Kod

ST-F9191-H

ST-B9191-H
długopis

Sterling Silver Classic fountain & ball pen set

ST-F9191-W

ST-B9191-W
długopis

ST-F918-1

ST-B918-1
długopis

ST-F909-1

ST-B909-1
długopis

Opis

System
Opakowanie
napełniania

Cena Netto Cena Brutto

Czarne
Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
925,, matowe, platerowane rodem, stalówka wyposażone w lakierowanie
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej, tłoczek
i
pudełko
z
typ M
nabój startowy drewna box C

638,21 zł

785,00 zł

Czarne
Korpus wykonany ze srebra próby 925, długopis
lakierowanie
matowy, platerowany rodem, mechanizm wyposażony w
pudełko
z
przekręcany
czarny wkład
drewna box C

512,20 zł

630,00 zł

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925 z falistym wzorem, platerowane rodem, wyposażone w lakierowanie
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali tłoczek
i
pudełko
z
szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

638,21 zł

785,00 zł

Czarne
Korpus wykonany ze srebra próby 925 z długopis
lakierowanie
falistym wzorem, platerowany rodem, wyposażony w
pudełko
z
mechanizm przekręcany
czarny wkład
drewna box C

512,20 zł

630,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925, z pióro
Czarne
czarną żywiczną nakrywką,platerowane wyposażone w lakierowanie
rodem, stalówka niemiecka Peter Bock ze tłoczek
i
pudełko
z
stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

544,72 zł

670,00 zł

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

447,15 zł

550,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925, z
pióro
Czarne
czarną żywiczną nakrywką, efektownie
wyposażone w lakierowanie
wygięty klips, platerowane rodem, stalówka
tłoczek
i
pudełko
z
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej,
nabój startowy drewna box C
typ M

544,72 zł

670,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925 oraz
wkład
czarnej żywicy, efektownie wygięty klips,
kolorze
platerowany
rodem,
mechanizm
czarnym,
przekręcany

447,15 zł

550,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925 oraz wkład
czarnej
żywicy
,platerowane
rodem, kolorze
mechanizm przekręcany
czarnym,

w

w

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

Sterling Silver Classic Fountain pen

ST-F987-6

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby
pióro
Czarne
925, platerowane rodem, z falistym
wyposażone w lakierowanie
wzorem, skuwka częściowo pokryta czarnym
tłoczek
i
pudełko
z
lakierem, stalówka niemiecka Peter Bock ze
nabój startowy drewna box C
stali szlachetnej, typ M

609,76 zł

750,00 zł

ST-F9331-1

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, platerowane rodem prążki wzdłuż wyposażone w lakierowanie
całego pióra, stalówka niemiecka Peter Bock tłoczek
i
pudełko
z
ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

638,21 zł

785,00 zł

ST-F9191-SP

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, platerowane rodem poprzeczne prążki wyposażone w lakierowanie
na korpusie i skuwce, stalówka niemiecka tłoczek
i
pudełko
z
Peter Bock ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

552,85 zł

680,00 zł

ST-F9181-1

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, platerowane rodem, prążki wzdłuż wyposażone w lakierowanie
korpusu i skuwki, stalówka niemiecka Peter tłoczek
i
pudełko
z
Bock ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

552,85 zł

680,00 zł

ST-F980-SP

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, platerowane rodem poprzeczne prążki wyposażone w lakierowanie
na korpusie i skuwce, stalówka niemiecka tłoczek
i
pudełko
z
Peter Bock ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

552,85 zł

680,00 zł

ST-F980-6

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925 z falistym wzorem, platerowane rodem, wyposażone w lakierowanie
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali tłoczek
i
pudełko
z
szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

552,85 zł

680,00 zł

ST-F9191-6

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925 z falistym wzorem, platerowane rodem, wyposażone w lakierowanie
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali tłoczek
i
pudełko
z
szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

638,21 zł

785,00 zł

ST-F9191-004

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, platerowane rodem, kratowany wzór na wyposażone w lakierowanie
całym korpusie, stalówka niemiecka Peter tłoczek
i
pudełko
z
Bock ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

638,21 zł

785,00 zł

ST-F9191-10

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925,), platerowane rodem, korpus pokryty wyposażone w lakierowanie
wzdłuż prążkami i ozdobnymi oczkami,
i
pudełko
z
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali tłoczek
nabój startowy drewna box C
szlachetnej, typ M

638,21 zł

785,00 zł

ST-F940-GOLF

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby
pióro
Czarne
925, platerowane rodem, dedykowane
wyposażone w lakierowanie
sportowcom, klips ze sportowym akcentem
tłoczek
i
pudełko
z
kija golfowego, stalówka niemiecka Peter
nabój startowy drewna box C
Bock ze stali szlachetnej, typ M

544,72 zł

670,00 zł

Sport collec

Sport collection
Leather & Wood collection
Black Lacquer

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby
pióro
Czarne
925, platerowane rodem, dedykowane
wyposażone w lakierowanie
sportowcom, klips ze sportowym akcentem
tłoczek
i
pudełko
z
piłki nożnej,stalówka niemiecka Peter Bock
nabój startowy drewna box C
ze stali szlachetnej, typ M

544,72 zł

670,00 zł

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby
pióro
Czarne
925,
platerowane
rodem,dedykowane
wyposażone w lakierowanie
ST-F940-TENNIS sportowcom, klips ze sportowym akcentem
tłoczek
i
pudełko
z
rakiety tenisowej, stalówka niemiecka Peter
nabój startowy drewna box C
Bock ze stali szlachetnej, typ M

544,72 zł

670,00 zł

ST-F920-1LBR

Pióro o drewnianym korpusie ze srebrną
Czarne
pióro
nakrywką (próba 925),platerowane rodem,
lakierowanie
wyposażone w
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali
pudełko
z
nabój startowy
szlachetnej, typ M
drewna box C

483,74 zł

595,00 zł

ST-F921-RL Brown

Skuwka
wykonana
ze
srebra
próby
Czarne
pióro
925,platerowana rodem, korpus pokryty
lakierowanie
wyposażone w
brązową skórą, stalówka niemiecka Peter
pudełko
z
nabój startowy
Bock ze stali szlachetnej, typ M
drewna box C

483,74 zł

595,00 zł

ST-F921-RL Black

Skuwka wykonana ze srebra próby 925,
Czarne
pióro
platerowana rodem, korpus pokryty czarną
lakierowanie
wyposażone w
skórą, stalówka niemiecka Peter Bock ze
pudełko
z
nabój startowy
stali szlachetnej, typ M
drewna box C

483,74 zł

595,00 zł

ST-F920-1RN(BL)

Korpus z żywicy syntetycznej ze srebrną
Czarne
pióro
nakrywką (próba 925),platerowaną rodem,
lakierowanie
wyposażone w
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali
pudełko
z
nabój startowy
szlachetnej, typ M
drewna box C

483,74 zł

595,00 zł

ST-F9191-4

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, pokryte czarnym lakierem, kratowany wyposażone w lakierowanie
wzór, stalówka niemiecka Peter Bock ze tłoczek
i
pudełko
z
stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

727,64 zł

895,00 zł

ST-F9191-11

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, pokryte czarnym lakierem, prążkowany wyposażone w lakierowanie
wzór, specjalna powłoka odporna na
i
pudełko
z
rysowanie, stalówka niemiecka Peter Bock tłoczek
nabój startowy drewna box C
ze stali szlachetnej, typ M

727,64 zł

895,00 zł

ST-F9191-00

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
Czarne
925, pokryte czarnym lakierem, poprzecznie wyposażone w lakierowanie
prążkowany
wzór,
specjalna
powłoka
i
pudełko
z
odporna na rysowanie, stalówka niemiecka tłoczek
nabój startowy drewna box C
Peter Bock ze stali szlachetnej, typ M

723,58 zł

890,00 USD

Czarne
Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby pióro
lakierowanie
ST-R9191-00 pióro 925, pokryte czarnym lakierem, poprzecznie
wyposażone w
prążkowany
wzór,
specjalna
powłoka
kulkowe
pudełko
z
czarny wkład
odporna na rysowanie
drewna box C

674,80 zł

830,00 USD

ST-F940FOOTBALL

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
Czarne
pokryty czarnym lakierem, poprzecznie długopis
lakierowanie
prążkowany
wzór,
specjalna
powłoka wyposażony w
z
odporna
na
rysowanie,
mechanizm czarny wkład pudełko
drewna box C
przekręcany

634,15 zł

780,00 USD

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
pióro
Czarne
platerowane rodem, z czarną nakrywką
wyposażone w lakierowanie
ozdobioną
kryształkami
Swarovskiego,
tłoczek
i
pudełko
z
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali
nabój startowy drewna box C
szlachetnej, typ M

642,28 zł

790,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
Czarne
pióro
lakierowanie
ST-R928-0BK pióro platerowane rodem, z czarną żywiczną
wyposażone w
kulkowe
nakrywką
ozdobioną
kryształkami
pudełko
z
czarny wkład
Swarovskiego,
drewna box C

560,98 zł

690,00 zł

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

528,46 zł

650,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
pióro
Czarne
platerowane rodem, z różową żywiczną
wyposażone w lakierowanie
nakrywką
ozdobioną
kryształkami
tłoczek
i
pudełko
z
Swarovskiego, stalówka niemiecka Peter
nabój startowy drewna box C
Bock ze stali szlachetnej, typ M

642,28 zł

790,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
Czarne
pióro
lakierowanie
pióro platerowane rodem, z różową żywiczną
wyposażone w
nakrywką
ozdobioną
kryształkami
pudełko
z
czarny wkład
Swarovskiego,
drewna box C

560,98 zł

690,00 zł

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

528,46 zł

650,00 zł

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
platerowane rodem, z czarną żywiczną pióro
Czarne
nasadką; klips oraz obręcz przy nasadce wyposażone w lakierowanie
ozdobione
kryształami
Swarovskiego, tłoczek
i
pudełko
z
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali nabój startowy drewna box C
szlachetnej, typ M

691,06 zł

850,00 zł

Prążkowany korpus wykonany ze srebra
Czarne
pióro
lakierowanie
pioro próby 925, platerowany rodem, nakrywka z
wyposażone w
klipsem
ozdobionym
kryształkami
pudełko
z
czarny wkład
Swarovskiego
drewna box C

804,88 zł

990,00 zł

ST-B9191-00
długopis

ST-F928-0BK

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
wkład
platerowany rodem, częściowo pokryty
kolorze
czarną żywicą, klips ozdobiony kryształkami
czarnym,
Swarovskiego, mechanizm obrotowy

ST-B928-0BK
długopis

Swarovsky stones collection

ST-F928-0P

ST-R928-0P
kulkowe

Korpus wykonany ze srebra próby 925,
wkład
platerowany rodem, częściowo pokryty
kolorze
różową żywicą, klips ozdobiony kryształkami
czarnym,
Swarovskiego, mechanizm obrotowy

ST-B928-0P
długopis

ST-F938-0BK

ST-R9862-1
kulkowe

w

w

Katherine collection

ST-F9682-1

Korpus i skuwka wykonane ze srebra próby
925, platerowane rodem, prążki wzdłuż pióro
Czarne
korpusu i skuwki, klips oraz koniec nasadki wyposażone w lakierowanie
ozdobione
kryształami
Swarovskiego, tłoczek
i
pudełko
z
stalówka niemiecka Peter Bock ze stali nabój startowy drewna box C
szlachetnej, typ M

707,32 zł

870,00 zł

ST-F9552-1

Prążkowany korpus wykonany ze srebra
próby 925, platerowany rodem, u nasady
pióro
Czarne
pierścień z kryształkami Swarowskiego,
wyposażone w lakierowanie
skuwka z czarnej żywicy, klips ozdobiony
tłoczek
i
pudełko
z
kryształami
Swarovskiego,
stalówka
nabój startowy drewna box C
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej,
typ M

804,88 zł

990,00 zł

ST-B9552-1
długopis

Prążkowana
przednia
część
korpusu
wykonana ze srebra próby 925, platerowana
wkład
rodem, pośrodku pierścień z kryształkami
kolorze
Swarowskiego, pozostała część z czarnej
czarnym,
żywicy,
klips
ozdobiony
kryształami
Swarovskiego, mechanizm obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

691,06 zł

850,00 zł

ST-B955-1
długopis

Prążkowana
przednia
część
korpusu
wkład
wykonana ze srebra próby 925, platerowana
kolorze
rodem, pozostała część z czarnej żywicy,
czarnym,
mechanizm obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

544,72 zł

670,00 zł

ST-B9552-0IVPG
długopis

Przednia część korpusu wykonana ze srebra
próby 925, platerowana rodem w kolorze
różowego złota, pośrodku pierścień z wkład
kryształkami Swarowskiego, pozostała część kolorze
z żywicy w kol. kości słoniowej, klips czarnym,
ozdobiony
kryształami
Swarovskiego,
mechanizm obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

772,36 zł

950,00 zł

STB9552-1IVBRPG
długopis

Prążkowana
przednia
część
korpusu
wykonana ze srebra próby 925, platerowana
rodem, pośrodku pierścień z kryształkami wkład
Swarowskiego, pozostała część z żywicy w kolorze
kol.kości
słoniowej,
klips
ozdobiony czarnym,
kryształami
Swarovskiego,
mechanizm
obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

772,36 zł

950,00 zł

ST-B955-10BRPG
długopis

Prążkowana
przednia
część
korpusu
wykonana ze srebra próby 925 dodatkowo wkład
ozdobiona małymi oczkami, platerowana kolorze
rodem, pozostała część z ciemno brązowej czarnym,
żywicy, mechanizm obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

544,72 zł

670,00 zł

ST-B9562-10BYM
długopis

Prążkowana
przednia
część
korpusu
wykonana ze srebra próby 925 dodatkowo
ozdobiona małymi oczkami, platerowana wkład
rodem, pośrodku pierścień z kryształkami kolorze
Swarowskiego, pozostała część z żywicy w czarnym,
kol szafirowym, klips ozdobiony kryształami
Swarovskiego, mechanizm obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

772,36 zł

950,00 zł

w

w

w

w

w

w

Prążkowany korpus wykonany ze srebra pióro
Czarne
próby 925, platerowany rodem, nakrywka z wyposażone w lakierowanie
1 056,91 zł
masy perłowej, stalówka niemiecka Peter tłoczek
i
pudełko
z
Bock ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna Box B

1 300,00 zł

Prążkowany korpus wykonany ze srebra
pióro
Czarne
próby 925, platerowany rodem, nakrywka z
wyposażone w lakierowanie
MP-F926-1WT(SQ) masy perłowej, klips ozdobiony kamieniem
1 219,51 zł
tłoczek
i
pudełko
z
Swarovskiego, stalówka niemiecka Peter
nabój startowy drewna Box B
Bock ze stali szlachetnej, typ M

1 500,00 zł

MP-F200

pióro
Czarne
Pióro wykonane z masy perłowej, ozdobne
wyposażone w lakierowanie
wzory na klipsie i pierscieniu skuwki, złota
2 195,12 zł
tłoczek
i
pudełko
z
stalówka 18 karatowa Peter Bock
nabój startowy drewna Box B

2 700,00 zł

MY-F106PG

Korpus z żywicy w kolorze kosci słoniowej,
pokryty
srebrnym
wzorem
(próba
pióro
925),platerowane
rodem
w
kolorze
Czarne skórzane
wyposażone w
różowego złota, koronę skuwki zdobi 21
pudełko
Box 1 341,46 zł
tłoczek
i
kryształków
Swarovskiego,
stalówka
Maya
nabój startowy
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej,
typ M

1 650,00 zł

MY-R106PG

Korpus z żywicy w kolorze kosci słoniowej,
pokryty
srebrnym
wzorem
(próba pióro
Czarne skórzane
925),platerowane
rodem
w
kolorze wyposażone w pudełko
Box 1 260,16 zł
różowego złota, koronę nakrywki zdobi 21 czarny wkład Maya
kryształków Swarovskiego,

1 550,00 zł

MY-R206 PG

Korpus z żywicy w kolorze kosci słoniowej,
pokryty
srebrnym
wzorem
(próba pióro
Czarne skórzane
925),platerowane
rodem
w
kolorze wyposażone w pudełko
Box 1 260,16 zł
różowego złota, koronę nakrywki zdobi 21 czarny wkład Maya
kryształków Swarovskiego,

1 550,00 zł

MB-F300-BK

Korpus z żywicy pokryty srebrnym wzorem pióro
Czarne
(próba 925), platerowane rodem, stalówka wyposażone w lakierowanie
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej, tłoczek
i
pudełko
z
typ M
nabój startowy drewna box C

772,36 zł

950,00 zł

MB-F300-SO

Korpus z wysokiej jakości żywicy pokryty pióro
Czarne
srebrnym wzorem (próba 925), platerowane wyposażone w lakierowanie
rodem, stalówka niemiecka Peter Bock ze tłoczek
i
pudełko
z
stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

772,36 zł

950,00 zł

RN-F101

Korpus z wysokiej klasy żywicy pokryty pióro
Czarne skórzane
srebrnym wzorem (próba 925),platerowane wyposażone w
pudełko
Box
rodem, stalówka niemiecka Peter Bock ze tłoczek
i
Maya
stali szlachetnej, typ M
nabój startowy

649,59 zł

799,00 zł

MP-F926-1

Mother Peral collection
Maya Canaan
Sterling silver & Resin

Maya

Maya
Black & White
Apollo

pióro
Czarne skórzane
pióro Korpus z czarnej żywicy pokryty srebrnym
wyposażone w pudełko
Box
wzorem (próba 925),platerowane rodem,
czarny wkład Maya

609,76 zł

750,00 zł

RN-F106S

Korpus z wysokiej klasy żywicy pokryty pióro
Czarne skórzane
srebrnym wzorem (próba 925),platerowane wyposażone w
pudełko
Box
rodem, stalówka niemiecka Peter Bock ze tłoczek
i
Maya
stali szlachetnej, typ M
nabój startowy

649,59 zł

799,00 zł

MB-F200-3

Pióro wykonane z lakierowanego szkliwa z pióro
elementami
rodowanego
mosiądzu. wyposażone w Czarne pudełko
Stalówka niemiecka Peter Bock ze tłoczek i standard
nabój startowy
stali szlachetnej, typ M.

560,98 zł

690,00 zł

CF-F100

Pióro wykonane z drewna tworzącego wzór
szachownicy. Całość pokryta ochronną pióro
Czarne
powłoką lakieru. Pierścień przy nasadce oraz wyposażone w lakierowanie
klips
ozdobione
wzorem.
Stalówka tłoczek
i
pudełko
z
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej, nabój startowy drewna box C
typ M

560,98 zł

690,00 zł

Czarne
Pióro wykonane z drewna tworzącego wzór pióro
lakierowanie
pioro szachownicy. Całość pokryta ochronną
wyposażone w
powłoką lakieru. Pierścień przy nasadce oraz
pudełko
z
czarny
wkład
klips ozdobione wzorem.
drewna box C

528,46 zł

650,00 zł

CF-F916

Czarne
Pióro wykonane z drewna tworzącego wzór pióro
szachownicy. Całość pokryta ochronną wyposażone w lakierowanie
powłoką lakieru. Stalówka niemiecka Peter tłoczek
i
pudełko
z
Bock ze stali szlachetnej, typ M
nabój startowy drewna box C

487,80 zł

600,00 zł

AP-F100

Pióro wykonane z wysokiej klasy czarnej
w zestawie w
zywicy i srebra próby 925. Korpus pokryty pióro
zdobieniami tworzącymi wzór słońca. wyposażone w czarnej
drewnianej
Skuwka z żywicy, wkręcana, zakończona tłoczek
i
3 658,54 zł
szkatułce,
zdobieniem w postaci kamieni Swarovskiego. zestaw 6 naboi dodatkowy
Stalówka Peter Bock z 14K złota. (14K-585 Laban
stojak na pióro
rozmiar M)

RN-R101
kulkowe

CF-R100
kulkowe

4 500,00 zł

Exclusive Antique Collection

WD-F926IV

DQ-F925

WD-F925LBR

Pióro wykonane z żywicy w kolorze kości
pióro
Czarne
słoniowej
i srebra
(próba
925) z
wyposażone w lakierowanie
płaskorzeźbą perskiej architektury na
2 845,53 zł
tłoczek
i
pudełko
z
nakrywce, stalówka złota 18 karatowa
nabój startowy drewna Box B
Peter Bock

3 500,00 zł

pióro
Pióro wykonane z drewna i srebra (próba
wyposażone w
925) z egipską płaskorzeźbą na korpusie,
tłoczek i
stalówka złota 18 karatowa Peter Bock
nabój startowy

Czarne
lakierowanie
2 845,53 zł
pudełko
z
drewna Box B

3 500,00 zł

Pióro wykonane z drewna wrzoścowego i pióro
Czarne
srebra (próba 925) z egipską płaskorzeźbą na wyposażone w lakierowanie
2 845,53 zł
nakrywce, stalówka złota 18 karatowa tłoczek
i
pudełko
z
Peter Bock
nabój startowy drewna Box B

3 500,00 zł

Laban Sterling Silver & Bras

ST-B930-0CW
długopis

Korpus długopisu wykonany ze srebra próby
925, platerowany rodem, ozdobiony na wkład
końcu misternie wykonaną koroną z kolorze
krysztalkami
Swarovskiego,
mechanizm czarnym,
obrotowy

Czarne
lakierowanie
pudełko
z
drewna box C

634,15 zł

780 PLN

ST-B9191-W(PG)
długopis

Czarne
Korpus wykonany ze srebra próby 925 z długopis
lakierowanie
falistym wzorem, platerowany w kolorze wyposażony w
pudełko
z
różowego złota, mechanizm przekręcany
czarny wkład
drewna box C

634,15 zł

780 PLN

ST-B9192-1
długopis

Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego
Czarne
czarnym lakierem oraz srebra próby 925 z długopis
lakierowanie
poprzecznie
prążkowanym
wzorem, wyposażony w
z
specjalna powłoka odporna na rysowanie, czarny wkład pudełko
drewna box C
mechanizm przekręcany

447,15 zł

550 PLN

ST-B9192-10
długopis

Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego
Czarne
czarnym lakierem oraz srebra próby 925, długopis
lakierowanie
poprzecznie prążkowany wzór z ozdobnymi wyposażony w
z
oczkami, specjalna powłoka odporna na czarny wkład pudełko
drewna box C
rysowanie, mechanizm przekręcany

447,15 zł

550 PLN

ST-B9192-W
długopis

Czarne
Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego długopis
lakierowanie
czarnym lakierem oraz srebra próby 925 z
wyposażony w
falistym wzorem, specjalna powłoka odporna
pudełko
z
czarny wkład
na rysowanie, mechanizm przekręcany
drewna box C

447,15 zł

550 PLN

ST-B2882-1
długopis

Prążkowany korpus wykonany ze srebra
Czarne
pióro
próby 925, platerowany rodem, nakrywka z
lakierowanie
wyposażone w
elegancki,
falisty
klips
ozdobiony
pudełko
z
czarny wkład
kryształkami Swarovskiego
drewna box C

634,15 zł

780 PLN

PB-288-12
długopis

Mosiężny długopis pokryty czarnym lakierem długopis
Czarne pudełko
z ozdobnym wzorem krzyżykowym. Falisty wyposażony w
standard
klips.
czarny wkład

405,69 zł

499 PLN

w

lver & Brass ball pen

PB-288-100WT
długopis

długopis
Czarne pudełko
Mosiężny długopis pokryty białym lakierem z
wyposażony w
ozdobnymi oczkami. Falisty klips.
standard
czarny wkład

447,15 zł

550 PLN

PB-9460-0P-D
długopis

Korpus wykonany z mosiądzu, platerowany
rodem, całość długopisu gładka, w kolorze długopis
Czarne pudełko
czarnym,
mechanizm
obrotowy,
klips
wyposażony w
ozdobiony kamieniami Swarovskiego, na
standard
obrączce logo Laban z informacją Special czarny wkład
Edition

439,02 zł

540 PLN

PB-936-100P
długopis

Korpus wykonany z mosiądzu w kolorze
czarnym,
platerowany rodem, całość wkład
długopisu ozdobiona srebrnymi oczkami, kolorze
mechanizm obrotowy, na obrączce logo czarnym,
Laban z informacją Special Edition

Czarne pudełko
standard

365,85 zł

450 PLN

PB-9852-1BRPG
długopis

Prążkowany korpus wykonany z mosiądzu w
kolorze ciemnego brązu,
platerowany wkład
rodem, mechanizm przekręcany, klips
kolorze
ozdobiony
kamieniami
Swarovskiego,
wszystkie wykończenia w kolorze różowego czarnym,
złota.

Czarne pudełko
standard

365,85 zł

450 PLN

PB-985-8BRPG
długopis

Wzorzysty korpus wykonany z mosiądzu w wkład
kolorze ciemnego brązu,
platerowany
kolorze
rodem, mechanizm przekręcany, wszystkie
czarnym,
wykończenia w kolorze różowego złota.

w

Czarne pudełko
standard

313,01 zł

385 PLN

PB-985-9BRPG
długopis

Wzorzysty korpus wykonany z mosiądzu w wkład
kolorze ciemnego brązu,
platerowany
kolorze
rodem, mechanizm przekręcany, wszystkie
czarnym,
wykończenia w kolorze różowego złota.

w

Czarne pudełko
standard

313,01 zł

385 PLN

Prążkowany
korpus
wykonany
z
nabój Czarne pudełko
mosiądzu,skuwka z ciemno brązowego
standard
drewna. Stalówka niemiecka Peter startowy

243,09 zł

299 PLN

Czarne pudełko
standard

195,12 zł

240 PLN

żywicy w kolorze ciemnego burgundu, pióro
ozdobionej
mosiężnymi
pierścieniami. wyposażone w Czarne pudełko
Nasadka i część przednia z mosiądzu. tłoczek
i
standard
Stalówka niemiecka Peter Bock ze stali nabój startowy
szlachetnej, typ M.

365,85 zł

450 PLN

WT-F933-1

w

w

Bock ze stali szlachetnej, typ M.
WT-B933-1
długopis

wkład
kolorze
Prążkowany korpus wykonany z mosiądzu i czarnym,
ciemno brązowego drewna.

w

Korpus pióra wykonany z wysokiej jakości

RN-F105- BP

Laban Bras

pióra wykonany z wysokiej
jakości czarnej żywicy, ozdobionej pióro
mosiężnymi pierścieniami. Nasadka i wyposażone w Czarne pudełko
365,85 zł
część przednia z mosiądzu. Stalówka tłoczek i standard
niemiecka Peter Bock ze stali nabój startowy
szlachetnej, typ M.
Korpus

Laban Brass Fountain pen

RN-F105- BK

IPRG F9191-4

IPBK F9191-4

Korpus i nasadka wykonane
z pióro
mosiądzu,platerowanego na różowozłoty wyposażone w Czarne pudełko 365,85 zł
i
standard
kolor. Wzdłuż pióra przebiegą kratowane tłoczek
wyżłobienia Stalówka niemiecka Peter nabój startowy
Bock ze stali szlachetnej, typ M.
Korpus i nasadka wykonane
z pióro
mosiądzu,platerowanego na czarny wyposażone w Czarne pudełko 365,85 zł
i
standard
kolor. Wzdłuż pióra przebiegą kratowane tłoczek
nabój startowy
wyżłobienia Stalówka niemiecka Peter
Bock ze stali szlachetnej, typ M.

450 PLN

450 PLN

450 PLN

PF-968-IVPG

Mosiężny
korpus
i
skuwka
pokryte pióro
kremowym lakierem. Wykończenia mosięzne wyposażone w Czarne pudełko
platerowane na różowozłoty kolor. stalówka
i
standard
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej, tłoczek
nabój startowy
typ M

447,15 zł

550 PLN

PF-968-BKPG

Mosiężny korpus i skuwka pokryte czarnym pióro
lakierem.
Wykończenia
mosięzne wyposażone w Czarne pudełko
platerowane na różowozłoty kolor. stalówka
i
standard
niemiecka Peter Bock ze stali szlachetnej, tłoczek
nabój startowy
typ M

447,15 zł

550 PLN

pióra wykonany z wysokiej
jakości żywicy, ozdobionej szerokim pióro
mosiężnym pierścieniem w kolorze wyposażone w Czarne pudełko
430,89 zł
różowego złota na skuwce. Stalówka tłoczek i standard
niemiecka Peter Bock ze stali nabój startowy
szlachetnej, typ M.

530 PLN

wysokiej jakości
żywicy, ozdobionej szerokim
mosiężnym pierścieniem w kolorze pióro
Czarne pudełko
wyposażone w
365,85 zł
różowego złota na skuwce. Mosiężne czarny wkład standard
wykończenia w kolorze różowego
złota.

450 PLN

wysokiej jakości
żywicy, ozdobionej szerokim
mosiężnym pierścieniem w kolorze wkład
kolorze
różowego
złota.
Mosiężne czarnym,
wykończenia w kolorze różowego
złota. Mechanizm przekręcany

390 PLN

Korpus

RN-F987-BKPG

Korpus wykonany z
RN-R987-BKPG
piór kulkowe

Laban Ivory & Black c

Korpus wykonany z
RN-B987-BKPG
długopis

w

Czarne pudełko
standard

317,07 zł

y & Black collection

RN-F987-IVPG

RN-R987-IVPG
pióro kulkowe

RN-B987-IVPG
długopis

Korpus pióra, pióra kulkowego i długopisu
wykonany z wysokiej jakości żywicy,

479,67 zł

590 PLN

pióro

ozdobionej szerokim
mosiężnym wyposażone w
pierścieniem w kolorze różowego tłoczek i Czarne pudełko
439,02 zł
standard
złota na skuwce. Stalówka niemiecka nabój
Peter Bock ze stali szlachetnej, typ startowy,
M.
Długopismechanizm czarny wkład
przekręcany
398,37 zł

540 PLN

490 PLN

pióra wykonany z wysokiej pióro
jakości żywicy o szlachetnej barwie wyposażone w Czarne skórzane
pudełko
Box 382,11 zł
kości słoniowej. Stalówka niemiecka tłoczek i Mento
nabój
startowy
Peter Bock ze stali szlachetnej, typ M

470 PLN

pióra wykonany z wysokiej pióro
jakości żywicy o szlachetnej barwie wyposażone w czarne
kości słoniowej. Stalówka niemiecka tłoczek i PU
Peter Bock ze stali szlachetnej, typ M nabój startowy

447,15 zł

550 PLN

Korpus
Kasier

Korpus
RN-F987-IV

pudełko

MG-R915-BK-1
pióro kulkowe

Korpus wykonany z mosiądzu pokryty czarną pióro
Czarne pudełko
żywicą, nakrywka mosiężna ozdobiona wyposażone w
standard
złobieniami, platerowane rodem
czarny wkład

357,72 zł

440 PLN

MG-R915-IV-1
pióro kulkowe

Korpus wykonany z mosiądzu pokryty żywicą pióro
Czarne pudełko
porzypominającą kość słoniową, nakrywka
wyposażone w
mosiężna
ozdobiona
złobieniami,
standard
czarny
wkład
platerowane rodem

357,72 zł

440 PLN

Korpus i skuwka wykonane z mosiądzu pióro
Czarne pudełko
MG-R915-BK pioro
pokrytego czarną żywicą,
platerowane wyposażone w
kulkowe
standard
rodem
czarny wkład

357,72 zł

440 PLN

Korpus i skuwka wykonane z mosiądzu pióro
Czarne skórzane
pokrytego białą żywicą urozmaiconą szarym wyposażone w
pudełko
Box
wzorem, wykończenia mosiężne platerowane tłoczek
i
Maya
rodem
nabój startowy

560,98 zł

690 PLN

Korpus i skuwka wykonane z mosiądzu pióro
Czarne skórzane
pokrytego białą żywicą urozmaiconą szarym
wyposażone w pudełko
Box
wzorem, wykończenia mosiężne platerowane
czarny wkład Maya
rodem

528,46 zł

650 PLN

Korpus i skuwka wykonane z mosiądzu pióro
Czarne skórzane
pokrytego
białą
żywicą
urozmaiconą wyposażone w
pudełko
Box
czerwonym wzorem, wykończenia mosiężne tłoczek
i
Maya
platerowane rodem
nabój startowy

560,98 zł

690 PLN

Korpus i skuwka wykonane z mosiądzu pióro
Czarne skórzane
pokrytego
białą
żywicą
urozmaiconą
wyposażone w pudełko
Box
czerwonym wzorem, wykończenia mosiężne
czarny
wkład
Maya
platerowane rodem

528,46 zł

650 PLN

MX-F100-IBKE

Maya Canaan Resin

MX-R100-IBKE
pióro kulkowe

MX-F100-IBGE

MX-R100-IBGE
pióro kulkowe

Mento Resin

RN-F989-BLM

430,89 zł

530 PLN

RN-F989-BYM

430,89 zł

530 PLN

345,53 zł

425 PLN

RN-F988-AF

Pióra wykonane z wysokiej jakości pióro

RN-F988-CS

żywicy, imitującej różnokolorowy wyposażone w Czarne skórzane
pudełko
Box
marmur. Stalówka niemiecka Peter tłoczek i Mento
nabój startowy
Bock ze stali szlachetnej, typ M.
345,53 zł

RN-F988-TM

345,53 zł

425 PLN

RN-F988-IC

345,53 zł

425 PLN

CL-1

85,37 zł

105 PLN

CL-4

85,37 zł

105 PLN

CL-6

85,37 zł

105 PLN

CL-8

85,37 zł

105 PLN

CL-RL(PG)

121,95 zł

150 PLN

Eleganckie spinki do mankietów ze stali
nierdzernej

Classic cuff-link

Eleganckie spinki do mankietów z
mosiądzu, platerowane rodem, w
centralnej części logo marki Laban

425 PLN

Czarne pudełko

Czarne
pudełko

Eleganckie spinki do mankietów z
mosiądzu, platerowane rodem, w
centralnej części logo marki Laban

Czarne
pudełko

121,95 zł

150 PLN

121,95 zł

150 PLN

186,99 zł

230 PLN

109,76 zł/
81,30 zł

135,00 zł/
100,00 zł

Czarne
kartonowe
pudełko
wyścielone
czarnym
aksamitem

227,64 zł

280,00 zł

BOX 2AA-1

Lakierowana szkatułka na pióra, mieści
łącznie 18szt. piór, składa się z dwóch
poziomów: 1)przeszklona część otwierana
do góry, 2) wysuwana szufladka, kolor
palisander, szkatułka lakierowana na wysoki
połysk

biały karton

723,58 zł

890,00 zł

BOX 8AA-1

Lakierowana szkatułka na pióra, mieści
łącznie 10szt. piór, składa się z
przeszklonej część otwieranej do góry, kolor
palisander, szkatułka lakierowana na wysoki
połysk

biały karton

520,33 zł

640,00 zł

CL-TL

CL-SL(PG)

LTR ST-1 nóż do
Nóż do otwierania listów ze srebra próby 925
listów

Czarne pudełko
standard

pokrowiec na pióra
Pokrowce ze skory naturalnej na 1 lub 2
(podwójny/pojedyń
pióra
czy)

kałamarze
kałamarze wykonane z kryształu, tworzące
kryształowe
(kwadratowy/prost bryłę kwadratu lub prostokąta
okątny)

Pen accessories

ries
BOX 5AA-1

0770FBR

Lakierowany stojak na pióra z suszką,
kryształowym kałamarzem, miejscem na 1
pióro i szufladką na 8 piór w kolorze dębu
palisander (pióro ze zdjęcia nie wchodzi w
skład zestawu)

biały karton

Drewniane lakierowane pudełko w pióro
czarne
formie kwadratu z przegródką na 1 lub
wyposażone w kartonowe
2 pióra i szklanym kałamarzem. W
tłoczek
i
pudełko z logo
zestawie
z
mosiężnym
piórem
nabój
startowy
Laban
wiecznym Laban DF-101-SS

853,66 zł

1 050,00 zł

365,85 zł

450,00 zł

