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Pióro Wieczne Pelikan M200 Pastel Green- Edycja
Specjalna 2020- GRAWEROWANA

TABLICZKA GRATIS!!!

Pierwsze skojarzenie, które pojawia się nam w głowie po wzięciu do ręki pióra wiecznego
Pelikan M200 Pastel Green, to wczesna wiosna, kwitnący jaśmin, białe kwiaty konwalii

wśród jasnozielonych liści. Koniec zimy, szarości, początek nowego. Wszystko budzi się do
życia. Pojawia się w nas nowa energia, chęć zmian. Potrzeba otoczenia się subtelnymi,

pastelowymi przedmiotami pasującymi do słonecznych i ciepłych dni.

Kolorystyka Edycji Specjalnej M200 Pastel Green jest dokładnie tym, o czym myślimy kiedy
widzimy pierwsze pąki liści i kwiatów w otaczającej nas przyrodzie.

Lekko przezroczysta, pastelowo-zielona marmurkowa żywica, z której wykonany jest
korpus pióra pozwala podglądać nam jego wnętrze, widzimy atrament i tłok, dzięki

któremu napełniamy pióro.



Skuwka oraz sekcja wykonane są z białej żywicy.

Stalowa stalówka, wykończenia oraz klasyczny klip w kształcie dziobu pelikana są
platerowane 24-karatowym złotem.

Doskonała harmonia i równowaga, połączenie klasyki z nowoczesnością, perfekcja
wykonania i niezmienna od ponad 180 lat doskonała jakość pisania. Tak pokrótce można

scharakteryzować pióro wieczne Pelikan Classic M200 Pastel Green.

Stalówka dostępna jest w 4 rozmiarach: Extra-Fine, Fine, Medium, Broad.

Pióro ze stalówką EF jest o ok.10% droższe.

Pióro posiada opatentowany przez markę Pelikan mechanizm tłokowy służący do
napełniania pióra.

Dzięki temu, że M200 Classic jest zakręcane, jest niezawodne i nawet po długiej przerwie
można zacząć od razu nim pisać bez konieczności wcześniejszego rozpisywania.

Przeżroczyste okienko w korpusie pozwala nam kontrolować poziom atramentu
w zbiorniczku, a dodatkowo stwarza niesamowite efekty wizualne.

https://www.bazarnik.pl/art-pismienne/marki/pelikan/atramenty

Całości dopełnia pięknie zaprojektowane i niezwykle funkcjonalne opakowanie pióra,
idealnie dopasowane kolorystycznie.

Pióro można spersonalizować wyłącznie na klipie, grawerując tylko inicjały.

Zachęcamy do skorzystania z opcji wygrawerowania tabliczki z podziękowaniem:

https://www.bazarnik.pl/grawerowanie/dedykacyjne

Wymiary:

waga: 14g
długość zamkniętego pióra: 126mm

długość całkowita ze skuwką: 149mm
długość korpusu ze stalówką : 121mm

długość skuwki: 57mm
długość stalówki: ok 20mm

średnica korpusu: 12mm

https://www.bazarnik.pl/art-pismienne/marki/pelikan/atramenty
https://www.bazarnik.pl/grawerowanie/dedykacyjne


średnica sekcji +/- 9mm
ilość atramentu w zbiorniczku: 1,54ml

Kolory i wykończenia: zielony/złoty/biały

Rodzaj napełnienia: tłokowy

Szlachetność stalówki: stal/14K


