**

*

* Darčeková taška Parker zadarmo na vyžiadanie

** Zmena diára vyhradená
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Sada plniace pero a guličkové pero Urban Premium v čiernom prevedení
v darčekovej kazete s puzdrom zadarmo alebo guličkové pero Urban Premium
v perleťovom prevedení v darčekovej kazete so zápisníkom zadarmo. Mosadzné
telo s metalickým čiernym alebo perleťovým lakovaným povrchom doplneným
ozdobnými rytinami. V kombinácií s doplnkami pokovanými chrómom.
Hrot plniaceho pera z ušľachtilej nerez ocele.
GP otočný mechanizmus, modrá náplň
Sada PP + GP:
PP nasadzovací vrchnák, konvertor De Luxe s piestom alebo bombičky Quink
GP otočný mechanizmus, modrá náplň
Ebony Metal Chiselled
PP + GP 77,50 €, 1501 / 8890830
Možnosti značenia
• laser nad klip

Pearl Metal Chiselled
GP 29,17 €, 1501 / 8890970
Možnosti značenia
• laser nad klip
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guličkové pero

PREMIUM

guličkové pero

PLNIACE PERO

URBAN

mechanická ceruzka

guličkové pero

Sada plniace pero a guličkové pero alebo guličkové a mechanická ceruzka Urban
Metro Metallic, prípadne sada plniace pero a guličkové pero Urban Muted Black
v darčekovej kazete s puzdrom zadarmo. Mosadzné telo s elektrolyticky
pokovovanou povrchovou úpravou. V kombinácii s doplnkami pokovovanými
chrómom. Hrot plniaceho pera z ušľachtilej nerez ocele.

guličkové pero

PLNIACE PERO

URBAN

Sada PP + GP:
PP nasadzovací vrchnák, štandardný konvertor s piestom alebo bombičky Quink
GP otočný mechanizmus, modrá náplň
Sada GP + MC:
GP otočný mechanizmus, modrá náplň
MC otočný mechanizmus, tuha 0,5 mm
Metro Metallic CT *
PP + GP 46,67 €, 1501 / 8890840
Možnosti značenia
• potlač
• laser

Metro Metallic CT **
GP + MC 35 €, 1501 / 2573605
Možnosti značenia
• potlač
• laser
• laser nad klip

**

• laser nad klip
Muted Black CT *
PP + GP 46,67 €, 1501 / 8890820
Možnosti značenia
• potlač
• laser na telo
• laser nad klip

*
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PREMIUM

Roller Parker IM Premium Metallic Pink v darčekovej kazete s puzdrom zadarmo alebo plniace
pero Matt Black Parker IM Premium v darčekovej kazete so zápisníkom zadarmo. Mosadzné
telo s metalickou ružovou alebo matnou čiernou povrchovou úpravou zdobenou jemným
brúsením. V kombinácii s doplnkami pokovovanými chrómom. Hrot plniaceho pera
z ušľachtilej nerez ocele.
PP nasadzovací vrchnák, štandardný konvertor s piestom alebo bombičky Quink
RB nasadzovací vrchnák, štandardná čierna náplň Quink

Metallic Pink
RB 28,33 €, 1501 / 2494985
Možnosti značenia
• laser nad klip

Matt Black
PP 37,50 €, 1501 / 8890930
Možnosti značenia
• laser nad klip
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ROLLER

plniace pero

PARKER IM

plniace pero

mechanická ceruzka

Sada plniace pero a guličkové pero Parker IM v dvoch farebných prevedeniach
v darčekovej kazete s puzdrom zadarmo. Mosadzné telo s lakovaným povrchom.
V kombinácii s doplnkami pokovovanými chrómom. Hrot plniaceho pera
z ušľachtilej nerez ocele.

guličkové pero

plniace pero

PARKER IM

Sada PP + GP:
PP nasadzovací vrchnák, štandardný konvertor s piestom alebo bombičky Quink
GP stláčací mechanizmus, modrá náplň

Gun Metal CT
PP + GP 35,00 €, 1501 / 8890810
Možnosti značenia
• potlač
• laser nad klip
Black CT
PP + GP 35,00 €, 1501 / 8890600
Možnosti značenia
• potlač
• laser nad klip
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GP stláčací mechanizmus, štandardná modrá náplň

Satin Black St. Steel
Chiselled
GP 14,17 €, 1501 / 1290556
Možnosti značenia
• potlač
• laser na telo
Classic St. Steel
Chiselled
GP 14,17 €, 1501 / 1290554
Možnosti značenia
• potlač
• laser na telo

Shiny St. Steel
Chiselled
GP 14,17 €, 1501 / 1290556
Možnosti značenia
• potlač
• laser na telo
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guličkové pero

Guličkové pero Jotter Premium v troch farebných prevedeniach. Telo z nerez ocele,
prípadne s vysoko lešteným alebo s matne lakovaným čiernym povrchom.
V kombinácii s doplnkami z nerez ocele.

guličkové pero

PREMIUM

guličkové pero

Jotter

mechanická ceruzka

guličkové pero

guličkové pero

Sada guličkové pero a mechanická ceruzka v dvoch farebných prevedeniach alebo guličkové
pero Jotter v jednom farebnom prevedení. Telo z ušľachtilej nerez ocele alebo z čierneho
tvrdeného plastu. V kombinácii s doplnkami z nerez ocele, prípadne pokovovanými zlatom.

guličkové pero

JOTTER

GP stláčací mechanizmus, modrá náplň
Sada GP + MC:
GP stláčací mechanizmus, modrá náplň
MC stláčací mechanizmus, tuha 0,5 mm

15,59
€

Špeciálna cena

10,28

Stainless Steel CT
GP + MC 18,33 €, 1501 / 1561050

€

Špeciálna cena

Možnosti značenia
• potlač
• laser

Stainless Steel GT
GP 10,83 €, 1501 / 1285239
Možnosti značenia
• potlač
• laser

11,76
€

Špeciálna cena

Special Black
GP + MC 13,83 €, 1501 / 1560010
Možnosti značenia
• potlač
• laser
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Plniace pero Expert DeLuxe v troch farebných prevedeniach s čiernym týždenným
diárom Helma vo veľkosti A5 zadarmo. Mosadzné telo s hladkým lakovaným povrchom
alebo pokovované platinou a zdobené rytinami, vrchnák pokovovaný nikel-paládiom
alebo zdobené čiernym lakom. V kombinácii s doplnkami pokovovanými nikel-paládiom
alebo rhuteniom. Hrot z ušľachtilej nerez ocele.
PP n asadzovací vrchnák, štandardný konvertor alebo bombičky

White CT
PP 104,17 €, 1507 / 1952384

Precious CT
PP 129,17 €, 1507 / 1963301

Možnosti značenia
• potlač
• laser na korunku

Možnosti značenia
• laser na korunku

Black CT
PP 104,17 €, 1507 / 1952323
Možnosti značenia
• potlač
• laser na korunku

**

*

14

* Darčeková taška Waterman zadarmo na vyžiadanie

** Zmena diára vyhradená

plniace pero

DELUXE

plniace pero

plniace pero

EXPERT

guličkové pero

guličkové pero

guličkové pero

Guličkové pero Expert v štyroch farebných prevedeniach s čiernym týždenným
diárom Graspo vo veľkosti A5 zadarmo. Mosadzné telo s hladkým lakovaným
povrchom alebo telo z ušľachtilej nerez ocele s jemným brúsením.
V kombinácii s doplnkami pokovovanými nikel-paládiom alebo zlatom.

guličkové pero

EXPERT

GP otočný mechanizmus, štandardná modrá náplň
Deep Brown CT
GP 69,17 €, 1507 / 2952283

Matt Black CT
GP 69,17 €, 1507 / 2951902

Možnosti značenia
• potlač
• laser na korunku

Možnosti značenia
• potlač
• laser
• laser na korunku
Stainless Steel GT
GP 62,50 €, 1507 / 2952002

Stainless Steel CT
GP 62,50 €, 1507 / 2952102
Možnosti značenia
• potlač
• laser

Možnosti značenia
• potlač
• laser
• laser na korunku
**

• laser na korunku
*

* Darčeková taška Waterman zadarmo na vyžiadanie ** Zmena diára vyhradená
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PP nasadzovací vrchnák, štandardný konvertor alebo bombičky
GP otočný mechanizmus, štandardná modrá alebo čierna náplň podľa skladových zásob
Sada PP + GP:
PP nasadzovací vrchnák, štandardný konvertor alebo bombičky
GP otočný mechanizmus, štandardná modrá alebo čierna náplň podľa skladových zásob
Black Lacquer CT
PP 64,17 €, 1507 / 1920612
GP 50,83 €, 1507 / 2920671
Možnosti značenia
White Lacquer CT
PP + GP 115,00 €, 1507 / 1920911
Možnosti značenia
• potlač
• laser na korunku
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• laser na telo
• laser na korunku

guličkové pero

Plniace pero a guličkové pero Hémisphère v čiernom prevedení alebo sada plniace pero
a guličkové pero Hémisphère v bielom prevedení v darčekovej kazete s puzdrom zadarmo.
Mosadzné telo s hladkým lakovaným povrchom. V kombinácii s doplnkami pokovovanými
nikel-paládiom. Hrot z ušľachtilej nerez ocele.

plniace pero

ESSENTIAL

guličkové pero

plniace pero

Hémisphere

guličkové pero

guličkové pero

Guličkové pero Hémisphère v štyroch farebných prevedeniach s týždenným diárom Graspo
vo vreckovej veľkosti zadarmo. Mosadzné telo s metalickým lakovaným povrchom.
V kombinácii s doplnkami pokovovanými nikel-paládiom.

guličkové pero

ESSENTIAL

guličkové pero

Hémisphere

GP otočný mechanizmus, štandardná modrá alebo čierna náplň podľa skladových zásob

Rosewood CT
GP 50,83 €, 1507 / 2869019
**

Metallic Blue CT
GP 50,83 €, 1507 / 2869010
**

Purple CT
GP 50,83 €, 1507 / 2869017
**

Comet Red CT
GP 50,83 €, 1507 / 2869013

*

**

* Darčeková taška Waterman zadarmo na vyžiadanie ** Zmena diára vyhradená
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GP stláčací mechanizmus, čierna náplň
MC stláčací mechanizmus, tuha 0,5 mm

Brushed Steel so zápisníkom v koži
GP 18,75 €, 1506 / 9065336
Brushed Steel s puzdrom
GP + MC 29,58 €, 1506 / 9065335
Možnosti značenia
• laser

spirit
Guličkové pero alebo sada guličkové pero a mechanická ceruzka Spirit v unikátnom
minimalistickom dizajne. Telo a doplnky z nerez ocele.
Telo a klip tvorí jeden celok.
GP stláčací mechanizmus, čierna náplň
MC s tláčací mechanizmus, tuha 0,5 mm, vymeniteľná guma
a čistiaca ihla pod snímateľným vrchnákom
Steel
GP 22,50 €, 1506 / 2619010
GP + MC 47,08 €, 1506 / 9619010
Možnosti značenia
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• laser na klip

spirit Mechanická ceruzka

spirit guličkové pero

LOGO Mechanická ceruzka

Guličkové pero v darčekovej kazete s koženým zápisníkom alebo sada
guličkové pero a mechanická ceruzka v darčekovej kazete
s koženým puzdrom. Brúsené telo z nerez ocele.

LOGo guličkové pero

LOGO

guličkové pero

Guličkové pero Quill 1000 v troch farebných prevedeniach.
Mosadzné telo s lakovanou povrchovou úpravou.
V kombinácii s doplnkami pokovovanými chrómom.

guličkové pero

guličkové pero

Quill 1000
Minimálne objednávacie množstvo - 50 ks. Termín dodania 3 - 4 týždne od schválenia korektúry.

Písacie potreby Quill sú určené výhradne pre B2B segment a vyznačujú sa
patentovanou zošikmenou plochou korunky, ktorá je určená pre umiestnenie
loga. Do materiálu zvaného Durastone je možné umiestniť plnofarebnú potlač
v kvalite 600 dpi. Guličkové perá Quill sú vyrábané len s logom zákazníka, či iným
požadovaným motívom, takže pri realizácií každej zákazky ide o unikátny dar.

LO GO

Značka Quill, ktorá je vo svetovom meradle už viac než 60 rokov synonymom
kvalitných písacích potrieb, bola na slovenský trh uvedená potom, čo sa stala
súčasťou rovnakej rodiny ako značka Parker.

LOGO

Skutočná
veľkosť loga
12 x 16 mm

GP otočný mechanizmus, čierna náplň

Sapphire Blue
GP 30,00 €, 1504 / 0843680
Black
GP 30,00 €, 1504 / 0843660

Brushed Chrome
GP 30,00 €, 1504 / 0843670
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