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Legendární francouzský návrhář, designér a inovátor Pierre 
Cardin. Vystudovaný architekt začínal svou kariéru módního 
návrháře po druhé světové válce u renomovaného mistra 
Christiana Diora.

Svůj vlastní módní salon založil Pierre Cardin v roce 1950 
a v roce 1953 se stal členem prestižního francouzského sdružení 
Chambre Syndicale de la Haute Couture. V roce 1959 způsobil 
revoluci v návrhářství, když jako první v historii vytvořil Cardin 
kolekci přímo vyrobenou pro přímý prodej a nošení „prêt-à-
porter“. Přiblížil tak vysokou módu nejširší veřejnosti.

Kromě oděvů a doplňků navrhuje Pierre Cardin např. nábytek, 
interiéry a předměty užitého umění. Pracoval pro automobilový 
a letecký průmysl a také v mnoha dalších oblastech.

Od roku 1991 působí Pierre Cardin jako čestný ambasador 
UNESCO a od roku 2009 jako vyslanec dobré vůle organizace 
FAO OSN.

Pierre Cardin se ve světě dočkal mnoha uznání a vyznamenání 
různými vysokými řády. Od roku 1977 mu byl několikrát udělen 

„Dé d‘ Or“ (Zlatý náprstek), nejvyšší ocenění francouzské haute 
couture. Jako první módní návrhář v historii vůbec získal 
v roce 1992 křeslo ve francouzské Akademii krásných umění 
(Académie des Beaux-Arts).   

Kolekce originálních výrobků Pierre Cardin je pečlivě vyráběna 
z vybraných materiálů. Je tvořena s důrazem na detail 
a atraktivní design. 

Historie dokazuje, že Pierre Cardin není jen módní značka, ale 
i symbol nadčasovosti.

PIERRE CARDIN

Veliký Rubensi, ty Lethe, sade snění,
panenský polštáři, kde nelze milovat,
kde život však se dme a zmítá bez umdlení
jak vítr v povětří čí moře v moři snad,
dá Vinci, zrcadlo hlubokých temných svitů,
kde krouží andělé s tajemným úsměvem
ve stínu ledovců a sosen skalních štítů,
jež uzavírají tu jejich chladnou zem,
Rembrandte, zjevení smutného hospitalu,
kde jenom velký kříž svou černí zdobí sál,
kde v slzách modlitba se vypařuje z kalů
a zimní paprsek se náhle zamíhal,
ó Michelangelo, pustino v spoustách mraků,
kde vidět Herkuly se s Kristy proplétat
a strašné fantomy se zvedat za soumraku
a prsty dlouhými si rubáš vztekle rvát,
chlípnosti faunovy a boxerovy vzteky,
ty, jenž jsi dovedl snést krásu žoldáků,
vznešený Pugete, nažloutlý, mdlý a měk-
ký,
císaři zločinců se smutkem ve zraku,
Watteau, ty mumraji, kde žhnouce 
poletují
proslulá srdce v hrách tak jako 
motýli,
lehoučké kulisy, jež lustry osvět



Luberon
Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným mechanismem. Pero má kovové tělo 
v matném celo-černém provedení s lesklým klipem. Obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0102500IP3 / 155 Kč

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 13,5 cm  
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

B0102400IP3 / 145 Kč

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 13,5 cm   
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Triomphe
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným mechanismem. Pero má kovové tělo 
v matném celo-černém provedení s lesklým klipem a doplňky. Obsahuje kvalitní modrou 
náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 
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B0102300IP3 / 145 Kč

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14,2 cm  
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Vendome
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin se stylusem a otočným mechanismem. Tělo 
pera je vyrobeno v celo-černém elegantním designu s jemnými červenými proužky. Pero 
obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 

Je chrámem příroda s živými pilíři, jež 

slovy zmatenými někdy za
hovoří; v symbolů 

černé hvozdy se tu člověk noří, jež na 

něj důvěrně svůj pohled za
míří. Jak táhlé 

ozvěny, jež zdaleka se mísí v jednotě hlu-

boké, dálné a temnotné, rozsáhlé jako 
noc 

a jako světlo dne, tak vůn
ě, barvy, zvuky 

odpovídají si. Jsou vůně některé svěží jak 

dětská těla, jak louky zelené, sladk
é jak 

oboe, bohaté, vítězné či p
orušené zcela, v
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B0102000IP3 – bílá / 99 Kč
B0102001IP3 – černá / 99 Kč  

Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk  
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm, 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Claudie kul ičkové pero
Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou 
úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Pero má stříbrné detaily, obsahuje stylus 
a kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti.

Ó lesy, děsíte mě jak loď katedrál; hlas varhan duní z vás; ve zlořečené hrudi, komnatě 
smuteční, kde chroptí věčný žal, vaše De profundis nám ozvěnou se budí. Nenávidím 
tě, Moře! Skoky tvé a ryk sám v sobě nacházím; ten přehořký smích hoře, jímž 
chrlí nešťastník své spílání a vzlyk, já slyším zaznívat v nesmírném smíchu moře. 
Ó Noci, nebýt hvězd, jež světly tisíci mluví tak po známu, jak byla bys mi drahá! 
Neb hledám černa jen a prázdnoty a naha! Než samy temnoty jsou plachty visí-
cí, kde trysklé z očí mých se roje zjevují mi bytostí zmizelých s pohledy důvěrnými.
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Luxusní roller Pierre Cardin s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou úpravou, která je 
velmi příjemná na dotek. Roller má stříbrné detaily, nacvakávací vršek chránící hrot pera 
a  stylus, obsahuje modrou náplň značky Schneider s hrotem 0,5 mm. Baleno v luxusní 
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0300800IP3 – bílá / 125 Kč
B0300801IP3 – černá / 125 Kč  

Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
roller 1 × 13,5 cm, 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

B0401200IP3 – bílá / 199 Kč
B0401201IP3 – černá / 199 Kč 

Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
roller 1 × 13,5 cm,
kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení 7 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

Claudie roller Claudie set
Luxusní sada rolleru a kuličkového pera Pierre Cardin s hliníkovým tělem a gumovou 
povrchovou úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Pera mají stříbrné detaily a stylus. 
Roller obsahuje modrou náplň značky Schneider s hrotem 0,5 mm, kuličkové pero 
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. Pero i roller mají registrovaný design.
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Arlas
Značková sada designového poznámkového bloku A6 a kovového rolleru Pierre Cardin. 
Blok má měkký polyuretanový přebal s povrchem velmi příjemným na dotek, obsahuje 
lesklou záložku s kovovým přívěskem a 224 linkovaných stran o gramáži 80 g. Roller 
s hrotem 0,5 mm je vybaven černým stylusem a uzávěrem v barvě pera, obsahuje modrou 
náplň značky Schneider. Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodávána 
s certifikátem pravosti. 

B3500300IP3 – černá / 399 Kč 
B3500301IP3 – bílá / 399 Kč   

Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
blok 9,5 × 14,5 × 2 cm 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 7

B3500400IP3 – černá / 499 Kč 
B3500401IP3 – bílá / 499 Kč  

Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
blok 14,5 × 20,5 × 2 cm 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 25 × 20,5 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 8

Capucine
Značková sada designového poznámkového bloku A5 a rolleru Pierre Cardin. Blok má 
měkký polyuretanový přebal s povrchem velmi příjemným na dotek, obsahuje lesklou 
záložku s kovovým přívěskem a 224 linkovaných stran o gramáži 80 g. Roller s hrotem 
0,5 mm je vybaven černým stylusem a uzávěrem v barvě pera, obsahuje modrou náplň 
značky Schneider. Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodávána s certifikátem 
pravosti. 
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Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin v módních barvách s hliníkovým tělem a gumovou 
povrchovou úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Pero má černé detaily, stylus 
a obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0101700IP3 – žlutá / 99 Kč 
B0101701IP3 – oranžová / 99 Kč  
B0101702IP3 – růžová / 99 Kč 
B0101703IP3 – červená / 99 Kč 
B0101704IP3 – fialová / 99 Kč 
B0101705IP3 – světle modrá / 99 Kč 
B0101706IP3 – tmavě modrá / 99 Kč 
B0101707IP3 – zelená / 99 Kč 
B0101708IP3 – šedá / 99 Kč   

Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

B0300600IP3 – žlutá / 125 Kč 
B0300601IP3 – oranžová / 125 Kč
B0300602IP3 – růžová / 125 Kč 
B0300603IP3 – červená / 125 Kč 
B0300604IP3 – fialová / 125 Kč
B0300605IP3 – světle modrá / 125 Kč 
B0300606IP3 – tmavě modrá / 125 Kč 
B0300607IP3 – zelená / 125 Kč 
B0300608IP3 – šedá / 125 Kč   

Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Luxusní roller Pierre Cardin v módních barvách s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou 
úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Roller má černé detaily, vršek chránící hrot pera 
a stylus, obsahuje modrou náplň značky Schneider s hrotem 0,5 mm. Baleno v  luxusní 
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

Celebration Celebration rollerkuličkové pero
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Luxusní sada rolleru a kuličkového pera Pierre Cardin v módních barvách s hliníkovým 
tělem a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Pera mají 
černé detaily a stylus. Roller obsahuje modrou náplň značky Schneider s hrotem 0,5 mm, 
kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0401000IP3 – žlutá / 199 Kč
B0401001IP3 – oranžová / 199 Kč 
B0401002IP3 – růžová / 199 Kč  
B0401003IP3 – červená / 199 Kč 
B0401004IP3 – fialová / 199 Kč 
B0401005IP3 – světle modrá / 199 Kč 
B0401006IP3 – tmavě modrá / 199 Kč 
B0401007IP3 – zelená / 199 Kč 
B0401008IP3 – šedá / 199 Kč    

Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
roller 1 × 13,5 cm 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 7 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Celebration set

Na horkých prsech tvých, s očima zavřenýma když dýši vůni jich u večer jesenní, 

zřím šťastné pobřeží, jež v jasném plamen
i monotónního slunce oslněno dřímá; a ostrov 

lenivý, kde rodí vlahé klima podivné stromoví, plody a koření, kde muži štíhlí jsou, 

statní a vzpřímení, a kde žen otevřený pohled žasem jímá. Tvou vůní v kouzelnou jsa 

veden dálavu zřím plachty spuštěné a stěžně v přístavu znavené ještě na smrt moři 

zvlněnými, zatímco tamaryšků silné parf
émy, jež krouží ve vzduchu a nozdry vzdouvají 

mi, v mé duši směšují se s plavců písněm
i. 17



Luxusní dvojbarevný poznámkový blok A5 značky Pierre Cardin s povrchem z imitace kůže. 
Obsahuje 160 stran s tečkovanými linkami o gramáži 80 g a textilní záložku s kovovým 
přívěskem s logem Pierre Cardin. Na zadní straně bloku je vyraženo logo Pierre Cardin. 
Baleno v dárkovém obalu Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

Značková sada luxusního dvojbarevného poznámkového bloku A5 Pierre Cardin 
REPORTER a elegantního kuličkového pera Pierre Cardin CELEBRATION v pěti módních 
barvách. Poznámkový blok obsahuje 160 stran s tečkovanými linkami o gramáži 80 g 
a textilní záložku s kovovým přívěskem s logem Pierre Cardin. Na zadní straně bloku je 
vyraženo logo Pierre Cardin. Kuličkové pero má hliníkové tělo s gumovou povrchovou 
úpravou, která je velmi příjemná na dotek, stylus a černé detaily. Obsahuje kvalitní 
modrou náplň s hrotem 0,7 mm. Sada je balena v dárkovém obalu Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 

B4000500IP3 – šedá/černá / 199 Kč
B4000501IP3 – světle modrá/tmavě modrá / 199 Kč
B4000502IP3 – červená/černá / 199 Kč
B4000503IP3 – modrá/černá / 199 Kč
B4000504IP3 – zelená/černá / 199 Kč
B4000505IP3 – oranžová/černá / 199 Kč    

Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 
blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm 
balení 20,8 × 14,9 × 1,4 cm 
Kartonové množství v ks: 5

B3501200IP3 – šedá/černá / 299 Kč
B3501201IP3 – červená/černá / 299 Kč
B3501202IP3 – modrá/černá / 299 Kč
B3501203IP3 – zelená/černá / 299 Kč
B3501204IP3 – oranžová/černá / 299 Kč    

Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
ražba na blok, laser L1, UV tisk na kuličkové pero
Maximální velikost tisku: blok 50 × 40 mm, 
kuličkové pero 40 × 6 mm
Rozměry: 
blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm 
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 20,8 × 16,2 × 1,4 cm 
Kartonové množství v ks: 5

Reporter Reporter set
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Luxusní poznámkový blok značky Pierre Cardin v tvrdých deskách s perforovaným 
přebalem. Obsahuje lesklou záložku, gumičku s kovovou plaketkou a 192 linkovaných 
stran o gramáži 80 g. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 

B4000300IP3 – blok A5 / 499 Kč 
B4000400IP3 – blok A6 / 299 Kč  

Doporučená technologie tisku: UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 
blok A5 14,5 × 20,5 × 2 cm 
blok A6 9,5 × 14,5 × 2 cm 
balení blok A5 25,6 × 19 × 2,2 cm 
balení blok A6 18,8 × 13,8 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: A5 – 8 / A6 – 6

B0500100IP3 / 165 Kč  

Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
tužka 0,7 × 18 cm 
balení 5 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Benara Opera
Luxusní sada 3 černých tužek Pierre Cardin s krystalem Swarovski v červené, modré 
a zelené barvě. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

20 21



Luxusní kuličkové pero a mikrotužka Pierre Cardin ve stříbrné barvě. Mají hliníkové tělo 
s jednoduchým klipem, jemné rytí na povrchu ve výši úchopu, kuličkové pero obsahuje 
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm. Baleno v luxusní kapse 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0101000IP3 – kuličkové pero / 99 Kč  
B0500200IP3 – mikrotužka / 75 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 0,7 × 14 cm 
mikrotužka 0,7 × 14 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

B0400700IP3 / 175 Kč  

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 0,7 × 14 cm 
mikrotužka 0,7 × 14 cm 
balení 7 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Amour Amour set
Luxusní sada kuličkového pera a mikrotužky Pierre Cardin ve stříbrné barvě, hliníkové tělo 
s jednoduchým klipem, jemné rytí na povrchu ve výši úchopu, kuličkové pero obsahuje 
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm. Baleno v luxusní kapse 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
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Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným mechanismem, černé matné kovové 
tělo se stříbrným klipem a stylusem, obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm. 
Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0101100IP3 / 75 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

B0300700IP3 – bílá / 99 Kč 
B0300701IP3 – černá / 99 Kč   

Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: 
pero 1 × 14 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Adeline Gironde
Značkový plastový roller Pierre Cardin s kovovým klipem. Roller má tvarovaný úchop 
pro pohodlné psaní a šroubovací uzávěr chránící hrot, obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 0,6 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
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Elegantní kuličkové pero značky Pierre Cardin v bílém provedení se stříbrnými detaily. 
Pero má otočný mechanismus a obsahuje kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, 
přiložena je i náhradní černá náplň. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin. Dodáváno 
s certifikátem pravosti. 

B0100400IP3 / 389 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,5 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Aurelie
"Kde vzniká,” 

děla jste, "ta vaše 

divná trýzeň
, jež stoupá 

jako moře 

v černém úsk
alí?” Když naše sr

dce 

jednou skončilo svou sklizeň, pa
k žít 

je zlo! Toť taj, jejž v
šichni pozna

li, to 

prostičký je
 žal, je zcela bez záhady, 
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e opít a jako 
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u se v očích vašich stopit 

a dlouze zad
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Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin, které je navrženo v elegantně hladkém 
designu poutá svým atypickým tvarem, díky kterému se velmi pohodlně používá. 
Kuličkové pero má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a obsahuje náhradní 
černou náplň. Je nabízeno ve třech barevných provedeních a baleno v luxusní papírové 
krabičce Pierre Cardin. Dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0101600IP3 – červená / 435 Kč 
B0101601IP3 – modrá / 435 Kč 
B0101602IP3 – černá / 435 Kč      

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 27 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

B0101400IP3 – modrá / 495 Kč 
B0101401IP3 – červená / 495 Kč  
B0101402IP3 – černá / 495 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Matignon Evolution
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin má poutavý design elegantně hladkého 
povrchu, na němž vyniká nápaditá rytina v gunmetalové barvě umístěná v horní části 
těla. Kuličkové pero má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a obsahuje náhradní 
černou náplň. Je nabízeno ve třech barevných provedeních a baleno v luxusní papírové 
krabičce Pierre Cardin. Dodáváno s certifikátem pravosti. 
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Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin s otočným mechanismem, jehož tělo je po 
celé délce povrchu zdobeno elegantním rytím. Obsahuje kvalitní náplň v modré barvě 
s hrotem 1 mm a je dodáváno s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0102200IP3 / 325 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 2 mm (na klip)
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 13,9 cm  
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Festival

Pro dítě skloněné nad mapou, nad 
knížkami jak jeho dychtění je vesmír 
bez konce. Ach jak je velký svět, 
když v záři lamp nás mámí, a jak je 
maličký svět v naší vzpomínce! Když 
ráno vyplujeme, mozek ohně plný a 
srdce těžké hněvem, plno hoře v něm 
a hořké touhy, jdem po táhlém rytmu 
vlny své nekonečno houpat v moři 
konečném: jedni, kdo z bídné vlasti 
prchli bez loučení, a druzí, kolébek 
svých hrůza, a pak my, hvězdáři 
v očích kruté Circe utopení, jež 
nebezpečnými nás mučí vůněmi. Tož aby 
nebyli změněni ve zvířata, prostorem, 
oblohou, světlem se opijí, až ostrý
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Espace
Značkové kovové kuličkové pero Pierre Cardin s otočným mechanismem. Tělo pera je 
zdobeno šachovnicovým rytím, obsahuje kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm. 
Dodáváno s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 

B0100100IP3 – stříbrná / 399 Kč 
B0100101IP3 – černá / 475 Kč 
B0100102IP3 – gunmetal / 499 Kč  

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 3 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

B0100200IP3 / 425 Kč 

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,3 × 14,4 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Olivier
Kovové kuličkové pero značky Pierre Cardin s otočným mechanismem. Tělo je výrazně 
zdobeno rytím, elegantním stříbrným klipem a dalšími detaily ve stříbrné barvě. Obsahuje 
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, dodáváno s náhradní náplní v černé barvě. 
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
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Značkový kovový roller a kuličkové pero Pierre Cardin, které lze zakoupit zvlášť nebo 
v sadě. Spodní část je v černém provedení, vrchní stříbrná část je zdobená jemným rytím 
na povrchu. Kuličkové pero má otočný mechanismus, hrot rolleru je chráněn stříbrným 
vrškem. Roller obsahuje značkovou německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 
0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Přiložena je i náhradní 
náplň v černé barvě. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 

B0100800IP3 – kuličkové pero / 455 Kč 
B0300500IP3 – roller / 499 Kč 
B0400500IP3 – sada / 799 Kč      

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 13,7 cm 
roller 1,1 × 13,8 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Didier

B0100300IP3 / 499 Kč 

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 14,4 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Elodie
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin, které má velmi výrazný design svého 
povrchu. Na stříbrném těle vyniká hluboká rytina a černé zdobení. Obsahuje kvalitní 
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, dodáváno s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
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Značkový roller, kuličkové pero a mikrotužka Pierre Cardin. Kovové tělo psacích potřeb 
má jemné rytí po celé délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem, kuličkové pero 
a  mikrotužka jsou navrženy s otočným mechanismem. Roller obsahuje značkovou 
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní náplň 
v modré barvě s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm. Roller i kuličkové pero jsou 
dodávány s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 

B0100500IP3 – kuličkové pero stříbrné / 385 Kč 
B0300200IP3 – roller stříbrný / 465 Kč  
B0500300IP3 – mikrotužka stříbrná / 445 Kč  
B0100501IP3 – kuličkové pero gunmetal / 495 Kč
B0300201IP3 – roller gunmetal / 575 Kč 
B0500301IP3 – mikrotužka gunmetal / 525 Kč      

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm 
roller 1,2 × 14 cm 
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Renee
Sada značkového kuličkového pera a rolleru nebo mikrotužky Pierre Cardin. Kovové 
tělo psacích potřeb má jemné rytí po celé délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem, 
kuličkové pero a mikrotužka jsou navrženy s otočným mechanismem. Roller obsahuje 
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní 
modrou náplň s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm. Roller i kuličkové pero jsou 
dodávány s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti

B0400200IP3 – sada kuličkového pera a rolleru stříbrná / 695 Kč 
B0400201IP3 – sada kuličkového pera a rolleru gunmetal / 895 Kč 
B0400900IP3 – sada kuličkového pera a mikrotužky stříbrná / 695 Kč 
B0400901IP3 – sada kuličkového pera a mikrotužky gunmetal / 895 Kč  

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm 
roller 1,2 × 14 cm 
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Renee set
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Značkový roller a kuličkové pero Pierre Cardin. Pera jsou kovová v masivním provedení. 
Jejich těla mají jemné rytí po celé délce povrchu. Kuličkové pero má otočný mechanismus, 
roller šroubovací vršek chránící jeho hrot. Roller obsahuje značkovou německou náplň 
Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 
1 mm. V balení je pak i náhradní černá náplň. Psací potřeby jsou baleny v luxusní krabičce 
Pierre Cardin s přiloženým certifikátem pravosti. 

B0100600IP3 – kuličkové pero stříbrné / 460 Kč 
B0300300IP3 – roller stříbrný / 485 Kč 
B0100601IP3 – kuličkové pero gunmetal / 550 Kč  
B0300301IP3 – roller gunmetal / 655 Kč        

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,3 × 14 cm 
roller 1,3 × 13,5 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Laurence
Značková sada rolleru a kuličkového pera Pierre Cardin. Pera jsou kovová v masivním 
provedení. Jejich těla mají jemné rytí po celé délce povrchu. Kuličkové pero má otočný 
mechanismus, roller šroubovací vršek chránící jeho hrot. Roller obsahuje značkovou 
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní 
modrou náplň s hrotem 1 mm. V balení je pak i náhradní černá náplň. Celá sada je balena 
v luxusní krabičce Pierre Cardin s přiloženým certifikátem pravosti. 

B0400300IP3 – sada stříbrná / 795 Kč 
B0400301IP3 – sada gunmetal / 995 Kč  

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,3 × 14 cm 
roller 1,3 × 13,5 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Laurence set
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Značkový kovový roller a kuličkové pero jsou navrženy v bílém a černém provedení. Spodní 
část jejich těla je zdobena luxusním rytím v gunmetalové barvě. Kuličkové pero má otočný 
mechanismus, hrot rolleru je chráněn krytem. Roller obsahuje značkovou německou 
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm a náhradní černou náplň. Kuličkové 
pero má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a taktéž obsahuje náhradní černou 
náplň. Roller i kuličkové pero jsou baleny v luxusní krabičce Pierre Cardin s přiloženým 
certifikátem pravosti. 

B0101500IP3 – kuličkové pero bílá / 655 Kč 
B0101501IP3 – kuličkové pero černá / 655 Kč 
B0300900IP3 – roller bílá / 730 Kč 
B0300901IP3 – roller černá / 730 Kč        

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Marigny
Značková sada kovového rolleru a kuličkového pera, jejichž spodní část těla v gunmetalové 
barvě zdobí luxusní rytí, je navržena v bílém a černém provedení. Kuličkové pero má otočný 
mechanismus, hrot rolleru je chráněn krytem. Roller obsahuje značkovou německou 
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm a náhradní černou náplň. Kuličkové pero 
má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a taktéž obsahuje náhradní černou náplň. 
Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin s přiloženým certifikátem pravosti. 

B0400800IP3 – sada kuličkového pera a rolleru bílá / 1145 Kč 
B0400801IP3 – sada kuličkového pera a rolleru černá / 1145 Kč   

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Marigny set
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Luxusní kovové psací potřeby značky Pierre Cardin v masivním designu kombinace 
stříbrné a černé barvy s jemným rytím na těle. Hrot je chráněn krytem v černé barvě. 
Roller obsahuje značkovou německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, 
kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm a plnicí pero 1 ks inkoustu v modré 
barvě. Roller a kuličkové pero jsou dodávány s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0100700IP3 – kuličkové pero / 550 Kč 
B0300400IP3 – roller / 620 Kč 
B0200100IP3 – plnicí pero / 599 Kč          

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
plnicí pero 1 × 13,7 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Christophe
Luxusní sady kovových psacích potřeb značky Pierre Cardin v masivním designu kombinace 
stříbrné a černé barvy s jemným rytím na těle. Hrot je chráněn krytem v černé barvě. 
Roller obsahuje značkovou německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, 
kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm a plnicí pero 1 ks inkoustu v modré 
barvě. Roller a kuličkové pero jsou dodávány s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0400400IP3 – sada kuličkového a plnicího pera / 880 Kč 
B0400401IP3 – sada rolleru a plnicího pera / 945 Kč    

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
plnicí pero 1 × 13,7 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Christophe set
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Značkové kovové psací potřeby Pierre Cardin. Výrazná kombinace černého těla 
a stříbrného krytu s osobitým tmavým rytím latinky do povrchu. Kuličkové pero obsahuje 
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm a náhradní černou náplň. Plnicí pero obsahuje 1 ks 
inkoustu v modré barvě. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 

B0100900IP3 – kuličkové pero / 579 Kč 
B0200200IP3 – plnicí pero / 579 Kč 
B0400600IP3 – sada / 895 Kč           

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
plnicí pero 1 × 14 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Jacques

B0101200IP3 / 995 Kč   

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Montmartre
Designové kovové kuličkové pero v barvě gunmetal značky Pierre Cardin s výrazným 
šachovnicovým rytím na povrchu a prodlouženým hladkým úchopem. Obsahuje kvalitní 
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm. Dodáváno s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
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Značkové kuličkové pero Pierre Cardin v masivním kovovém provedení. Pero je navrženo 
s prodlouženým úchopem ve stříbrné barvě a černým tělem se stříbrným klipem, otočný 
mechanismus. Obsahuje kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a náhradní černou 
náplň. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B0101300IP3 / 629 Kč          

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

Manche Concorde
Značková sada luxusního pouzdra na vizitky a černého rolleru Pierre Cardin. Pouzdro na 
vizitky je vyrobeno z nerezové oceli s pogumovaným povrchem. Roller má stříbrné detaily, 
nacvakávací vršek chránící hrot pera a stylus. Obsahuje modrou náplň značky Schneider 
s  hrotem 0,5 mm. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 

B3500700IP3 / 499 Kč    

Doporučená technologie tisku: 
laser L1 na pouzdro, laser L1, UV tisk na roller 
Maximální velikost tisku: 
pouzdro na vizitky 40 × 7 mm, roller 40 × 6 mm 
Rozměry: 
pouzdro na vizitky 6,3 × 10 × 1,5 cm 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10 
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Značková sada kožené klíčenky a kovového kuličkového pera Pierre Cardin. Klíčenka 
z  pravé kůže obsahuje dva kroužky na přichycení, které od sebe lze oddělit a vytvořit 
tak dvě klíčenky. Kuličkové pero je navrženo v elegantně hladkém designu a upoutá 
svým atypickým tvarem, díky kterému se velmi pohodlně používá. Obsahuje kvalitní 
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 

B3501000IP3 / 790 Kč          

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
klíčenka 15 × 5 mm, pero 27 × 6 mm 
Rozměry: 
klíčenka 3,3 × 6,9 × 1,5 cm 
kuličkové pero 1,2 × 13,7 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

Rivoli Trianon
Luxusní sada klíčenky a kovového kuličkového pera Pierre Cardin. Klíčenka obsahuje 
poutko z pravé kůže s vyraženým logem Pierre Cardin a dva kroužky na přichycení, které 
od sebe lze oddělit. Kuličkové pero je vyrobeno ve výrazné kombinaci černého těla 
a stříbrného krytu s osobitým tmavým rytím latinky do povrchu, obsahuje kvalitní modrou 
náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 

B3500800IP3 / 765 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
klíčenka 15 × 5 mm, pero 40 × 5 mm 
Rozměry: 
klíčenka 3,3 × 11,2 × 0,9 cm 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10
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Značková sada Pierre Cardin, která obsahuje kovový USB flash disk s kapacitou 16 GB 
v  elegantním provedení a kovové kuličkové pero, vše v barvě gunmetal. Flash disk je 
navržen v jednoduchém stylu s kroužkem, díky kterému lze jednoduše připnout na klíče. 
USB disk 2.0 s rychlostí čtení až 22 MB/s a rychlostí zápisu až 10 MB/s. Kuličkové pero 
s otočným mechanismem má jemné rytí na povrchu, obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 1 mm. Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodávána s certifikátem 
pravosti. 

B3500100IP3 / 1150 Kč          

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
USB 4,7 × 1,2 × 0,5 cm, kroužek ø 2,7 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

Gisele Millenium
Luxusní stříbrná sada Pierre Cardin, která obsahuje kovový USB flash disk s kapacitou 
32  GB v elegantním provedení a kovové kuličkové pero. Flash disk je vyroben ve tvaru 
klipu na bankovky nebo kancelářské papíry a má hladký lesklý povrch s logem Pierre 
Cardin. USB disk 2.0 s rychlostí čtení až 15 MB/s a rychlostí zápisu až 6 MB/s. Kuličkové 
pero s otočným mechanismem má jemné rytí na povrchu, obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 1 mm. Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodávána s certifikátem 
pravosti.

B3500900IP3 / 1195 Kč     

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
USB 25 × 7 mm, pero 25 × 4 mm 
Rozměry: 
USB 6,1 × 1,2 × 0,7 cm 
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10
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Značkový dobíjecí elektrický zapalovač Pierre Cardin v barvě gunmetal. Zapalovač má 
hladký, nadčasový design. Dobíjí se přes USB kabel, který je součástí balení. Obsahuje 
baterii o kapacitě 220 mAh, délka nabíjení 1–2 hodiny. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.

Luxusní sada elektrického dobíjecího zapalovače a kovového kuličkového pera ESPACE 
značky Pierre Cardin. Pero i zapalovač jsou vyrobeny v elegantní barvě gunmetal. 
Zapalovač má hladký, nadčasový design. Dobíjí se přes USB kabel, který je součástí 
balení. Obsahuje baterii o kapacitě 220 mAh, délka nabíjení 1–2 hodiny. Kuličkové pero 
má otočný mechanismus, je zdobeno šachovnicovým rytím po celé délce svého povrchu 
a obsahuje kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

H6800100IP3 / 435 Kč           

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: 
zapalovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm  
balení 12 × 8,7 × 2,7 cm 
Kartonové množství v ks: 10

B3501300IP3 / 965 Kč      

Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
zapalovač 35 × 15 mm, kuličkové pero 30 × 3 mm 
Rozměry: 
zapalovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

Electric Electric set
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Luxusní kožené pouzdro Pierre Cardin dokáže nadchnout svou elegancí spočívající 
v designu hladkého provedení s prošitým lemováním červené barvy v oblasti krajů. Uvnitř 
pouzdra je navrženo několik kapes na vizitky a fotografii, zadní strana pouzdra obsahuje 
kapsu na mobilní telefon o rozměrech 8,2 × 14,5 cm a kapsu na vizitky nebo kartu. Součástí 
pouzdra je linkovaný poznámkový blok s 25 listy a kuličkové pero značky Pierre Cardin. 
Baleno v luxusní papírové krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.

B5600600IP3 / 995 Kč          

Doporučená technologie tisku: laser L2, ražba 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 
pouzdro 11 × 18 cm 
kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10

Style Jacqueline
Luxusní konferenční sloha s magnetickým zapínáním značky Pierre Cardin. Vnitřní část 
obsahuje kapsu vhodnou pro tablet v rozměrech 8", čtyři kapsy na vizitky, tři kapsy na 
poznámky a poutko na pero. Elegantní povrch je navržen s textilní úpravou a červeným 
prošíváním. Součástí je linkovaný poznámkový blok s 25 listy a gramáží papíru 80 g. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

B5600300IP3 / 745 Kč    

Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: 
sloha 18 × 23,7 × 1 cm 
balení 27,8 × 23,8 × 2,7 cm 
Kartonové množství v ks: 7
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B5600200IP3 – černá/šedá / 775 Kč  
B5600201IP3 – černá/červená / 775 Kč           

Doporučená technologie tisku: 
laser L2, tampontisk T3, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
desky 18 × 23,5 × 1,5 cm 
balení 27,8 × 23,8 × 2,7 
Kartonové množství v ks: 7

B5600400IP3 / 1995 Kč    

Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 
desky 24,5 × 32 × 1,7 cm 
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 4

Charente
Značkové konferenční desky Pierre Cardin s magnetickým zapínáním. Mají elegantní 
povrch z polyuretanu s ozdobným barevným pruhem a vnitřní prošívání ve stejné barvě. 
Sloha obsahuje vnitřní kapsu vhodnou pro tablet v rozměrech 8", čtyři kapsy na vizitky, 
transparentní kapsu na identifikační kartu, tři kapsy na poznámky a poutko na psací 
potřeby. Součástí je linkovaný poznámkový blok s 25 listy a gramáží papíru 80 g. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

Dimitri
Značkové konferenční desky Pierre Cardin z polyuretanu s magnetickým zapínáním, jehož 
součástí je USB disk 8 GB. Desky mají perforovaný povrch a ozdobné detaily v červené 
barvě. Obsahují vnitřní kapsu vhodnou pro tablet či notebook v rozměrech 10", pět kapes 
na vizitky, transparentní kapsu na identifikační kartu, tři kapsy na poznámky a poutko na 
pero. Součástí je linkovaný poznámkový blok s 25 listy a gramáží papíru 80 g. USB disk 2.0 
s rychlostí čtení až 22 MB/s a rychlostí zápisu až 10 MB/s. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
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B5600100IP3 / 1395 Kč           

Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
desky 24 × 19,5 × 2,5 cm 
balení 28,2 × 23,2 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 7

B5600500IP3 / 1999 Kč    

Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
desky 33,5 × 25,5 × 3,5 cm 
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 4

Landes A5 Landes A4
Stylové konferenční desky značky Pierre Cardin z pravé kůže se zapínáním na druk. Sloha 
se zdobeným povrchem má vnitřní kapsu vhodnou pro tablet v rozměrech 8", šest kapes 
na vizitky, dvě kapsy na poznámky a tři poutka na psací potřeby. Součástí je linkovaný 
poznámkový blok s 25 listy a gramáží papíru 80 g. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 

Stylové konferenční desky značky Pierre Cardin z pravé kůže se zapínáním na druk. Sloha 
se zdobeným povrchem má vnitřní kapsu vhodnou pro tablet či notebook v rozměrech 
10", pět kapes na vizitky, transparentní kapsu na identifikační kartu, kapsu na poznámky, 
kapsu na zip a tři poutka na psací potřeby. Součástí je linkovaný poznámkový blok s 25 listy 
a gramáží papíru 80 g. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 
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B5600800IP3 / 2499 Kč           

Doporučená technologie tisku: laser CO2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
sloha 18,5 × 24 × 4,5 cm 
balení 26,5 × 21 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 5

B5600900IP3 / 2599 Kč    

Doporučená technologie tisku: laser CO2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
sloha 27 × 35 × 4 cm 
balení 35,5 × 28,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 5

Sorbonne Avant-garde
Luxusní konferenční sloha A5 značky Pierre Cardin s integrovanou powerbankou 
o  kapacitě 4000 mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup DC5V-2A. Uvnitř obsahuje 
kapsu na tablet v  rozměrech 8", tři menší kapsy, tři kapsy na vizitky, gumičku na pero, 
nabíjecí USB kabel a kabel pro připojení k zařízení se třemi kontakty (mikro USB, type-C 
a Lightning). Součástí je také poznámkový blok A5, 50 listů s tečkovanými linkami. Přední 
strana slohy obsahuje dvě kapsy na psací potřeby a kapsu na mobilní telefon. Je vyrobena 
z polyuretanu, má elegantní textilní vzhled a praktický pogumovaný povrch. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

Luxusní konferenční sloha A4 značky Pierre Cardin s integrovanou powerbankou 
o kapacitě 4000 mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup DC5V-2A. Uvnitř obsahuje kapsu 
na dokumenty velikosti A4, dvě menší kapsy, šest kapes na vizitky, kapsu na smartphone, 
gumičku na pero, skládací stojánek na smartphone nebo tablet, nabíjecí USB kabel a kabel 
pro připojení k zařízení se třemi kontakty (mikro USB, type-C a Lightning). Součástí je 
také poznámkový blok A4, 30 listů s tečkovanými linkami. Přední strana slohy obsahuje 
kapsu uzavíratelnou na zip, která obsahuje kabel se třemi kontakty (mikro USB, type-C 
a Lightning). Je vyrobena z polyuretanu, má elegantní textilní vzhled a praktický 
pogumovaný povrch. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 
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B5600700IP3 / 2499 Kč           

Doporučená technologie tisku: laser L2, ražba 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 
desky 28,5 × 33,5 × 2,8 cm 
balení 34 × 29 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 6

Chambord
Luxusní kožené konferenční desky Pierre Cardin vyrobené v elegantně černém designu, 
jejichž vzhled doplňuje červené prošití po okrajích. Uvnitř obsahují dvě velké a dvě malé 
kapsy na dokumenty, vizitkář s logem Pierre Cardin a 3 malé kapsy na vizitky. Součástí 
desek je linkovaný poznámkový blok A4 s 25 listy. Celé desky jsou baleny v luxusní papírové 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 

Je širokošíjí ta žena s krásnou 
lící, v svém víně nedbale si vlasy 
smáčející. Milostné pařáty 
i špeluňkový jed o žulu kůže se jí 
otupují hned. Směje se Zhýralství 
a vysmívá se Smrti, těm stvůrám, 
jejichž pěst - jež dopadajíc drtí -
vždy za svých zhoubných her přec 
šetří majestát, jímž hrdě pyšní se to 
tělo pevných vnad. Jak bohyně, když 
jde, jak sultánka, když leží, v slast 
věří se žárem mohamedánských kněží
a v náruč, v níž se jí dmou ňadra 
o překot, zve svýma očima snad 
celý lidský rod. Ví, panna neplodná, 
a nutná pro běh světa, že krása, 
která je v tom jejím těle vkleta,
je přerozkošný dar, jenž po vší 
mrzkosti nakonec dobude přec pro 
ni milosti. Nic stejně o Pekle, jak 
o Očistci neví, a tak, až přijde den, 
kdy Noc se před ní zjeví, pohlédne 
Smrti v tvář jak novorozeně
- bez každé výčitky i záště jdouc 
vstříc tmě.
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C O L L E C T I O N

1 9 / 2 0
Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.


