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Způsobilý k dokonalosti. Kdykoliv se rodí kreativní nápad, rOtring 

není nikdy daleko: v kancelářích, na univerzitách, ve školách  

či v uměleckých ateliérech architektů. Nástroje k psaní a kreslení  

s červeným kroužkem vyhrávají pro technickou přesnost a funkčnost. 

Naše produkty byly navrženy v nejlepším možném tvaru, který 

padne do ruky, bez kompromisů. Pocit přenesení Vaší představy  

na papír s produkty rOtring ve Vás vzbudí touhu udělat to nejlepší.
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TiKKy MulTiPerO

Tikky Multipero 3v1 je ultimátní pero! ergonomický design a přesvědčivá funkčnost 
jsou propojeny s technicky pokročilým mechanismem “magic view”. Snadné použití. 
Tikky 3v1 je technický, efektivní multifunkční nástroj jak pro psaní, kreslení, tak 
potřeby skicování.
ø 0,85 x 14,75 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 40 x 7 mm
 

1065280110652800
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TiKKy KuličKOVé PerO

Plast.
Tikky, vstupte do rotringu v pohodovém režimu tohoto kuličkového pera. 
ergonomická vlna oblasti gripu poskytuje velkou kontrolu držení. Snadné psaní 
kuličkovým perem. ideální pro přesné psaní a rýsování.
ø 0,85 x 13,8 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 50 x 5 mm
 

1065260110652600 10652602



 
         

TiKKy MiKrOTužKa

Plast.
Použijte Tikky mikrotužku k vytváření čistých náčrtků, přesných technických 
výkresů a textů. Hi-Polymerové držení zajišťuje vysokou flexibilitu a odolnost.
ø 0,85 x 13,8 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 50 x 5 mm
 

10652702 1065270110652700
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Madrid KuličKOVé PerO

Kov.
Kde se žádá vizuální vzhled a preciznost, řada Madrid vyniká. Se svým inteligentním 
designem a jemným mechanismem, je pro naši tvořivost ideální nástroj.
ø 0,9 x 13,4 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 55 x 6 mm
 

10652101 10652100
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Madrid MiKrOTužKa

Kov.
Kde se žádá vizuální vzhled a preciznost, řada Madrid vyniká. Se svým inteligentním 
designem a jemným mechanismem, je pro naši tvořivost ideální nástroj.
ø 0,9 x 13,7 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 55 x 6 mm
 

1065220110652200



 
         

raPid PrO KuličKOVé PerO

Kov.
Perfektní profesionální nástroj pro veškerá skicování, psaní a kreslení. Pevný kov, 
šestihranný tvar barelu a vroubkovaná rukojeť zdůrazňují technickou odbornost. 
Pero je vybaveno modrou obří náplní.
ø 0,85 x 14,47 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 60 x 3 mm
 

1065230010652301
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raPid PrO MiKrOTužKa

Kov.
Perfektní profesionální nástroj pro veškerá skicování, psaní a kreslení. Pevný kov, 
šestihranný tvar barelu a vroubkovaná rukojeť zdůrazňují technickou odbornost. 
Mikrotužka je vybavena unikátním polštářkovým mechanismem pro zlepšení vedení 
tužky, pohodlí a redukci lámání.
ø 0,85 x 14,47 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 60 x 3 mm
 

10652400 10652401



 
         

dubai KuličKOVé PerO

Kov.
dubai je univerzální pero. Poměr Cena-Výkon je pozoruhodný; byly použity vysoce 
kvalitní materiály a nabízí tak skvělý výkon.
ø 0,9 x 13,77 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 60 x 6 mm
 

10652500 10652501
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A PRODUCTION s.r.o.
Vitošská 3413/7
143 00  Praha 4  Modřany
+420 603 540 731
info@aproduction.cz
www.aproduction.cz

Sledujte naše novinky a dění na sociálních sítích.

www.facebook.com/aproduction.cz

www.linkedin.com/company/a-production-s-r-o-

Na webových stránkách www.aproduction.cz 
můžete nalézt i jiné katalogy reklamních předmětů, 

reklamního textilu, kalendářů a diářů ke stažení 
ve formátů PDF nebo navštivte náš eshop.


