
Od momentu założenia firmy przez Lewisa Edsona WATERMAN

w 1883 roku i wynalezienia pierwszego napełnianego wiecznego

pióra, WATERMAN nieustannie wprowadza innowacje. Wieloletnie

doświadczenie i kreatywność sprawiają, że WATERMAN jest

prawdziwym autorytetem w świecie artykułów piśmienniczych.

Teraz, na początku nowego wieku, WATERMAN jeszcze skuteczniej

podkreśla swą osobowość dzięki wyjątkowemu doświadczeniu

oraz duchowi nowatorstwa firmy. Każde pióro jest unikatowe i

ekskluzywne, odzwierciedlające charakter i temperament jego

właściciela. Korzystając z szerokiej gamy materiałów, kolorów,

wzorów i stylów, WATERMAN wzbogaca swój asortyment, pozo -

stając – bardziej niż kiedykolwiek – uosobieniem indywidualnej

elegancji. Kolekcja WATERMAN czeka na Ciebie. Wyrusz w podróż

pełną wrażeń, aby odnaleźć pióro, które najdoskonalej wyrazi

Twój styl i osobowość.
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Nazwa modelu to hołd dla postaci-legendy, wynalazcy pierwszego wiecznego pióra: Lewisa Edsona 
Waterman, twórcy marki. Ponadczasowa stylistyka, podkreślona piękną grą światła na elementach 
z żywicy, złota i platyny z niezwykłą, zintegrowaną z korpusem stalówką. To technologiczna perełka,
która działa z najwyższą niezawodnością, precyzyjnie regulując przepływ atramentu – nawet na dużych
wysokościach. Stalówka z litego 18-karatowego złota pewnie prowadzi pióro, czyniąc z pisania 
nadzwyczajną przyjemność. EDSON. Pióro. Człowiek. Legenda.

Dla uczczenia 125-lecia firmy, WATERMAN wykreował model EDSON 125 – limitowaną edycję 1883 
egzemplarzy w hołdzie dla daty powstania marki. Prawdziwy klejnot, artystyczny mariaż laki i palladu,
EDSON 125 uświetnia to wydarzenie najelegantszym z piór.
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Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe, długopis

Stalówka
Lite złoto 18 K (platerowane rodem w modelu 
Diamentowa Czerń), dostępna w rozmiarach EF, 
F, M, B, Stub, OF, OB (grawer na stalówce)

Korpus
Podwójne ścianki z drogocennej żywicy

Nasadka
Platerowana złotem / platerowana platyną 
– matowe wykończenie

Wykończenia
Platerowane złotem / platerowane platyną

Zalety produktu
Stalówka zintegrowana z korpusem / 
nowatorski system regulacji przepływu 
atramentu / ruchomy klips / długopis 
wyposażony w mechanizm obrotowy 
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Artykuły
Wieczne pióro

Stalówka
Lite 18 K złoto platerowane rodem, 
dostępna w rozmiarach EF, F, M, B 
(grawer na stalówce))

Korpus
Platerowany palladem ze zdobieniami z laki

Nasadka
Platerowana palladem z grawerowanymi 
zdobieniami

Wykończenia
Platerowane srebrem

Zalety produktu
Seria limitowana: 1883 numerowane 
egzemplarze / technologia: metal 
ze zdobieniami z laki / nowatorski 
system regulacji przepływu atramentu / 
ruchomy klips

EDSON
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EXCEPTION 
Night & Day - Ideal
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Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe

Stalówka
Czyste 18 K złoto (rodowane w wersjach ST), 
dostępna w rozmiarach EF, F, M, B, Stub, OF, OB 
(grawer na stalówce)

Korpus
Laka / laka i platynowy plater / 
laka i złoty plater

Nasadka
Laka w odcieniu głębokiej czerni / intensywnie 
czarna laka i platynowy plater / intensywnie 
czarna laka i złoty plater

Wykończenia
Platerowane złotem / platerowane srebrem

Zalety produktu
Numerowane modele Night & Day 
Złoty oraz Night & Day Platynowy / 
zaawansowana technologia: lakierowanie 
oraz platerowanie złotem lub platyną / 
innowacyjny, bagnetowy system zamknięcia 
(idealne dopasowanie) / piękno klejnotu / 
czworokątny kształt / ergonomia / ruchomy 
klips / dolna część korpusu z czarnej laki 

Prestiżowy dodatek, jakim jest pióro EXCEPTION, fascynuje nawet w najdrobniejszych detalach, o czym świadczy 
jego doskonała ergonomia, a także innowacyjny, bagnetowy system zamykania. Każdy model EXCEPTION emanuje
potęgą i elegancją, zarówno w wersji Ideal, jak i Night & Day, tworząc unikalne połączenie czarnej laki i delikatnych
linii w odcieniu matowej czerni lub misternych wzorów pokrytych złotem bądź platyną. 
EXCEPTION – piękny przedmiot pożądania spod znaku WATERMAN.
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EXCEPTION
Night & Day - Ideal
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Wyrafnowana, nowatorska, ponadczasowa finezja przyborów z serii EXCEPTION Slim podkreśla zaskakujący
kontrast między szlachetnymi metalami, a lakierem o różnorodnych odcieniach: głęboką czernią, malinową
czerwienią lub opalizującym błękitem. Wyszukana kombinacja najwyższej elegancji i zmysłowego czaru...
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Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe*, długopis, 
ołówek automatyczny**

Stalówka
Czyste 18 K złoto (pokrywane rodem 
w wersji ze srebrnymi wykończeniami), 
dostępna w rozmiarach EF, F, M, B, 
Stub, OF, OB (grawer na stalówce)

Korpus
Lakier w głębokim odcieniu

Nasadka
Lakier w głębokim odcieni

Wykończenia
Platerowane złotem / platerowane srebrem

Zalety produktu
Czworokątny przekrój / lakier 
w głębokich odcieniach/ bogactwo 
kolorów / ergonomia / ruchomy 
klips / dolna część korpusu z czarnej 
laki / mechanizm obrotowy w długopisie 
i ołówku automatycznym
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* Do pióra kulkowego pasują także wkłady do 
długopisu i wkłady włókninowe.

** Dostępne wyłącznie w modelu Czarnym ST i GT.
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WATERMAN ÉLÉGANCE 
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* Do pióra kulkowego pasują także wkłady do długopisu i wkłady włókninowe.

Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe*

Stalówka
Dwukolorowa z litego 18 K złota,
dostępna w rozmiarach EF, F, M, B

Korpus
Lakier w głębokim odcieniu
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Nowoczesna kwintesencja francuskiego stylu i prestiżu. Przepiękny klejnot, łączący w sobie szlachetne
materiały i kunsztowne wykonanie. Lakier w głębokim odcieniu, wykwintny grawer i zmysłowe kontury
tworzą niezwykłej urody dzieło sztuki, wykonane z bezkompromisową dbałością o detale.
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Nasadka
Lakier w głębokim odcieniu

Wykończenia
Platerowane srebrem / platerowane złotem

Zalety produktu
Klasyczny, a zarazem nowoczesny kształt / bogato

zdobiony pierścień, platerowany złotem lub srebrem /
kunsztownie wykonana stalówka z litego 18 K złota

WATERMAN ÉLÉGANCE
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CARÈNE
DeLuxe - Essential - Contemporary 
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Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe*, długopis

Stalówka
18 K lite złoto (rodowane w wersjach ST), 
dostępna w rozmiarach EF, F, M, B, Stub, OF, OB
(grawer na stalówce)

Korpus
Laka (modele DeLuxe/ Essential Czerń i Złoto / 
Contemporary Czerń i Metal), 
platerowana srebrem (model Essential Srebrny) 
lub złotem (model Essential Czerń i Złoto GT), 
wykończenie PVD (modele Contemporary)

Nasadka
Platerowana srebrem (modele DeLuxe / 
Essential Srebrny), 
platerowana złotem (model Essential Czerń i Złoto), 
wykończenie PVD (modele Contemporary)

Wykończenia
Platerowane palladem (wersje ST) / 
platerowane złotem (wersje GT)

Zalety produktu
Stalówka wbudowana w końcówkę pióra / 
wyrazista stylistyka odwołująca się do stylistyki 
morskiej / wyszukane wzornictwo modeli Essential / 
nowoczesność modeli Contemporary / ruchomy klips /
mechanizm obrotowy w długopisie
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* Do pióra kulkowego pasują także wkłady do długopisu i wkłady włókninowe.

Dynamiczna sylwetka, wbudowana w końcówkę pióra stalówka z litego 18 -karatowego złota – CARÈNE uwodzi 
elegancją i czystością linii. Łącząc w sobie intensywność metalu z delikatnym, grawerowanym wzorem, kolekcja 
olśniewa i przykuwa wzrok. Nowe wykończenia CARÈNE Essential Srebro i Essential Czerń i Złoto to finezja 
legendarnego grawerunku o miękkich liniach, blask metali szlachetnych. CARÈNE Contemporary Metal i Contemporary
Czerń i Metal to nowoczesna reinterpretacja geometrycznego graweru wywodzącego się z tradycji WATERMAN: 
grawerowane linie przeplatają się i lśnią tytanowym blaskiem. Magnetyczny urok.

CARÈNE
DeLuxe - Essential - Contemporary
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Pióro, które śmiało podkreśla swoją niepowtarzalność. CARÈNE doskonale się czuje w kolorach 
intensywnych, a zarazem subtelnych. Dla miłośników współczesnego stylu, satynowy lub pokryty 
błyszczącą laką korpus, stalówka z litego 18-karatowego złota pokrytego rodem oraz platerowane 
srebrem wykończenia. Dla zwolenników klasyki, czarny lub bursztynowy korpus z laki, stalówka 
z litego 18-karatowego złota i złocone wykończenia. CARÈNE, najbardziej wyrafinowany model 
w ofercie WATERMAN.
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Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe*, 
długopis, ołówek automatyczny**

Stalówka
Czyste 18 K złoto (platerowane 
rodem w wersjach ST), dostępna 
w rozmiarach EF, F, M, B, Stub, OF, 
OB (grawer na stalówce)

Korpus
Laka

Nasadka
Laka

Wykończenia
Platerowane czystym złotem 
(wersje GT) / palladem (wersje ST)

Zalety produktu
Stalówka wbudowana w końcówkę 
pióra / wyraziste wzornictwo 
odwołujące się do stylistyki morskiej / 
satynowa lub błyszcząca laka / 
ruchomy klips / mechanizm obrotowy 
w długopisie i ołówku automatycznym

CARÈNE

* Do pióra kulkowego pasują także wkłady do długopisu i wkłady włókninowe.
** Ołówek automatyczny dostępny wyłącznie w modelach Morze Czarne ST i GT 

oraz Grafitowa Szarość.
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Dzięki PERSPECTIVE, WATERMAN zmienia się w architekta, tworząc współczesne dzieło sztuki. 
Przestrzenna bryła o chromowym lub złotym połysku, PERSPECTIVE wyróżnia się wyjątkową stylistyką
pierścienia. Misternie grawerowane linie dodają mu siły wyrazu wysokich futurystycznych budowli.
Stalówka wycięta z nierdzewnej stali łączy w sobie zmysłowość kształtu i precyzję geometrycznych
wzorów. PERSPECTIVE wynosi pisanie na wyżyny ekspresji.
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Artykuły
Rodzaje przyborów
Wieczne pióro, pióro kulkowe*, długopis

Stalówka
Stal nierdzewna, dostępna 
w rozmiarach EF, F, M, B

Korpus
Laka 

Nasadka
Laka 

Wykończenia
Platerowane złotem (wersja GT) / 
platerowane palladem (wersje CT)

Zalety produktu
Strzelista, trójwymiarowa stylistyka 

inspirowana architekturą / jednolite, 
błyszczące lub wzorzyste lakiery / 
dekoracyjny pierścień / podwójny, 
ruchomy klips / wygięta, ozdobna 

stalówka / metalowa końcówka pióra / 
mechanizm obrotowy w długopisie 

* Do pióra kulkowego pasują także wkłady do długopisu i wkłady włókninowe.

PERSPECTIVE
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CHARLESTON. Swobodne połączenie przeszłości z przyszłością… Delikatne rowki, szeroki, platerowany złotem 
lub chromowany pierścień oraz geometryczny wzór inspirowane są stylem Art Deco. Zwężający się korpus 
zakończony stalówką z litego 18-karatowego złota, elegancki klips oraz techniczna precyzja wykonania dają 
wyraz nowoczesności tego pióra. CHARLESTON. Pióro, które zabierze Cię w podróż w czasie i przestrzeni.

Artykuły
Wieczne pióro, pióro kulkowe, 
długopis, ołówek automatyczny

Stalówka
Lite 18 K złoto (platerowane 
rodem w wersji CT), dostępna 
w rozmiarach EF, F, M, B, Stub, 
OF, OB (grawer na stalówce)

Korpus
Drogocenna żywica

Nasadka
Drogocenna żywica

Wykończenia
Platerowane czystym złotem 
(wersja GT) / palladem (wersja ST)

Zalety produktu
Urok retro / inspiracja stylem Art Deco / 
delikatne żłobienia / szeroki pierścień 
centralny platerowany złotem 
lub palladem / podwójny klips / 
mechanizm obrotowy w długopisie 
i ołówku automatycznym
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* Do pióra kulkowego pasują także wkłady do długopisu 
i wkłady włókninowe.

CHARLESTON
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Pisz kolorowo

Atrament, który wybierzesz do swojego 
pióra WATERMAN, pozostawi po sobie 
długotrwały ślad. Dzięki niemu Twoje 
pismo nabierze indywidualności 
i niepowtarzalnego charakteru. 
WATERMAN zawsze stosował najwyższej 
jakości atramenty, zapewniające wyjątkowy
komfort pisania i znakomitą precyzję 
linii. Pielęgnuj swój własny styl przy 
pomocy oszałamiającej gamy atramentów
WATERMAN i spraw, aby Twoje słowa 
wyróżniały się spośród innych.

Zielony
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Czarny
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Niebiesko-czarny
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Niebieski Floryda
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Niebieski Morze Południowe
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Czerwony
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Purpurowy
Naboje international
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Różowy
Naboje international
Naboje standardowe

Hawana
Naboje standardowe 
Atrament w butelce 50 ml

Naboje do wiecznych piór

Dzięki szerokiej palecie dziewięciu wyjątkowych 
kolorów atramentu, wieczne pióra WATERMAN 
pozwalają na ponowne odkrycie autentycznej 
przyjemności pisania i tworzenie swojego 
własnego, niepowtarzalnego stylu. Małe i duże 
naboje lub używanie tradycyjnego atramentu 
w butelce zwiększają radość tworzenia 
dzięki szlachetnej elegancji i autentyczności 
płynnego atramentu.

Standardowy, gwintowany 
tłoczek metalowy.

ATRAMENTY I NABOJE
DOSTĘPNE AKCESORIA
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Wkłady do długopisów

Nienaganna kreska długopisu WATERMAN pozwala na tworzenie czystego, równego
tekstu. Tusz, który sprawdza się zawsze i wszędzie, ułatwiając puszczenie wodzy
wyobraźni. Nigdy nie wysycha i znakomicie nadaje się 
do pisania na większości powierzchni. Wkłady występują w trzech grubościach 
i dwóch kolorach, gwarantując maksymalną skuteczność i praktyczność. 

Standard maxima: duża pojemność 
Czarny – dostępne wkłady: Cienki (F), Średni (M) i Szeroki (B)
Niebieski – dostępne wkłady: Cienki (F), Średni (M) i Szeroki (B)

Wkłady do piór kulkowych

Pióra kulkowe WATERMAN łączą w sobie tradycję płynnego atramentu 
z najwyższą wygodą i komfortem. Niezrównana przyjemność równego, 
miękkiego i łatwego pisania jest większa dzięki wkładom oferowanym 
w trzech żywych, intensywnych kolorach, w jednej, idealnie dobranej 
grubości. Nabierz nowej energii i śmiało wyrażaj swoje uczucia.

Kolory: Czarny, Niebieski i Czerwony

Cienka (F):
Odpowiednia dla osób o drobnym charakterze
pisma, piszących precyzyjnie, bez stosowania
dużego nacisku.

Super-cienka (EF):
Do pisma lekkiego, znaczącego papier szybkim 
i precyzyjnym śladem. Dostępna wyłącznie 
na zamówienie dla modeli Hémisphère, Expert, 
Perspective i Carène.

Szeroka (B):
Odpowiednia dla osób o zamaszystym 
charakterze pisma, a także do składania 
podpisów. Dostępna wyłącznie na zamówienie 
dla modeli Hémisphère, Expert, Exception 
The Marks of Time i Exception Lite Złoto.

Ukośna cienka (OF):
Końcówka stalówki jest płaska, ukośnie 
ścięta w celu uzyskania pisma 
cieniowanego, o stosunkowo cienkiej linii.

Średnia (M):
Większy przepływ atramentu, 
do pisma bardziej „płynnego”, 
o średniej szerokości linii pisania.

Ukośna szeroka (OB):
Końcówka stalówki jest płaska, ukośnie ścięta 
w celu uzyskania pisma cieniowanego 
o stosunkowo szerokiej linii.

* Niektóre rozmiary stalówek dostępne są wyłącznie na zamówienie.

Stub:
Inna wersja stalówki, szerokiej z płaską 
końcówką, pozwalającą uzyskać cienką linię 
poziomą (przy wykorzystaniu grubości stalówki) 
lub szeroką kreskę pionową (przy wykorzystaniu 
jej szerokości).

Wkłady włókninowe

Wkłady włókninowe WATERMAN to kolejna możliwość cieszenia się 
bogatą i zmysłową stroną pisma. Delikatna i wyrazista kreska jest 
zachętą do artystycznego wyrazu, szykownej i stylowej oryginalności. 
Alternatywa dla ulubionego przyboru do pisania, dzięki super cienkiej 
końcówce gwarantującej precyzyjne pisanie. Nie czekaj – połącz 
przyjemne z pożytecznym.

Kolory: Czarny i Niebieski
Dostępne także wkłady o super cienkiej końcówce (EF)

Wszystkie wkłady do długopisów i piór kulkowych (standardowe 
i włókninowe) dostępne są w opakowaniach po 12 sztuk.

Grafity do ołówków automatycznych

Ołówki WATERMAN pozostawiają wyjątkowo precyzyjną kreskę, 
stanowiąc idealne uzupełnienie trwałości atramentu. Wysokiej jakości 
grafity w grubościach 0,5 i 0,7 mm oraz wymienne gumki pozwalają 
na tworzenie, wycieranie i ponowne tworzenie. Dzięki ołówkom 
WATERMAN korzystaj z nieograniczonej swobody wyrażania swoich myśli.

Grafity do ołówków (pakowane po 12 sztuk) 0,5 i 0,7 mm – Czarne

Gumki do ołówków (pakowane po 3 sztuki) z mechanizmem przyciskowym 
lub obrotowym 0,5 i 0,7 mm (EDSON i Man)

Style pisania *

Pismo, które jest podobne do jego autora, odzwier-
ciedlają jego myśli, ujawnia osobowość… Stalówki do
piór WATERMAN nie mają sobie równych: pozwalają
pisać lekko lub stanowczo, oddają pasję lub zdecydo-
wanie, oddają styl 
i charakter. Stalówki Super-Cienka (EF), 
Cienka (F), Średnia (M) i Szeroka (B) zapewniają
równą grubość linii, a specjalne stalówki Stub, Ukośne
Cienkie (OF) i Ukośne Grube (OB) pozwalają na pisa-
nie linią cieniowaną.

Gumki do ołówków (pakowane po 3 sztuki) z mechanizmem chowanej 
końcówki (CARÈNE, CHARLESTON, EXCEPTION, EXPERT, HARMONIE, HÉMISPHÈRE, 
L’ÉTALON, LIAISON, PHILÉAS)
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WATERMAN stale udoskonala swoje produkty pod względem

jakości, wzornictwa i metod produkcji. WATERMAN zastrzega

sobie prawo zmiany specyfkacji serii prezentowanych w tym

katalogu bez uprzedniej informacji. Niektóre produkty i

wykończenia mogą nie być dostępne w każdym kraju.

Następujące nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi

WATERMAN S.A.: SÉRÉNITÉ, EDSON, EXCEPTION, CARÈNE,

PERSPECTIVE, CHARLESTON, EXPERT, AUDACE, HÉMISPHÈRE,

APOSTROPHE, GRADUATE, EXPERT CLIP DESIGN, EDSON CLIP

DESIGN.  Kolory i wykończenia przyborów piśmienniczych

prezentowanych w tym katalogu mogą się nieznacznie różnić

od oryginalnych produktów. Różnice te powstały podczas

procesu druku.

Projekt i opracowanie graficzne: Reflexgroup
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