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Již více než 125 let, PARKER se etabloval jako pionýr na poli 

kvalitního psaní, jak v technologii, tak designu. Narodil se z touhy 

po více než spolehlivém peru u prodavače na částečný úvazek, 

George Parkera. Parker si libuje v jeho pochopení potřeb spotřebitelů. 

Technologické finesy a neúnavné inovace značky proměňují zas a zas 

produkty, které demonstrují fachmanství a kvalitu.A Parkerovy 

pohnůtky pro inovace? Ethos George Parkera: “Vyrobte lepší pero a 

lidé si ho koupí”. PARKER je partner provždy, pro ty, kdo ve svém 

životě touží po výsledcích a píší svůj vlastní příběh.



 
         

JoTTER KuličKoVé PERo

Plastový barel s nerezovými doplňky.
ikona značky Parker. Jotter je vítán těmi, co hodně píší, kamkoli jdou.
ø 0,85 x 12,9 cm

Doporučená dekorace: Rotační tisk 30 x 20 mm
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JoTTER miKRoTužKA

Nerez.
ikona značky Parker. Jotter je vítán těmi, co hodně píší, 
kamkoli jdou.
ø 0,85 x 13,3 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 30 x 5 mm

 
   

JoTTER KuličKoVé PERo

Plastový barel s nerezovými doplňky.
ikona značky Parker. Jotter je vítán těmi, co hodně píší, 
kamkoli jdou.
ø 0,85 x 12,9 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 30 x 5 mm
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VEcToR KuličKoVé PERo

Nerezová ocel.
Prostý, důležitý, spolehlivý. Vector vyniká pro svou 
adaptibilitou a vlastní kvality.
ø 1 x 12,5 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 6 mm

 
   

VEcToR KuličKoVé PERo

ABS plast.
Prostý, důležitý, spolehlivý. Vector vyniká pro svou 
adaptibilitou a vlastní kvality.
ø 1 x 13,5 cm

Doporučená dekorace: Rotační tisk 40 x 11 mm
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VEcToR RollER

ABS plast.
Prostý, důležitý, spolehlivý. Vektor vyniká pro svou 
adaptibilitou a sobě vlastní kvalitou.
ø 1 x 13,5 cm

Doporučená dekorace: Rotační tisk 50 x 25 mm

 
   

VEcToR RollER

Nerezová ocel.
Prostý, důležitý, spolehlivý. Vector vyniká pro svou 
adaptibilitou a sobě vlastní kvalitou.
ø 1 x 13,3 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 6 mm
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PARKER im KuličKoVé 
PERo
Kov.
moderní design pera Parker im nabízí 7 nadčasových 
povrchových úprav, úspěšně propojující klasický a 
moderní styl. Nejjemnější stupně lesklého laku a 
chromu a dokonalé fachmanství při výrobním procesu, 
dělají Parker světoznámým.
ø 0,9 x 13,6 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 70 x 7 mm
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PARKER im RollER

Kov.
moderní design pera Parker im nabízí 6 nadčasových povrchových úprav, úspěšně 
propojující klasický a moderní styl. Nejjemnější stupně lesklého laku a chromu a 
dokonalé fachmanství při výrobním procesu, dělají Parker světoznámým.
ø 0,9 x 13,8 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 40 x 6 mm
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PARKER im PlNicí PERo

Kov.
moderní design pera Parker im v černém nadčasovém provedení, úspěšně 
propojující klasický a moderní styl. Nejjemnější stupně lesklého laku a chromu a 
fachmanství při výrobním procesu, dělají Parker světoznámým.
ø 0,9 x 13,8 cm

Doporučená dekorace: Tampónový tisk 40 x 6 mm
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uRbAN KuličKoVé PERo

Kov.
Svěží pero nové generace, které redefinuje moderní 
psaní a určuje pravidla. Spojuje v sobě ergonomii s 
uměním a nekonvenční tvar projektilu s dokonalým 
vyvážením.
ø 1,1 x 13,6 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 40 x 5 mm



13

1064890010648901 10648902 10648906



10649100 106491021064910110649000

 
   

uRbAN miKRoTužKA

Kov.
Svěží pero nové generace, které redefinuje moderní 
psaní a určuje pravidla. Spojuje v sobě ergonomii s 
uměním a nekonvenční tvar projektilu s dokonalým 
vyvážením.
ø 1,1 x 13,6 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 40 x 5 mm

 
   

uRbAN RollER

Kov.
Svěží pero nové generace, které redefinuje moderní 
psaní a určuje pravidla. Spojuje v sobě ergonomii s 
uměním a nekonvenční tvar projektilu s dokonalým 
vyvážením.
ø 1,1 x 14 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 7 mm
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uRbAN PlNicí PERo

Kov.
Svěží pero nové generace, které redefinuje moderní psaní a určuje pravidla. Spojuje 
v sobě ergonomii s uměním a nekonvenční tvar projektilu s dokonalým vyvážením.
ø 1,1 x 13,82 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 7 mm
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uRbAN PREmium KuličKoVé PERo

Lakované a reliéfní.
urban Premium je zvýrazněn řadou 3 módních úprav s matným nebo kovovým 
vykreslováním. Jak muži, tak ženy potěší perfektně vyvážená silueta, podtržená 
unikátním grafickým zdobením.
ø 1,1 x 13,6 cm

Doporučená dekorace: Gravírování ø 8 mm
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uRbAN PREmium RollER

Lakované a reliéfní.
urban Premium je zvýrazněn řadou 3 módních úprav s matným nebo kovovým 
vykreslováním. Jak muži, tak ženy potěší perfektně vyvážená silueta, podtržená 
unikátním grafickým zdobením.
ø 1,1 x 13,82 cm

Doporučená dekorace: Gravírování ø 6 mm
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uRbAN PREmium PlNicí PERo

Lakované a reliéfní.
urban Premium je zvýrazněn řadou 3 módních úprav s matným nebo kovovým 
vykreslováním. Jak muži, tak ženy potěší perfektně vyvážená silueta, podtržená 
unikátním grafickým zdobením.
ø 1,1 x 13,82 cm

Doporučená dekorace: Gravírování ø 6 mm
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uRbAN PREmium 5Th

Lakované a reliéfní.
Parker urban Premium 5th redefinuje moderní psaní a určuje pravidla. Parker 5th 
Technology, nese toto jméno, neboť skutečně nabízí pátý způsob psaní. Ten se zrodil 
z rozsáhlého výzkumu, aby světu per dal to nejlepší. Výsledkem této průkopnické 
inovace je ladně jemný, až úžasný, povznášející pocit, že se už po několika málo 
slovech přizpůsobuje Vašemu stylu psaní.
ø 1,1 x 13,82 cm

Doporučená dekorace: Gravírování ø 6 mm

Přepište pravi
dla
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SoNNET KuličKoVé PERo

Lakované.
Parker Sonnet je moderní pero v nejlepším designu - 
prostě styl Parker. Precizní inženýrství, spolehlivost a 
hladký výkon v kombinaci s okázalými povrchovými 
úpravami a dokonalými detaily.
ø 1,2 x 13,7 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 40 x 6 mm

 
   

SoNNET KuličKoVé PERo

Nerezová ocel.
Parker Sonnet je moderní pero v nejlepším designu - 
prostě styl Parker. Precizní inženýrství, spolehlivost a 
hladký výkon v kombinaci s okázalými povrchovými 
úpravami a dokonalými detaily.
ø 1,2 x 13,7 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 40 x 6 mm
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SoNNET RollER

Nerezová ocel.
Parker Sonnet je moderní pero v nejlepším designu - 
prostě styl Parker. Precizní inženýrství, spolehlivost a 
hladký výkon v kombinaci s okázalými povrchovými 
úpravami a dokonalými detaily.
ø 1,2 x 13,3 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 7 mm

 
   

SoNNET RollER

Lakované.
Parker Sonnet je moderní pero v nejlepším designu - 
prostě styl Parker. Precizní inženýrství, spolehlivost a 
hladký výkon v kombinaci s okázalými povrchovými 
úpravami a dokonalými detaily.
ø 1,2 x 13,3 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 7 mm
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SoNNET PlNicí PERo

Lakované.
Parker Sonnet je moderní pero v nejlepším designu - 
prostě styl Parker. Precizní inženýrství, spolehlivost a 
hladký výkon v kombinaci s okázalými povrchovými 
úpravami a dokonalými detaily.
ø 1,2 x 13,3 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 7 mm

 
   

SoNNET PlNicí PERo

Nerezová ocel.
Parker Sonnet je moderní pero v nejlepším designu - 
prostě styl Parker. Precizní inženýrství, spolehlivost a 
hladký výkon v kombinaci s okázalými povrchovými 
úpravami a dokonalými detaily.
ø 1,2 x 13,3 cm

Doporučená dekorace: Gravírování 35 x 7 mm
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