


Szanowni Państwo!

Parker i Waterman to najwyższej jakości artykuły piśmiennicze.
Dostępność w szerokiej gamie modeli, jak również w różnych
przedziałach cenowych sprawia, iż są to bardzo chętnie wybierane
produkty na prezent.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertę zestawów
upominkowych na Sezon Świąteczny.

Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi netto.

Zestawy prezentowane w folderze dostępne do wyczerpania zapasów.
Niniejszy katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.



Parker Duofold True Blue
edycja limitowana

Stworzony w erze jazzu i art déco Duofold
obrazuje przepych i symbolikę tego okresu. Pióro
o wyjątkowym charakterze i niebanalnym wyglądzie,
emanujące luksusem i najwyższej jakości kunsztem.
Duofold True Blue to połączenie piękna pióra Duofold
i naszej fascynacji błękitnym kolorem, która trwa
od lat 20-tych XX wieku, kiedy po raz pierwszy
zostało stworzone pióro o tej nazwie. Edycja limito-
wana Duofold True Blue obejmuje 5.000 sztuk.
Pióro wyposażone jest w pięknie grawerowaną
stalówkę z litego, 18 karatowego złota. Każdy produkt
posiada wygrawerowany numer oraz certyfikat
autentyczności.
Sugerowana cena detaliczna netto: 2.377,05 zł.
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Firma założona przez George Safford Parkera, produkuje
wieczne pióra od 1889 roku i jest światowym liderem
w produkcji ekskluzywnych artykułów piśmienniczych.
W dzisiejszych czasach przybory piśmiennicze Parker
sprzedawane są w ponad 120 krajach i można
powiedzieć, że piszą we wszystkich językach świata.



Parker Latitude to wyraz oryginalnej, nietuzinkowej osobowości. Formą i zdobieniami
sprzeciwia się konwencji, zachowując niezrównaną jakość właściwą piórom Parker.
Artykuły piśmienne wykonane z wysokiej jakości laki, ze skuwką subtelnie ozdobioną
wzorem w okręgi. Wieczne pióro wyposażone jest w stalówkę i zdobienia platerowane
23 karatowym złotem (GT) lub w stalówkę ze stali nierdzewnej i chromowane zdobienia (CT).

Popielaty Błękit CT
kod: 65001132

Połyskująca Miedź GT
kod: 65001133

Ciepła Szarość CT
kod: 65001131

Jedwabista Czerń GT
kod: 65001130

CCeennaa nneettttoo:: 330033,,2288 zzłł

Zestaw Parker Latitude 
z portfelem skórzanym
wieczne pióro

Zestaw dostępny jest z piórami
w następujących wykończeniach:

Cena netto: 303,28 zł
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Parker Sonnet to wyrafinowana harmonia, synonim spełnienia i wyjątkowości. Sonnet
to idealne połączenie ponadczasowej stylistyki, najwyższej jakości i eleganckiego stylu.
Produkty wykonane z satynowej stali nierdzewnej, wieczne pióro wyposażone
w stalówkę ze stali nierdzewnej (Stalowy CT) lub stali nierdzewnej platerowanej
23 karatowym złotem (Stalowy GT). 

Stalowy GT
kod: 65001135 

CCeennaa nneettttoo:: 222255,,4411 zzłł

Zestaw Parker Sonnet 
z etui skórzanym
wieczne pióro z długopisem

Zestaw Parker Sonnet 
z etui skórzanym
wieczne pióro

Cena netto: 225,41 zł

CCeennaa nneettttoo:: 226622,,2299 zzłłCena netto: 262,29 zł
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Stalowy CT
kod: 65001134 

PPRROOMMOOCCYYJJNNAA!!



Frontier – konserwatywny, lecz otwarty na przyszłość, odkrywający nowe światy –
ale nigdy nietracący gruntu pod nogami. Miękki uchwyt i pełne fantazji wykończenia
podkreślają nowoczesny wygląd tego pióra. Produkty wykonane ze stali nierdzewnej.
Wieczne pióro wyposażone w grawerowaną stalówkę oraz zdobienia platerowane
złotem (GT) lub stalówkę ze stali nierdzewnej i chromowane zdobienia (CT).

Stalowy CT
kod: 65001011 

Stalowy GT
kod: 65001040

Zestaw Parker Frontier 
z butelką atramentu
wieczne pióro z długopisem

Zestaw dostępny jest
w następujących wykończeniach:

CCeennaa nneettttoo:: 112222,,9955 zzłłCena netto: 122,95 zł
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Elegancka kolekcja przyborów piśmienniczych Parker Esprit, wyposażonych
w unikalny mechanizm teleskopowy. Produkty wykonane są z anodowanego
aluminium, klips ze stali nierdzewnej a całości dopełniają chromowane zdobienia.
Charakterystycznym elementem stylistycznym jest ergonomiczna, profilowana
część przednia. Wieczne pióro wyposażone jest w stalówkę ze stali nierdzewnej
i przystosowane jest do używania z nabojami Parker Quink Mini.
Sugerowane ceny detaliczne netto:
pióro wieczne: 114,75zł; długopis: 81,97 zł; ołówek: 81,97zł; duo-pen: 98,36zł.

Etui Esprit

CCeennaa nneettttoo:: 116633,,9944 zzłłCena netto: 163,94 zł

PPRROOMMOOCCYYJJNNAA!!

PPRROOMMOOCCYYJJNNAA!!



URBAN to nowoczesność i bezkompromisowość. Pięknie zaprojektowane i wykonane
długopisy Parker dla osób lubiących miejski styl życia.
Produkty wykonane są z wytrzymałej, lakierowanej stali nierdzewnej. Długopisy PARKER
URBAN wyposażone są w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu.

Fashion Czarny
kod: 61010653 

Fashion Niebieski
kod: 61010660

CCeennaa nneettttoo:: 6655,,5577 zzłł

Zestaw Parker Urban 
z kalendarzem
długopis

Zestaw dostępny jest
w następujących wykończeniach:

Cena netto: 65,57 zł
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PARKER I.M. robi doskonałe wrażenie - atrakcyjnie wygląda, świetnie działa i pięknie
pisze. Łagodnie zaokrąglona korona, przycisk w kolorze korpusu i delikatny, styli-
zowany klips w kształcie strzały świetnie dopełniają wysmukły korpus pióra w prostej,
przywodzącej na myśl miejski styl linii. Technologia firmy PARKER gwarantuje
znakomite działanie i wysoką jakość.

Niebieski
kod: 65001172 

Czarny
kod: 65001171

CCeennaa nneettttoo:: 4411,,3322 zzłłCena netto: 41,32 zł

Zestaw Parker I.M. 
z brelokiem na klucze
pióro kulkowe

Zestaw dostępny jest
w następujących wykończeniach:



Jotter to popularne i niezawodne artykuły piśmienne Parker – sztandarowa oferta
Parker. Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej lub tworzywa i uzupełnione chro-
mowanymi wykończeniami. Pewność i niezawodność.

Stalowy
kod: 65001162

Czarny
kod: 65000350

Zestaw Parker Jotter z etui
długopis z ołówkiem

Zestaw dostępny jest
w następujących wykończeniach:
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CCeennaa nneettttoo:: 4499,,1188 zzłłCena netto: 49,18 zł

Vector to jeden z najpopularniejszych i najbardziej niezawodnych artykułów piśmien-
niczych Parker. Najlepszy wybór dla konsumentów ceniących funkcjonalność, wydajność,
prostotę i praktyczność.

Czerwony
kod: 65000731 

Niebieski
kod: 65000732 

Czarny
kod: 65000730

CCeennaa nneettttoo:: 5544,,9922 zzłł

Zestaw Parker Vector 
z etui “Twist Box”
wieczne pióro z długopisem

Zestaw dostępny jest
w następujących wykończeniach:

Cena netto: 54,92 zł

CCeennaa nneettttoo:: 4444,,2266 zzłłCena netto: 44,26 zł

Etui



W 1883 roku Lewis Edson Waterman zmieni∏ histori´ r´cznego pisania… 

skonstruowa∏ pierwsze na Êwiecie wieczne pióro, które nazwa∏ The Regular. 

Po ponad 120 latach od tego wydarzenia firma Waterman nale˝y do grona 

najwi´kszych na Êwiecie producentów ekskluzywnych artyku∏ów 

piÊmienniczych. Pióra Waterman to pi´knie zaprojektowane, 

kunsztownie wykonane z najlepszych materia∏ów, 

przybory piÊmiennicze, które pozwalajà wyraziç 

styl i osobowoÊç. 
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Pomysły, które przełamujà bariery, wybiegajà poza sztywne ramy, zaskakujà… 
Z prostoty, równowagi i postrzeganej mocy kwadratu rodzi si´ Exception – pierwszy
czworokàtny lakierowany artykuł piÊmienniczy. Od powagi wi´kszych modeli po sub-
telnà finezj´ drobniejszych wersji, Exception to symbol samoekspresji i niebywałej
charyzmy. Ergonomiczny model Night & Day polakierowano gł´bokà czernià
uwydatnionà złotymi wykoƒczeniami lub akcentowanà delikatnymi, matowoczarnymi
pasemkami. Modele Ideal Black, Slim Black i Slim Blue oferujà olÊniewajàcy kontrast
mi´dzy intensywnà czernià lub opalizujàcym bł´kitem lakieru a metalami szlachetnymi.

CCeennaa nneettttoo:: 11882211,,3311 zzłłCena netto: 1821,31 zł

Night & Day Czarny ST
kod: 65001077 

Ideal
kod: 65001076

Slim Czarny GT
kod: 65001073 

Slim Czarny CT
kod: 65001074 

Night & Day Złoty GT
kod: 65001078

Zestaw Waterman Exception 
w pudełku z drzewa 
szlachetnego
wieczne pióro

Zestaw dost´pny jest z piórami
w nast´pujàcych wykoƒczeniach:

CCeennaa nneettttoo:: 11665577,,3377 zzłłCena netto: 1657,37 zł

CCeennaa nneettttoo:: 11665577,,3377 zzłłCena netto: 1657,37 zł

CCeennaa nneettttoo:: 11000011,,6644 zzłłCena netto: 1001,64 zł

CCeennaa nneettttoo:: 11000011,,6644 zzłłCena netto: 1001,64 zł



17

CARENE - pióro, które podkreÊli wyjàtkowoÊç swojego w∏aÊciciela. Kolekcj´ Car¯ne
charakteryzujà nasycone, choç subtelne kolory. Korpus wykonany z laki, wieczne pióro
wyposa˝one w stalówk´ z litego, 18 karatowego z∏ota powlekanà warstwà rodu oraz
platerowane z∏otem lub srebrem zdobienia.

EXPERT– Precyzyjny. Wymagajàcy. Sprawny. Expert przyciàga uwag´ błyszczàcym
lakierem i połyskujàcymi wykoƒczeniami. Wi´kszy w rozmiarze korpus przeznaczony
dla m´skiej r´ki, przyozdobiony wykwintnà, skoÊnie Êci´tà koronà oraz grawerowanà
stalówkà z nierdzewnej stali sprawiajà, ˝e Expert kusi oryginalnoÊcià i elegancjà. 
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CCeennaa nneettttoo:: 559977,,5544 zzłłCena netto: 597,54 zł

Car¯ne Laka Czarna CT
kod: 65001140 

Car¯ne Laka Szara CT
kod: 65001064

Car¯ne Laka Czarna GT
kod: 65001062

Srebrna Zieleƒ CT
wieczne pióro - kod: 61009762
długopis - kod: 61009764

Połyskujàcy Bràz CT
wieczne pióro - kod: 61009766
długopis - kod: 61009768

Zestaw Waterman Expert City Line
z etui skórzanym
wieczne pióro lub długopis

Zestaw dost´pny jest
w nast´pujàcych wykoƒczeniach: CCeennaa nneettttoo:: 229999,,1188 zzłłCena netto: 299,18 zł

CCeennaa nneettttoo:: 221177,,2211 zzłłCena netto: 217,21 zł

wieczne pióro

długopis

Zestaw Waterman Car¯ne z Papeterià
wieczne pióro

Zestaw Expert z Papeterià
wieczne pióro z długopisem

CCeennaa nneettttoo:: 550011,,6644 zzłłCena netto: 501,64 zł

CCeennaa nneettttoo:: 551166,,3399 zzłłCena netto: 516,39 zł

Expert Czarny Mat CT
kod: 65001142

Expert Laka Czarna GT
kod: 65001141

Zestaw Car¯ne



CCeennaa nneettttoo:: 229999,,1188 zzłłCena netto: 299,18 zł

CCeennaa nneettttoo:: 221177,,2211 zzłłCena netto: 217,21 zł

wieczne pióro

długopis

CCeennaa nneettttoo:: 119900,,3322 zzłłCena netto: 190,32 zł

CCeennaa nneettttoo:: 115599,,8844 zzłłCena netto: 159,84 zł

wieczne pióro

długopisGranatowy GT
wieczne pióro - kod: 61010637
długopis - kod: 61010638

Bràzowy GT
wieczne pióro - kod: 61010635
długopis - kod: 61010636

Zestaw Waterman Urban
wieczne pióro lub długopis

Zestaw dost´pny jest
w nast´pujàcych wykoƒczeniach:

18

Audace – to wyjàtkowa kobieca
i nowoczesna gama piór, która
oczarowuje od pierwszego spoj-
rzenia. Szeroka gama wzorów,
wykoƒczeƒ i stylów sprawia,
˝e seria Audace trafia do wszyst-
kich kobiet. Delikatna linia
pióra, zaokràglona nasadka czy
grawerowana stalówka tworzà
modne i niebanalne akcesoria. Zestaw Waterman Audace

z bransoletkà z jedwabiu i skóry
wieczne pióro lub długopis

Zestaw dost´pny jest
w nast´pujàcych wykoƒczeniach:

1. Indian Vibes
wieczne pióro - kod: 65001148

2. City of  Style
wieczne pióro - kod: 65001143 / długopis - kod: 65001144

3. Evening i Paris
wieczne pióro - kod: 65001153 / długopis - kod: 65001154

4. Summer Night
wieczne pióro - kod: 65001145 / długopis - kod: 65001146

5. Pink Impulse
wieczne pióro - kod: 65001147

6. Enchanted Garden
wieczne pióro - kod: 65001149 / długopis - kod: 65001150

7. Midnight Glamour
wieczne pióro - kod: 65001151 / długopis - kod: 65001152

1 2 3 4 5 6 7
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Czysta, prosta, ponadczasowa kolekcja. Pióro Hémisphere – niezwykle praktyczne
i dyskretne – daje si´ wsunàç niepostrze˝enie do kieszeni, torebki czy terminarza.
Połàczenie wrodzonej, zniewalajàcej elegancji z prawdziwym magnetyzmem. Pióra
pokryte sà metalicznym lakierem, uwydatnionym niezwykłymi, rozÊwietlajàcymi
mikrodrobinami. Hémisphere to maria˝ uniwersalnoÊci i ró˝norodnoÊci - Hémisphere
łàczy złoto i chrom ze stalà, marmurkowe wykoƒczenia z kolorem, matowà lub
połyskliwà czerƒ ze złotem, w całej gamie wyjàtkowych modeli.

Czerƒ Marsjaƒska CT
kod: 65001053

Gwiezdny Pył GT
kod: 65001054

Metaliczny Czerwony CT
kod: 65001055

Metaliczny Koniak CT
kod: 65001056

Metaliczny Zielony CT
kod: 65001057

Metaliczny Niebieski CT
kod: 65001058

Czerƒ Marsjaƒska GT
kod: 65001052

Zestaw Waterman Hémisphere
z butelkà atramentu
wieczne pióro

Zestaw dost´pny jest z piórami
w nast´pujàcych wykoƒczeniach:

CCeennaa nneettttoo:: 118866,,8899 zzłłCena netto: 186,89 zł

Pastelowy Ró˝ CT
kod: 65001156

Pastelowy Bł´kit CT
kod: 65001155

Zestaw Waterman 
Hémisphere z notesem
wieczne pióro

Zestaw dost´pny jest 
z piórami w nast´pujàcych 
wykoƒczeniach:

CCeennaa nneettttoo:: 117777,,8877 zzłłCena netto: 177,87 zł
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CCeennaa nneettttoo:: 220055,,7744 zzłłCena netto: 205,74 zł

Stalowy CT
kod: 65001050

Stalowy GT
kod: 65001051

Zestaw Waterman Hémisphere
z etui skórzanym
wieczne pióro z długopisem

Zestaw dost´pny jest
w nast´pujàcych wykoƒczeniach:

CCeennaa nneettttoo:: 223366,,8899 zzłłCena netto: 236,89 zł
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TELEWIZJA

AXN
Canal+
Discovery
National Geographic
TVN 24
TVN STYLE
VH1 Polska
Zone Europa 

PRASA

Gala
Focus
Forum
Modern Office Manager
National Geographic
Newsweek
Playboy
Polityka
Przekrój
Sekretariat
Twój Styl
Viva
Wprost
Wysokie Obcasy




