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Marka PARKER od ponad 125 lat jest liderem wśród eleganckich 

instrumentów piśmienniczych, zarówno pod względem technologii 

jak i wzornictwa. Pierwszy długopis został stworzony na własne 

potrzeby przez sprzedawcę, George Parker’a, który poszukiwał 

eleganckiego i godnego zaufania długopisu. PARKER zna i rozumie 

potrzeby klientów, którzy mu ufają. Przełomowe innowacje 

technologiczne oraz niestrudzone poszukiwania nowych rozwiązań 

świadczą o dbałości o szczegóły oraz słynnej jakości marki PARKER. 

Sposób na innowacyjność? Motto George Parker’a: Stwórz lepszy 

długopis, ludzie chętniej go kupią”. PARKER to idealny partner dla 

tych, którzy realizują cele życiowe i piszą swoją własną historię.



 
         

DłuGoPiS JottER

Plastikowy korpus ze stalową skuwką i przyciskiem.
ikona marki Parker. Dedykowany dla osób, które zabierają długopis zawsze ze sobą.
ø 0,85 x 12,9 cm

Sugerowany sposób nadruku: Sito na okrągło 30 x 20 mm
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ołówEK AutoMAtyczny 
JottER
Stal nierdzewna.
ikona marki Parker. Dedykowany dla osób, które 
zabierają długopis lub ołówek zawsze ze sobą.
ø 0,85 x 13,3 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 30 x 5 mm

 
   

DłuGoPiS JottER

Stal nierdzewna.
ikona marki Parker. Dedykowany dla osób, które 
zabierają długopis zawsze ze sobą.
ø 0,85 x 12,9 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 30 x 5 mm
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DłuGoPiS VEctoR

Stal nierdzewna.
Prosta konstrukcja, na której można zawsze 
polegać. Linia Vector posiada łatwość adaptacji oraz 
udowodnioną jakość.
ø 1 x 12,5 cm

Sugerowany sposób nadruku:  

Grawerowanie 35 x 6 mm

 
   

DłuGoPiS VEctoR

Plastik ABS.
Prosta konstrukcja, na której można zawsze 
polegać. Linia Vector posiada łatwość adaptacji oraz 
udowodnioną jakość.
ø 1 x 13,5 cm

Sugerowany sposób nadruku:  

Sito na okrągło 40 x 11 mm
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PióRo KuLKowE VEctoR

Plastik ABS.
Prosta konstrukcja, na której można zawsze 
polegać. Linia Vector posiada łatwość adaptacji oraz 
udowodnioną jakość.
ø 1 x 13,5 cm

Sugerowany sposób nadruku:  

Sito na okrągło 50 x 25 mm

 
   

PióRo KuLKowE VEctoR

Stal nierdzewna.
Prosta konstrukcja, na której można zawsze 
polegać. Linia Vector posiada łatwość adaptacji oraz 
udowodnioną jakość.
ø 1 x 13,3 cm

Sugerowany sposób nadruku:  

Grawerowanie 35 x 6 mm
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DłuGoPiS PARKER iM

Metal.
nowoczesny design linii Parker iM oferuje 7 
ponadczasowych wykończeń z powodzeniem łączących 
klasyczny i współczesny styl. Połączenie najciekawszych 
gatunków błyszczącego lakieru i chromu oraz wysoce 
zaawansowanego procesu produkcyjnego gwarantują 
jakość Parkera znaną na całym świecie.
ø 0,9 x 13,6 cm

Sugerowany sposób nadruku: Tampodruk 70 x 7 mm
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PióRo KuLKowE PARKER iM

Metal.
nowoczesny design linii Parker iM oferuje 6 ponadczasowych wykończeń z 
powodzeniem łączących klasyczny i współczesny styl. Połączenie najciekawszych 
gatunków błyszczącego lakieru i chromu oraz wysoce zaawansowanego procesu 
produkcyjnego gwarantują jakość Parkera znaną na całym świecie.
ø 0,9 x 13,8 cm

Sugerowany sposób nadruku: Tampodruk 40 x 6 mm
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PióRo wiEcznE PARKER iM

Metal.
nowoczesny design linii Parker iM z powodzeniem łączy klasyczny i współczesny 
styl. Połączenie najciekawszych gatunków błyszczącego lakieru i chromu oraz 
wysoce zaawansowanego procesu produkcyjnego gwarantują jakość Parkera znaną 
na całym świecie.
ø 0,9 x 13,8 cm

Sugerowany sposób nadruku: Tampodruk 40 x 6 mm
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DłuGoPiS uRbAn

Metal.
Długopis nowej generacji, który redefiniuje nowoczesny 
styl i zmienia zasady. łączy ergonomię ze sztuką, 
uzyskując w ten sposób niekonwencjonalny kształt oraz 
doskonałą równowagę.
ø 1,1 x 13,6 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 40 x 5 mm
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ołówEK AutoMAtyczny 
uRbAn
Metal.
ołówek automatyczny nowej generacji, który redefiniuje 
nowoczesny styl i zmienia zasady. łączy ergonomię 
ze sztuką, uzyskując w ten sposób niekonwencjonalny 
kształt oraz doskonałą równowagę.
ø 1,1 x 13,6 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 40 x 5 mm

 
   

PióRo KuLKowE uRbAn

Metal.
Pióro kulkowe nowej generacji, które redefiniuje 
nowoczesny styl i zmienia zasady. łączy ergonomię 
ze sztuką, uzyskując w ten sposób niekonwencjonalny 
kształt oraz doskonałą równowagę.
ø 1,1 x 14 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 35 x 7 mm



15

 
         

PióRo wiEcznE uRbAn

Metal.
Pióro wieczne nowej generacji, które redefiniuje nowoczesny styl i zmienia zasady. 
łączy ergonomię ze sztuką, uzyskując w ten sposób niekonwencjonalny kształt oraz 
doskonałą równowagę.
ø 1,1 x 13,82 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 35 x 7 mm
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DłuGoPiS uRbAn PREMiuM

Lakierowany & rzeźbiony.
urban Premium jest wyjątkowy ze względu na zestaw modnych, matowych i 
metalicznych wykończeń. zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą cieszyć się z jego 
doskonale zrównoważonej sylwetki, podkreślonej unikatowym wzórem graficznym.
ø 1,1 x 13,6 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie ø 8 mm
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PióRo KuLKowE uRbAn PREMiuM

Lakierowany i rzeźbiony.
urban Premium jest wyjątkowy ze względu na zestaw modnych, matowych i 
metalicznych wykończeń. zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą cieszyć się z jego 
doskonale zrównoważonej sylwetki, podkreślonej unikatowym wzórem graficznym.
ø 1,1 x 13,82 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie ø 6 mm
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PióRo wiEcznE uRbAn PREMiuM

Lakierowany i rzeźbiony.
urban Premium jest wyjątkowy ze względu na zestaw modnych, matowych i 
metalicznych wykończeń. zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą cieszyć się z jego 
doskonale zrównoważonej sylwetki, podkreślonej unikatowym wzórem graficznym.
ø 1,1 x 13,82 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie ø 6 mm
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uRbAn PREMiuM PARKER 5th

Lakierowany i rzeźbiony.
Parker urban Premium 5th redefiniuje nowoczesny styl i zmienia zasady. Pojęcie 
“technologia Parker 5th” powstało, ponieważ linia ta oferuje prawdziwe 5-te oblicze 
pisania. Powstał w wyniku zaawansowanych i szczegółowo przeprowadzonych 
badań, aby wnieść to, co najlepsze do świata piór i długopisów. wynikiem tego 
wysiłku i przełomowych innowacji jest uczucie gładkiego szybowania po kartce 
papieru. Parker urban Premium 5th dostosowuje się do stylu pisania po zaledwie 
kilku wyrazach.
ø 1,1 x 13,82 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie ø 6 mm
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DłuGoPiS SonnEt

Lakierowany.
Parker Sonnet to nowoczesne wzornictwo w najlepszym 
wydaniu - zdecydowanie w stylu Parkera. Precyzyjna 
i niezawodna inżynieria oraz perfekcyjne wykonanie 
połączone z bogatym wykończeniem i wykwintnymi 
detalami.
ø 1,2 x 13,7 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 40 x 6 mm

 
   

DłuGoPiS SonnEt

Stal nierdzewna.
Parker Sonnet to nowoczesne wzornictwo w najlepszym 
wydaniu - zdecydowanie w stylu Parkera. Precyzyjna 
i niezawodna inżynieria oraz perfekcyjne wykonanie 
połączone z bogatym wykończeniem i wykwintnymi 
detalami.
ø 1,2 x 13,7 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 40 x 6 mm
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PióRo KuLKowE SonnEt

Stal nierdzewna.
Parker Sonnet to nowoczesne wzornictwo w najlepszym 
wydaniu - zdecydowanie w stylu Parkera. Precyzyjna 
i niezawodna inżynieria oraz perfekcyjne wykonanie 
połączone z bogatym wykończeniem i wykwintnymi 
detalami.
ø 1,2 x 13,3 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 35 x 7 mm

 
   

PióRo KuLKowE SonnEt

Tworzywo lakierowane.
Parker Sonnet to nowoczesne wzornictwo w najlepszym 
wydaniu - zdecydowanie w stylu Parkera. Precyzyjna 
i niezawodna inżynieria oraz perfekcyjne wykonanie 
połączone z bogatym wykończeniem i wykwintnymi 
detalami.
ø 1,2 x 13,3 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 35 x 7 mm
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PióRo wiEcznE SonnEt

Tworzywo lakierowane.
Parker Sonnet to nowoczesne wzornictwo w najlepszym 
wydaniu - zdecydowanie w stylu Parkera. Precyzyjna 
i niezawodna inżynieria oraz perfekcyjne wykonanie 
połączone z bogatym wykończeniem i wykwintnymi 
detalami.
ø 1,2 x 13,3 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 35 x 7 mm

 
   

PióRo wiEcznE SonnEt

Stal nierdzewna.
Parker Sonnet to nowoczesne wzornictwo w najlepszym 
wydaniu - zdecydowanie w stylu Parkera. Precyzyjna 
i niezawodna inżynieria oraz perfekcyjne wykonanie 
połączone z bogatym wykończeniem i wykwintnymi 
detalami.
ø 1,2 x 13,3 cm

Sugerowany sposób nadruku: Grawerowanie 35 x 7 mm
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