
C O L L E C T I O N

1 9 / 2 0



Gdy świt białoróżowy w duszę rozpustnika
Wnika wraz z Ideału gryzącym widziadłem,
Działaniem tajemnicy mściwe - w tym upadłem,
Odrętwiałem bydlęciu Anioł się ocyka.
Niedostępnych nieb ducha błękitne przestworze
Przed upadłym, co jeszcze marzy, rwie się, 
rani, Otwiera głąb ciągnącą łak paszcza otchła-
ni - Tak, o bóstwo me drogie, czysty, świetlny 
tworze! Ponad orgii bezmyślnych dymiącymi 
szczęty, Twe rysy mi różowiej, jaśniej, cudniej 
świecą. I przed mą rozszerzoną wciąż krążą 
źrenicą. Blask dnia przyćmił świec blaski, 
lecz obraz twój święty - Wciąż zwycięski, 
o duszo ty promieniejąca,
Lśni do nieśmiertelnego upodobnion 
słońca!



Legendarny francuski projektant, kreator mody i innowator – 
Pierre Cardin. Studiował architekturę, ale po II wojnie światowej 
rozpoczął przygodę ze światem mody pod okiem samego 
Christiana Diora, niekwestionowanego mistrza w tej dziedzinie.

W 1950 roku założył własny salon, a w 1953 został członkiem 
prestiżowego stowarzyszenia Chambre Syndicale de la Haute 
Couture. W roku 1959 zapoczątkował rewolucję w świecie mody, 
tworząc pierwszą w historii kolekcję wyprodukowaną i gotową 
do sprzedaży i noszenia “prêt-à-porter”. W ten sposób sprawił, 
że moda z wybiegów stała się dostępna dla każdego.

Poza ubraniami i dodatkami Pierre Cardin projektuje meble, 
elementy wyposażenia wnętrz i sztukę użytkową; współpracował 
także z producentami samochodów i firmami związanymi  
z przemysłem lotniczym.

Od 1991 roku Pierre Cardin jest ambasadorem dobrej woli 
UNESCO, a od roku 2009 – posłannikiem dobrej woli Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Pierre Cardin był wielokrotnie odznaczany nagrodami wysokiej 
rangi nadawanymi przez instytucje z całego świata. Począwszy 
od roku 1977 kilkakrotnie dekorowano go wyróżnieniem „Dé 
d’or” (Złoty naparstek) – najwyższą nagrodą przyznawaną przez 
francuskie haute culture. Pierre Cardin był także pierwszym  
w historii projektantem mody, który zasiadł (w 1992 roku) we 
francuskiej Académie des Beaux-Arts.

 Oryginalne kolekcje Pierre’a Cardina tworzone są z najlepszych 
materiałów i z zachowaniem szczególnej dbałości o detale.

Jak pokazuje nam historia, Pierre Cardin to nie tylko marka  
w świecie mody, ale także symbol ponadczasowości.

PIERRE CARDINGdy świt białoróżowy w duszę rozpustnika
Wnika wraz z Ideału gryzącym widziadłem,
Działaniem tajemnicy mściwe - w tym upadłem,
Odrętwiałem bydlęciu Anioł się ocyka.
Niedostępnych nieb ducha błękitne przestworze
Przed upadłym, co jeszcze marzy, rwie się, 
rani, Otwiera głąb ciągnącą łak paszcza otchła-
ni - Tak, o bóstwo me drogie, czysty, świetlny 
tworze! Ponad orgii bezmyślnych dymiącymi 
szczęty, Twe rysy mi różowiej, jaśniej, cudniej 
świecą. I przed mą rozszerzoną wciąż krążą 
źrenicą. Blask dnia przyćmił świec blaski, 
lecz obraz twój święty - Wciąż zwycięski, 
o duszo ty promieniejąca,
Lśni do nieśmiertelnego upodobnion 
słońca!



4

Luberon
Długopis metalowy

B0102500IP3 / 28,52 zł 
Elegancki długopis metalowy z mechanizmem obrotowym. Długopis ma czarny, matowy 
korpus i błyszczące elementy. Posiada wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. 
Zapakowany w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 13,5 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm
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Triomphe
Długopis metalowy

B0102400IP3 / 26,68 zł
Elegancki długopis metalowy z mechanizmem obrotowym. Długopis ma czarny, matowy 
korpus i błyszczące elementy. Posiada wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. 
Zapakowany w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 13,5 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm



Czy jesteś, Piękno, z nieba czy tez 

z piekła rodem? W twym spojrzeniu 

anielskim i szatańskim p
łynie. Cnota 

mącona zbrodnią, przesyt truty głodem, 

Możesz przejrzeć się w sobie ja
k 

pragnienie w winie. W
 twych oczach 

jutrznie wstają, zapadaj
ą zorze, 

Zapach świeżości ronisz ja po burzy 

kwiecie, Przez filtr całunków z ust 

swych podobnych amforze Sączysz 
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Długopis metalowy touch pen

B0102300IP3 / 26,68 zł
Stylowy długopis metalowy z mechanizmem obrotowym. Długopis ma czarny, matowy 
korpus i dwa czerwone pierścienie. Posiada wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 
1  mm. Zapakowany w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin. 

Rozmiar produktu: 1 × 14,2 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Vendome



Nad doliny, nad góry, jeziora i morza, Nad chmury, poza kręgi słonecznych 
promieni, Poza kres wypełnionej eterem przestrzeni, Dalej niźli sięgają sferyczne 
przestworza. Unosisz się, mój duchu, i lżejszy od tchnienia. Jak doświadczony 
pływak niesiony na falach. Nurzasz się w bezgranicznych i bezdennych dalach. 
Z samczą pożądliwością nie do wysłowienia. Unieś się ponad ziemię owioniętą morem. 
Duch tym czystszy się staje, im wyżej ulata. I ogniem, który płonie w kielichu 
wszechświata, Zachłyśnij się i upij jak boskim likworem. Kres jałowym marnościom,
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Długopis metalowy touch pen, soft touch

B0102000IP3 – biały / 18,35 zł
B0102001IP3 – czarny / 18,35 zł  
Luksusowy długopis aluminiowy z przyjemną w dotyku powierzchnią soft touch i srebrnymi 
detalami. Posiada wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm oraz funkcję touch pen. 
Zapakowany w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1 × 14 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Claudie
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Pióro kulkowe soft touch

B0300800IP3 – biały / 22,95 zł 
B0300801IP3 – czarny  / 22,95 zł  
Luksusowe, aluminiowe pióro kulkowe z przyjemną w dotyku powierzchnią soft touch 
i srebrnymi detalami. Posiada wysokiej jakości niemiecki wkład Schneider w kolorze 
niebieskim, z końcówką 0,5 mm oraz funkcję touch pen. Zapakowany w eleganckie etui 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 13,5 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Claudie roller
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Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe soft touch

B0401200IP3 – biały / 36,75 zł  
B0401201IP3 – czarny / 36,75 zł  
Luksusowy zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra kulkowego wykonanych z 
aluminium, z przyjemną w dotyku powierzchnią soft touch i srebrnymi detalami. Długopis 
wyposażony w niebieski wkład 0,7 mm, natomiast pióro w niemiecki wkład Schneider 
w kolorze niebieskim 0,5 mm. Obydwa elementy posiadają funkcję touch pen. Całość 
zapakowana w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem autentycznośći Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 13,5 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 7 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Claudie set
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Arlas
Notes A6 z piórem kulkowym

B3500300IP3 – czarny / 73,37 zł 
B3500301IP3 – biały / 73,37 zł
Elegancki notes o formacie A6 w komplecie z piórem kulkowym. Notes posiada 224 strony 
(80 g/m2), zakładkę z metalowym elementem oraz przyjemną w dotyku okładkę wykonaną 
z PU. Pióro kulkowe zostało wyposażone w niemiecki wkład Schneider piszący na niebiesko 
(0,5 mm) oraz funkcję touch pen. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe  
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.  

Rozmiar produktu: 19,5 × 14,5 × 2 cm; 1 × 13,5 cm 
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 6 × 6 cm
Ilość opakowanie duże: 7 szt.
Opakowanie – szerokość: 19 cm
Opakowanie – długość: 16 cm
Opakowanie – wysokość: 2,2 cm
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Notes A5 z piórem kulkowym

B3500400IP3 – czarny / 91,95 zł 
B3500401IP3 – biały / 91,95 zł
Elegancki notes o formacie A5 w komplecie z piórem kulkowym. Notes posiada 224 strony 
(80 g/m2), zakładkę z metalowym elementem oraz przyjemną w dotyku okładkę wykonaną 
z PU. Pióro kulkowe zostało wyposażone w niemiecki wkład Schneider piszący na niebiesko 
(0,5 mm) oraz funkcję touch pen. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe  
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 14,5 × 20,5 × 2 cm; 1 × 13,5 cm 
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 8 cm
Ilość opakowanie duże: 8 szt.
Opakowanie – szerokość: 25 cm
Opakowanie – długość: 20,5 cm
Opakowanie – wysokość: 2,2 cm

Capucine
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Długopis metalowy touch pen, soft touch

B0101700IP3 – żółty / 18,35 zł 
B0101701IP3 – pomarańczowy / 18,35 zł 
B0101702IP3 – różowy / 18,35 zł
B0101703IP3 – czerwony / 18,35 zł 
B0101704IP3 – fioletowy / 18,35 zł 
B0101705IP3 – jasnoniebieski / 18,35 zł
B0101706IP3 – niebieski / 18,35 zł
B0101707IP3 – jasnozielony / 18,35 zł 
B0101708IP3 – szary / 18,35 zł

Długopis wykonany z aluminium w modnych, 
intensywnych kolorach. Posiada przyjemną w dotyku 
powierzchnię soft touch i czarne detale oraz funkcję 
touch pen. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski 
wkład z końcówką 0,7 mm. Zapakowany w eleganckie 
etui prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 14 cm 
Znakowanie: L1 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,6 cm 
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Celebration
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Pióro kulkowe touch pen, soft touch

B0300600IP3 – żółty / 22,95 zł 
B0300601IP3 – pomarańczowy / 22,95 zł 
B0300602IP3 – różowy / 22,95 zł
B0300603IP3 – czerwony / 22,95 zł 
B0300604IP3 – fioletowy / 22,95 zł 
B0300605IP3 – jasnoniebieski / 22,95 zł
B0300606IP3 – niebieski / 22,95 zł
B0300607IP3 –jasnozielony / 22,95 zł 
B0300608IP3 – szary / 22,95 zł

Pióro kulkowe wykonane z aluminium w modnych, 
intensywnych kolorach. Posiada przyjemną w dotyku 
powierzchnię soft touch i czarne detale oraz funkcję 
touch pen. Wyposażone w wysokiej jakości niemiecki 
wkład Schneider, piszący na niebiesko z końcówką 
0,5 mm. Zapakowane w eleganckie etui prezentowe z 
certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 14 cm 
Znakowanie: L1 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,6 cm 
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Celebration roller



Siostrzyczko, pieszczotko, Ach pomyśl, jak słodko. Daleko odlecieć nam razem! Pierś 

czuciem otwierać. I żyć, i umierać. W tym kraju, co twym jest obrazem! Ach, słońca 

tam mgliste, Ach, nieba tam dżdżyste. Mój umysł czarują niezmiennie. Potęgą 

zdradziecką. Twych oczu, o dziecko, Zza łez, co tak błyszczą promiennie.Tam zawsze 

ład, piękno, przepychy. I rozkosz, i spokój trwa cichy. Sprzęt lśniący, pieszczony, 

Lat ręką gładzony, Ozdabiałby nasze schronienie. A w ambry wyziewy. Najrzadsze 

nam krzewy. Mieszałyby lube swe wonie. Sklepienia tam cenne, Zwierciadła 

bezdenne. Wraz z Wschodu świetnością godową. Do duszy przez życie. Szeptałyby 

skrycie. Jej znaną, rodzoną jej mową. Tam zawsze ład, piękno, przepychy. I rozkosz, 

i spokój trwa cichy. Pójdź, patrz, na kanale. Śpią statki niedbale, Włóczęgi wód 
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Celebration set
Zestaw piśmienny touch pen, soft touch

B0401000IP3 – żółty / 36,75 zł 
B0401001IP3 – pomarańczowy / 36,75 zł 
B0401002IP3 – różowy / 36,75 zł
B0401003IP3 – czerwony / 36,75 zł
B0401004IP3 – fioletowy / 36,75 zł 
B0401005IP3 – jasnoniebieski / 36,75 zł
B0401006IP3 – niebieski / 36,75 zł
B0401007IP3 – jasnozielony / 36,75 zł 
B0401008IP3 – szary / 36,75 zł

Zestaw piśmienny w modnych, intensywnych 
kolorach, składający się z długopisu oraz pióra 
kulkowego. Obydwa artykuły posiadają przyjemną 
w dotyku powierzchnię soft touch i czarne detale 
oraz funkcję touch pen. Długopis wyposażony 
w niebieski wkład (0,7 mm), a pióro kulkowe  
w niemiecki wkład Schneider piszący na niebiesko 
(0,5  mm). Całość zapakowana w eleganckie etui 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 13,5 cm; 1 × 14 cm
Znakowanie: L1 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,6 cm 
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 7 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Siostrzyczko, pieszczotko, Ach pomyśl, jak słodko. Daleko odlecieć nam razem! Pierś 

czuciem otwierać. I żyć, i umierać. W tym kraju, co twym jest obrazem! Ach, słońca 

tam mgliste, Ach, nieba tam dżdżyste. Mój umysł czarują niezmiennie. Potęgą 

zdradziecką. Twych oczu, o dziecko, Zza łez, co tak błyszczą promiennie.Tam zawsze 

ład, piękno, przepychy. I rozkosz, i spokój trwa cichy. Sprzęt lśniący, pieszczony, 

Lat ręką gładzony, Ozdabiałby nasze schronienie. A w ambry wyziewy. Najrzadsze 

nam krzewy. Mieszałyby lube swe wonie. Sklepienia tam cenne, Zwierciadła 

bezdenne. Wraz z Wschodu świetnością godową. Do duszy przez życie. Szeptałyby 

skrycie. Jej znaną, rodzoną jej mową. Tam zawsze ład, piękno, przepychy. I rozkosz, 

i spokój trwa cichy. Pójdź, patrz, na kanale. Śpią statki niedbale, Włóczęgi wód 
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Reporter

Rozmiar produktu: 20,8 × 16,2 × 1,4 cm
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 5 cm
Ilość opakowanie duże: 5 szt.
Opakowanie – szerokość: 20,8 cm
Opakowanie – długość: 14,9 cm
Opakowanie – wysokość: 1,4 cm

Notes A5

B4000500IP3 – szary / 36,75 zł
B4000501IP3 – jasnoniebieski / 36,75 zł 
B4000502IP3 – czerwony / 36,75 zł
B4000503IP3 – niebieski / 36,75 zł
B4000504IP3 – zielony / 36,75 zł
B4000505IP3 – pomarańczowy / 36,75 zł 

Luksusowy, dwukolorowy notes o formacie A5 
z okładką imitującą skórę. Posiada 160  stron w 
wykropkowane linie, gramatura 80 g/m2 oraz 
zakładkę z metalowym elementem. Z  tyłu na 
okładce tłoczone logo Pierre Cardin. Zapakowany 
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.
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Rozmiar produktu: 20,8 × 16,2 × 1,4 cm
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 5 cm
Ilość opakowanie duże: 5 szt.
Opakowanie – szerokość: 20,8 cm
Opakowanie – długość: 14,9 cm
Opakowanie – wysokość: 1,4 cm

Notes A5 i długopis

B3501200IP3 – szary / 55,15 zł 
B3501201IP3 – czerwony / 55,15 zł
B3501202IP3 – niebieski / 55,15 zł
B3501203IP3 – zielony / 55,15 zł
B3501204IP3 – pomarańczowy / 55,15 zł 

Luksusowy, dwukolorowy notes o formacie A5 z okładką 
imitującą skórę w komplecie z długopisem z serii 
CELEBRATION. Notes posiada 160 stron w wykropkowane 
linie, gramatura 80 g/m2 oraz zakładkę z metalowym 
elementem. Z tyłu na okładce tłoczone logo Pierre Cardin. 
Długopis wykonany z aluminium w modnych, intensywnych 
kolorach. Posiada przyjemną w dotyku powierzchnię soft 
touch i czarne detale oraz funkcję touch pen. Wyposażony 
w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 0,7 mm. 
Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z 
certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Reporter set
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Benara
Notes A5

B4000300IP3 / 91,95 zł  
Luksusowy notes o formacie A5 w twardej okładce. Posiada 196 stron w linie (gramatura 80 g/m2), 
zakładkę oraz zamknięcie na gumkę. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

Notes A6 / 55,15 zł

B4000400IP3  
Luksusowy notes o formacie A6 w twardej 
okładce. Posiada 196 stron w linie (gramatura 
80 g/m2), zakładkę oraz zamknięcie na 
gumkę. Zapakowany w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności 
Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 14,5 × 20,5 × 2 cm
Znakowanie 1: TT1 (termotransfer)
Wielkość znakowania 1: 8 × 8 cm
Ilość opakowanie duże: 8
Opakowanie – szerokość: 25,6 cm
Opakowanie – długość: 19 cm
Opakowanie – wysokość: 2,2 cm

Rozmiar produktu: 9,5 × 14,5 × 2 cm
Znakowanie: TT1 (termotransfer)
Wielkość znakowania: 8 × 8 cm
Ilość opakowanie duże: 6 szt.
Opakowanie – szerokość: 18,8 cm
Opakowanie – długość: 13,8 cm
Opakowanie – wysokość: 2,2 cm
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Opera
Ołówki

B0500100IP3 / 30,36 zł
Zestaw składający się z trzech czarnych, zatemperowanych ołówków z kryształkami 
Swarovskiego w kolorach: niebieskim, czerwonym i zielonym. Całość zapakowana  
w papierowe etui z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 0,7 × 18 cm 
Znakowanie: T2 (tampodruk)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5 cm
Opakowanie – długość: 18 cm
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Amour
Długopis metalowy

B0101000IP3 / 18,17 zł
Luksusowy długopis metalowy (aluminiowy) o smukłym korpusie z prostym klipsem. 
Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. Zapakowany  
w papierowe etui z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Ołówek automatyczny, mały

B0500200IP3 / 13,80 zł
Luksusowy ołówek (aluminiowy) o smukłym 
korpusie z prostym klipsem. Wyposażony w 
grafit 0,5 mm. Zapakowany w papierowe etui z 
certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 0,7 × 14 cm 
Znakowanie 1: S1 (sitodruk)
Znakowanie 2: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 5 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm
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Zestaw piśmienny długopis i ołówek

B0400700IP3 / 32,20 zł 
Luksusowy zestaw piśmienny składający się z długopisu i ołówka wykonanych z aluminium. 
Długopis wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm, a ołówek  
w grafit 0,5 mm. Całość zapakowana w papierowe etui z certyfikatem autentyczności 
Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 0,7 × 14 cm 
Znakowanie 1: S1 (sitodruk)
Znakowanie 2: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 5 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 7 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Amour set
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Adeline
Długopis metalowy touch pen

B0101100IP3 / 13,80 zł
Elegancki długopis z czarnym, matowym korpusem oraz mechanizmem obrotowym. 
Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 0,7 mm oraz funkcję touch pen. 
Zapakowany w papierowe etui z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 0,6 × 13,5 cm 
Znakowanie 1: S1 (sitodruk)
Znakowanie 2: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,4 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm
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Pióro kulkowe

B0300700IP3 – biały / 18,35 zł 
B0300701IP3 – czarny / 18,35 zł
Pióro kulkowe wykonane z plastiku z metalowym klipsem i wygodną strefą chwytu. 
Wyposażone w wysokiej jakości, niebieski wkład z końcówką 0,6 mm. Zapakowany  
w papierowe etui z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 14 cm 
Znakowanie: T3 (tampodruk)
Wielkość znakowania: 4 × 0,7 cm
Ilość opakowanie duże: 60 szt.
Opakowanie – szerokość: 5,5 cm
Opakowanie – długość: 15,5 cm

Gironde
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Aurelie
Długopis metalowy

B0100400IP3 / 71,30 zł
Elegancki długopis metalowy z białym korpusem i srebrnymi detalami. Wyposażony  
w mechanizm obrotowy i wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie  
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,2 × 13,5 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,7 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Matignon
Długopis metalowy

B0101600IP3 – czerwony / 80,04 zł 
B0101601IP3 – niebieski / 80,04 zł 
B0101602IP3 – granatowy / 80,04 zł 
Luksusowy długopis z korpusem o niespotykanym kształcie zapewniającym wygodę 
podczas pisania. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W 
zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.  

Rozmiar produktu: 1,2 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2,7 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Długopis metalowy

B0101400IP3 – czerwony / 91,08 zł 
B0101401IP3 – niebieski / 91,08 zł
B0101402IP3 – granatowy / 91,08 zł 
Elegancki długopis metalowy z gładkim korpusem oraz ciemnymi detalami. Wyposażony 
w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym 
piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.   

Rozmiar produktu: 1,2 × 13,8 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Evolution
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Długopis metalowy

B0102200IP3 – ciemnoszary / 59,80 zł
Luksusowy długopis metalowy z oryginalnym, grawerowanym korpusem i mechanizmem 
obrotowym. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie 
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 13,9 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,2 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Festival



Oto czas, gdy kwiat każdy, drżąc na 
swej krzewinie, Wyziewa aromaty jak 
kadzielnic łona; W mgle wieczornej 
wir dźwięków, krąży woń pieszczona, 
Walc rzewliwy, szał jakiś pełen 
tęsknot płynie! Każdy kwiat zieje 
wonie jak kadzielnic łona, Skrzypce 
zwą niby serce w ucisku godzinie; 
Walc rzewliwy, szał jakiś pełen 
tęsknot płynie! W górze - Nieb 
pięknych, smutnych, świąteczna opona. 
Skrzypce zwą niby serce w ucisku 
godzinie, Serce, któremu wstrętna 
nicość niezmierzona, Niebo smutne i 
piękne jak wielka opona; Słońce w 
krwi swej stygnącej zgasło na wyżynie...
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Espace
Długopis metalowy
B0100100IP3 – szary / 73,55 zł   
B0100101IP3 – czarny / 87,40 zł 
B0100102IP3 – ciemnoszary / 91,95 zł
Nowoczesny długopis metalowy z oryginalnym, grawerowanym korpusem i mechanizmem 
obrotowym. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie  
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe  
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,3 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Długopis metalowy

B0100200IP3 – ciemnoszary / 78,20 zł
Ekskluzywny długopis metalowy z wyjątkowo zdobionym korpusem przyciągającym 
uwagę. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie  
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 1,3 × 14,4 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2,5 × 0,4 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Olivier
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Didier
Długopis metalowy
B0100800IP3 – czarny / 83,72 zł 
Metalowy długopis z czarnym, lakierowanym korpusem i srebrnymi elementami. Wyposażony w wysokiej jakości 
niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie 
pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Pióro kulkowe
B0300500IP3 – czarny / 91,95 zł  
Pióro kulkowe z czarnym, lakierowanym korpusem i srebrnymi elementami. Wyposażone w wysokiej jakości niebieski 
wkład z końcówką 0,6 mm. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowane w eleganckie 
pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe
B0400500IP3 – czarny / 147,15 zł  
Elegancki zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra 
kulkowego. Korpusy wykonano z czarnego, lakierowanego 
metalu i wzbogacono o srebrne detale. Obydwa artykuły 
posiadają wysokiej jakości wkłady piszące na niebiesko (długopis 
1 mm, pióro kulkowe 0,6 mm) oraz zapasowe wkłady piszące na 
czarno. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z 
certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 13,7 cm; 1,1 × 13,8 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Elodie
Długopis metalowy

B0100300IP3 – szary / 91,95 zł
Luksusowy długopis metalowy z charakterystycznym, grawerowanym korpusem i czarnymi 
elementami. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie 
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe 
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,1 × 14,4 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2 × 0,4 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm



36

Renee
Długopis
B0100500IP3 – szary / 70,84 zł 
B0100501IP3 – ciemnoszary / 91,08 zł 
Wysokiej jakości długopis metalowy z chromowanymi elementami pochodzący z kolekcji RENEE. Posiada mechanizm 
obrotowy oraz duży, niebieski wkład z końcówką 1 mm, zapewniającą płynne pisanie. Długopis zapakowany  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Pióro kulkowe
B0300200IP3 – szary / 85,56 zł 
B0300201IP3 – ciemnoszary / 105,80 zł  
Wysokiej jakości metalowe pióro kulkowe z chromowanymi elementami pochodzące z kolekcji RENEE. Posiada 
niebieski wkład z końcówką 0,6 mm, zapewniającą płynne pisanie oraz dodatkowy wkład z czarnym atramentem. 
Pióro zapakowane w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Ołówek automatyczny, mały
B0500300IP3 – szary / 81,88 zł 
B0500301IP3 – ciemnoszary / 96,60 zł  
Wysokiej jakości metalowy ołówek z chromowanymi elementami 
pochodzący z kolekcji RENEE. Posiada mechanizm obrotowy 
oraz grafit 0,5 mm. Ołówek zapakowany w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.  

Rozmiar produktu: 1,2 × 14,2 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2,5 × 0,4 cm 
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe

B0400200IP3 – szary / 127,88 zł  
B0400201IP3 – ciemnoszary / 164,68 zł
Najwyższej jakości zestaw piśmienny składający się z długopisu (1 mm) i pióra kulkowego (0,6 mm) 
pochodzących z kolekcji RENEE. Przybory piśmienne wykonane z metalu z chromowanymi elementami, 
obydwa piszące na niebiesko. Zestaw zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin. 

Zestaw piśmienny długopis i ołówek

B0400900IP3 – szary / 127,88 zł 
B0400901IP3 – ciemnoszary / 164,68 zł
Najwyższej jakości zestaw piśmienny składający się z długopisu piszącego na niebiesko (1 mm) i ołówka 
(grafit 0,5 mm) pochodzących z kolekcji RENEE. Przybory piśmienne wykonane z metalu z chromowanymi 
elementami. Zestaw zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin.

Renee set

Rozmiar produktu: 1,2 × 14,2 cm; 1,2 × 14 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2,5 × 0,4 cm 
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Laurence
Długopis metalowy

B0100600IP3 – szary / 84,64 zł  
B0100601IP3 – ciemnoszary / 101,20 zł 
Precyzyjnie wykonany długopis metalowy o oryginalnym wzornictwie. Wyposażony  
w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym 
piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin. 

Pióro kulkowe

B0300300IP3 – szary / 89,24 zł 
B0300301IP3 – ciemnoszary / 120,52 zł
Precyzyjnie wykonane pióro kulkowe o oryginalnym 
wzornictwie. Wyposażone w wysokiej jakości 
niebieski wkład. Zapakowane w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,3 × 14 cm; 1,3 × 13,5 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm 
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Laurence set
Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe

B0400300IP3 – szary / 146,28 zł  
B0400301IP3 – ciemnoszary / 183,08 zł
Precyzyjnie wykonany zestaw piśmienny o oryginalnym wzornictwie. W skład zestawu 
wchodzi długopis z wysokiej jakości wkładem oraz pióro kulkowe. Obydwa artykuły 
piszą na niebiesko. Długopis posiada zapasowy wkład w kolorze czarnym. Zapakowane  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,3 × 14 cm; 1,3 × 13,5 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 5,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Marigny
Długopis metalowy

B0101500IP3 – biały / 120,52 zł 
B0101501IP3 – ciemnoszary / 120,52 zł
Szykowny, dwukolorowy długopis metalowy z mechanizmem obrotowym. Wyposażony w wysokiej jakości 
niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.  

Pióro kulkowe

B0300900IP3 – biały / 134,32 zł  
B0300901IP3 – ciemnoszary / 134,32 zł
Szykowne, dwukolorowe pióro kulkowe. Wyposażone w 
wysokiej jakości, niemiecki wkład Schmidt® piszący na 
niebiesko z końcówką 0,6 mm. W zestawie z wkładem 
zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie 
pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin. 

Rozmiar produktu: 1,2 × 13,8 cm; 1 × 13,7 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3,5 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Marigny set
Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe

B0400800IP3 – biały / 210,68 zł 
B0400801IP3 – ciemnoszary / 210,68 zł
Szykowny, dwukolorowy zestaw piśmienny składający sie z długopisu i pióra kulkowego. 
Długopis wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm, a pióro  
w niemiecki wkład Schmidt® piszący na niebiesko z końcówką 0,6 mm. Obydwa artykuły 
w zestawie z czarnymi wkładami zapasowymi. Całość zapakowana w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 1,2 × 13,8 cm; 1 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3,5 × 0,6 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Christophe
Długopis metalowy
B0100700IP3 – szary / 101,20 zł 
Długopis metalowy z mechanizmem obrotowym, charakteryzujący się klasycznym wzornictwem. Czarna, 
lakierowana nasadka idealnie nadaje się do grawerowania. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład  
w standardowym rozmiarze. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie 
pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Pióro kulkowe
B0300400IP3 – szary / 114,08 zł
Pióro kulkowe charakteryzujące się klasycznym wzornictwem. Czarna, lakierowana nasadka idealnie nadaje 
się do grawerowania. Wyposażone w wysokiej jakości niebieski wkład w standardowym rozmiarze. W zestawie  
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowane w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

Pióro wieczne
B0200100IP3 – szary / 110,35 zł
Pióro wieczne charakteryzujące się klasycznym 
wzornictwem. Czarna, lakierowana nasadka idealnie 
nadaje się do grawerowania. Wyposażone w wysokiej 
jakości wkład o standardowym rozmiarze, z niebieskim 
atramentam. Zapakowane w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 13,7 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Christophe set
Zestaw piśmienny długopis i pióro wieczne
B0400400IP3 – szary / 161,92 zł 
Klasyczny zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra wiecznego. Czarne, lakierowane nasadki 
idealnie nadają się do grawerowania. Obydwa artykuły posiadają wkłady w standardowych rozmiarach, 
piszące na niebiesko. Długopis posiada zapasowy, czarny wkład. Całość zapakowana w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Zestaw piśmienny pióro wieczne i pióro kulkowe
B0400401IP3 – szary / 174,34 zł
Klasyczny zestaw piśmienny składający się z pióra kulkowego i pióra wiecznego. Czarne, lakierowane 
nasadki idealnie nadają się do grawerowania. Obydwa artykuły posiadają wkłady w standardowych 
rozmiarach, piszące na niebiesko. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 13,7 cm; 1 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Jacques
Długopis metalowy
B0100900IP3 – czarny / 106,72 zł   
Metalowy długopis o unikatowym wzornictwie z grawerowanymi literami alfabetu. Wyposażony w wysokiej jakości 
niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie 
pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 

Pióro wieczne
B0200200IP3 – czarny / 106,72 zł 
Pióro wieczne o unikatowym wzornictwie z grawerowanymi literami alfabetu. Wyposażone w standardowej 
wielkości wkład z niebieskim atramentem. Zapakowane w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin. 

Zestaw piśmienny długopis i pióro wieczne 
B0400600IP3 – czarny / 165,14 zł 
Zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra wiecznego 
o unikatowym wzornictwie z grawerowanymi literami 
alfabetu. Obydwa artykuły posiadają wkłady w standardowych 
rozmiarach, piszące na niebiesko. Długopis posiada zapasowy, 
czarny wkład. Całość zapakowana w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Rozmiar produktu: 1 × 14 cm; 1 × 14 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm
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Montmartre

Rozmiar produktu: 1 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Długopis metalowy

B0101200IP3 – ciemnoszary / 183,08 zł 
Nowoczesny długopis metalowy z oryginalnie grawerowanym korpusem. Wyposażony  
w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem zapasowym 
piszącym na czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin. 
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Manche

Rozmiar produktu: 1 × 14 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 5 × 0,7 cm
Ilość opakowanie duże: 20 szt.
Opakowanie – szerokość: 17,5 cm
Opakowanie – długość: 6,7 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Długopis metalowy

B0101300IP3 – czarny / 115,92 zł  
Klasyczny długopis metalowy z czarnym lakierowanym korpusem i chromowaną strefą 
chwytu oraz klipsem. Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. 
Wkład można wielokrotnie napełniać. W zestawie z wkładem zapasowym piszącym na 
czarno. Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności 
Pierre Cardin.  
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Concorde

Rozmiar produktu: 19 × 16 × 2,2 cm; 1 × 13,5 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 4 × 0,7 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 21,4 cm
Opakowanie – długość: 13,4 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Zestaw upominkowy wizytownik i pióro kulkowe

B3500700IP3 – czarny / 91,95 zł  
Elegancki zestaw upominkowy składający się z pióra kulkowego i wizytownika. Pióro 
kulkowe wyposażone zostało w niebieski wkład do wielkrotnego napełniania z końcówką 
0,5 mm i funkcję touch pen. Wizytownik wykonany ze stali nierdzewnej z przyjemną  
w dotyku powierzchnią. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe  
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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Rivoli

Rozmiar produktu: 
3,3 × 6,9 × 1,5 cm; 1,2 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 1,5 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 21,4 cm
Opakowanie – długość: 13,4 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Zestaw upominkowy długopis i brelok

B3501000IP3 – czarny / 145,36 zł  
Zestaw upominkowy składający się z długopisu metalowego o niespotykanym kształcie 
korpusu oraz breloka do kluczy. Długopis wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład 
z końcówką 1 mm. Brelok metalowy, z dwoma rozpinanymi częściami (np. na klucze do 
domu i samochodu) oraz elementami ze skóry naturalnej. Całość zapakowana w eleganckie 
pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin. 
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Trianon

Rozmiar produktu: 
3,3 × 11,2 × 0,9 cm; 1 × 14 cm
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 1,5 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 21,4 cm
Opakowanie – długość: 13,4 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Zestaw upominkowy długopis i brelok

B3500800IP3 – czarny / 140,76 zł  
Luksusowy zestaw upominkowy składający się z długopisu metalowego JACQUES z niezwykłym, 
grawerowanym korpusem oraz breloka do kluczy. Długopis z mechanizmem obrotowym, 
wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. Brelok metalowy, z dwoma 
rozpinanymi częściami (np. na klucze do domu i samochodu) oraz elementem ze skóry naturalnej. 
Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin.
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Gisele

Rozmiar produktu: 
1 × 14 cm; 4,7 × 1,2 × 0,5 cm; Ø 2.7 cm  
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3 × 0,5 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 21,4 cm
Opakowanie – długość: 13,4 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Zestaw upominkowy długopis i pamięć USB

B3500100IP3 – wielkolorowy / 211,60 zł  
Elegancki zestaw upominkowy składający się z długopisu metalowego RENEE oraz 
pamięci USB o pojemności 16GB. Długopis wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład  
z końcówką 1 mm. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.
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Millenium

Rozmiar produktu: 
6,1 × 1,2 × 0,7 cm; 1,2 × 14,2 cm  
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 2,5 × 0,7 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 21,4 cm
Opakowanie – długość: 13,4 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Zestaw upominkowy długopis i pamięć USB

B3500900IP3 – szary / 219,88 zł  
Elegancki zestaw upominkowy składający się z długopisu metalowego RENEE oraz 
pamięci USB o pojemności 32GB, która jest jednocześnie klipsem do banknotów. Długopis 
wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 1 mm. Całość zapakowana  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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Rozmiar produktu: 3,5 × 7,1 × 1,2 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3,5 × 1,5 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 12 cm
Opakowanie – długość: 8,7 cm
Opakowanie – wysokość: 2,7 cm

Zapalniczka elektryczna 

H6800100IP3 – ciemnoszary / 80,04 zł 
Metalowa zapalniczka elektryczna o ponadczasowym designie. Zapalniczka ładowana 
poprzez dołączony kabel USB, czas ładowania 1-2 godzin. Zapalniczka posiada baterię litową 
220 mAh. Zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności 
Pierre Cardin. 

Electric



53

Rozmiar produktu: 3,5 × 7,1 × 1,2 cm; 1 × 13,7 cm 
Znakowanie: L2 (grawer laserowy)
Wielkość znakowania: 3,5 × 1,5 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 21,4 cm
Opakowanie – długość: 13,4 cm
Opakowanie – wysokość: 3,5 cm

Zestaw upominkowy zapalniczka elektryczna i długopis 

B3501300IP3 – ciemnoszary / 177,56 zł 
Zestaw upominkowy składający się z długopisu metalowego ESPACE oraz zapalniczki 
elektrycznej GORDES. Zapalniczka ładowana jest poprzez dołączony kabel USB, czas 
ładowania 1-2 godzin. Zapalniczka posiada baterię litową 220 mAh. Długopis z nowoczesnym, 
grawerowanym korpusem i mechanizmem obrotowym. Wyposażony w wysokiej jakości 
niebieski wkład z końcówką 1 mm. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe  
z certyfikatem autentyczności Pierre Cadin. 

Electric set
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Style

Rozmiar produktu: 11 × 18 cm; 0,6 × 13,5 cm  
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 3 × 3 cm
Ilość opakowanie duże: 10 szt.
Opakowanie – szerokość: 19 cm
Opakowanie – długość: 16 cm
Opakowanie – wysokość: 2,2 cm

Zestaw upominkowy wizytownik z notatnikiem i długopisem

B5600600IP3 – czarny / 183,08 zł  
Wizytownik z notatnikiem (25 stron) i kieszenią na telefon (8,2 × 14,5 cm), wykonany ze skóry, w 
zestawie z długopisem metalowym ADELINE. Długopis wyposażony w wysokiej jakości niebieski 
wkład z końcówką 1 mm. Całość zapakowana w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.



55

Rozmiar produktu: 18 × 23,7 × 1 cm  
Znakowanie: TT2 (termotransfer)
Wielkość znakowania: 6 × 6 cm
Ilość opakowanie duże: 7 szt.
Opakowanie – szerokość: 27,8 cm
Opakowanie – długość: 23,8 cm
Opakowanie – wysokość: 2,7 cm

Folder

B5600300IP3 – czarny / 137,54 zł  
Luksusowy folder z magnetycznym zapięciem, kieszenią na tablet (rozmiar 8"), czterema 
kieszonkami na wizytówki i trzema na notatki oraz miejscem na długopis. W komplecie notatnik 
w linie (25 stron), gramatura 80 g/m2. Folder wykończony czerwonymi przeszyciami, zapakowany 
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

Jacqueline
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Charente

Rozmiar produktu: 18 × 23,5 × 1,5 cm 
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 3 cm
Ilość opakowanie duże: 7 szt.
Opakowanie – szerokość: 27,8 cm
Opakowanie – długość: 23,8 cm
Opakowanie – wysokość: 2,7 cm

Folder z USB 8GB

B5600200IP3 – szary / 137,54 zł
B5600201IP3 – czerwony / 137,54 zł  
Elegancki folder wykonany z PU z magnetycznym zapięciem, kieszenią na tablet (rozmiar 
8"), czterema kieszonkami na wizytówki i trzema na notatki oraz miejscem na długopis.  
W komplecie notatnik w linie (25 stron), gramatura 80 g/m2. Folder wykończony 
ozdobnymi przeszyciami, zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.
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Dimitri

Rozmiar produktu: 24,5 × 32 × 1,7 cm  
Znakowanie: S2 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 6 cm
Ilość opakowanie duże: 4 szt.
Opakowanie – szerokość: 37,5 cm
Opakowanie – długość: 30 cm
Opakowanie – wysokość: 5,2 cm

Folder

B5600400IP3 – czarny / 352,82 zł  
Nowoczesny folder wykonany z PU z magnetycznym zapięciem, które ma wbudowaną pamięć 
USB 8GB (typ 2.0, prędkość odczytu 22 MB/s.) . Wewnątrz znajduje się kieszeń na tablet (rozmiar 
10“), pięć kieszonek na wizytówki i trzy na notatki oraz miejscem na długopis. W komplecie 
notatnik w linie (25 stron), gramatura 80 g/m2. Folder wykończony ozdobnymi przeszyciami, 
zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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Landes A5

Rozmiar produktu: 24 × 19,5 × 2,5 cm 
Znakowanie: S2 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 5 × 3 cm
Ilość opakowanie duże: 7 szt.
Opakowanie – szerokość: 28,2 cm
Opakowanie – długość: 23,8 cm
Opakowanie – wysokość: 5,2 cm

Folder A5

B5600100IP3 – czarny / 256,68 zł 
Stylowy folder format A5 wykonany ze skóry naturalnej z nowoczesnym wzorem. Posiada 
wewnętrzną kieszeń na tablet (rozmiar 8"), 6 kieszonek na wizytówki, dwie kieszenie na 
notatki oraz notes (25 stron), gramatura 80 g/m2. Zapakowany w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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Landes A4

Rozmiar produktu: 33,5 × 25,5 × 3,5 cm
Znakowanie: S2 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 4 cm
Ilość opakowanie duże: 4 szt.
Opakowanie – szerokość: 37,6 cm
Opakowanie – długość: 30 cm
Opakowanie – wysokość: 5,2 cm

Folder A4

B5600500IP3 – czarny / 367,77 zł 
Stylowy folder format A4 wykonany ze skóry naturalnej z nowoczesnym wzorem. Posiada 
wewnętrzną kieszeń na tablet (rozmiar 10"), kieszeń na zamek, 5 kieszonek na wizytówki, 
dwie kieszenie na notatki oraz notes (25 stron), gramatura 80 g/m2. Zapakowany  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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Sorbonne

Rozmiar produktu: 18,5 × 24 × 4,5 cm 
Znakowanie: TT2 (termotransfer)
Wielkość znakowania: 5 × 3 cm
Ilość opakowanie duże: 5 szt.
Opakowanie – szerokość: 26,5 cm
Opakowanie – długość: 21 cm
Opakowanie – wysokość: 5 cm

Folder A5 i power bank 4000 mAh

B5600800IP3 – ciemnoszary / 459,77 zł 
Luksusowy folder wykonany z PU z kieszenią zamykaną na zamek oraz  notesem w linie 
(50 stron). Folder ze zintegrowanym power bankiem 4000 mAh/15.2W (Input: DC5V-
2A, Output DC5V-2A). Posiada kieszeń na tablet (rozmiar 8"). Wyposażony w kieszonki 
na notatki i wizytówki oraz kabel USB (micro USB, type-C i Lightening). Zapakowany  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.
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Avant-garde

Rozmiar produktu: 27 × 35 × 4 cm 
Znakowanie: TT2 (termotransfer)
Wielkość znakowania: 5 × 3 cm
Ilość opakowanie duże: 5 szt.
Opakowanie – szerokość: 35,5 cm
Opakowanie – długość: 28,5 cm
Opakowanie – wysokość: 5 cm

Folder A4 i power bank 4000 mAh

B5600900IP3 – ciemnoszary / 478,40 zł 
Luksusowy folder o formacie A4 wykonany z PU, z kieszenią zamykaną na zamek oraz 
notesem w linie (30 stron). Folder ze zintegrowanym power bankiem 4000 mAh/15.2W 
(Input: DC5V-2A, Output DC5V-2A). Posiada kieszeń na tablet (rozmiar 8"),kieszonki 
na notatki i wizytówki, stojak na telefon lub tablet oraz kabel USB (micro USB, type-C  
i Lightening). Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności 
Pierre Cardin.
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Chambord

Rozmiar produktu: 28,5 × 33,5 × 2,8 cm 
Znakowanie: S1 (sitodruk)
Wielkość znakowania: 8 × 8 cm
Ilość opakowanie duże: 6 szt.
Opakowanie – szerokość: 28,5 cm
Opakowanie – długość: 33,5 cm
Opakowanie – wysokość: 3 cm

Folder A4

B5600700IP3 – czarny / 455,40 zł
Luksusowy folder wykonany ze skóry z czerwonymi przeszyciami. Wyposażony jest w notes 
o formacie A4 (25 stron), dwie duże i dwie małe kieszenie oraz przegródki na wizytówki. 
Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre 
Cardin.



Dziecku, rozkochanemu w mapach 
i obrazkach - Wszechświat - jego 
wielkiemu równy jest pragnieniu.
Jak olbrzymią jest ziemia w 
lamp wieczornych blaskach,Jakże 
drobną jest ziemia w przeszłości 
wspomnieniu! Pewnego ranka  
z mózgiem, w którym myśl się pali,
Z sercem pełnym rozpaczy, mar i 
namiętności - Odpływamy, kołysząc  
z rytmem srebrnej fali Naszych dusz 
nieskończoność - na mórz skończoności.
Ci - chcą uciec z ojczyzny, macochy 
złowrogiej; Ci - rzucić swych kołysek 
zgrozę, a niektórzy, Zatopione  
w kobiety oczach astrologi, Swoją 
Cyrce tyrańską o zapachu róży.
Aby nie zezwierzęceć, szukają miraży,
Upajając się światła i przestrzeni 
trunkiem; I lód, który ich mrozi; 
słońce, co ich żarzy, Z wolna z 
nich pocałunek ściera za całunkiem. 
Lecz prawdziwi wędrowcy są ci, 
którzy płyną, Aby płynąć. I z 
sercem podobnym lekkiemu Balonowi - 
przeznaczeń swych nigdy nie miną -
I zawsze mówią: Płyńmy! choć nie 




