2021

PERO
JE STÁLE S NÁMI
3

Fresh Transparent 15800

FRESH SÉRIE

Na klip lze i digitální tisk
Kvalitní švýcarská náplň Marathon Soft s délkou psaní 1800 m

ČERSTVÉ
NÁPADY
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BIO-MIX 90250

BIO-MIX SÉRIE

Tiskač a špička z biologicky odbouratelného a
kompostovatelného materiálu (acetátu celulózy).
Tělo z recyklovaného papíru, dřevěný klip
S kvalitní švýcarskou náplní x-20 Jogger s délkou psaní 2000 m

SPOLU S
PŘÍRODOU
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Stratos Transparent 17900

STRATOS SÉRIE

Kovová těžká špička zdůrazňuje kvalitu pera
S kvalitní švýcarskou velkoobjemovou náplní ULTRA s
             délkou psaní 6000 m

POČÍTEJ
S NÍM
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Exos Soft 07601

EXOS SÉRIE

Pero se Soft Touch sametově jemným povrchem
S kvalitní švýcarskou velkoobjemovou náplní ULTRA
Soft s délkou psaní 4000 m

NADČASOVÝ
DESIGN
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Plant 90080

PLANT SÉRIE

Pero z 90 % z biologicky odbouratelného materiálu
S kvalitní švýcarskou náplní x-20 Jogger s délkou psaní 2000 m

CESTA
JE CÍL
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Lift Soft 03801

LIFT SÉRIE

Otočné pero se Soft Touch povrchem. Lze potisk na tělo.
             Nejdříve se tiskne a teprve pak se provádí Soft-lakování pera
S kvalitní švýcarskou velkoobjemovou náplní ULTRA
s délkou psaní 6000

ZVEDNI MĚ
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CREST RECYCLED 95900

CREST RECYCLED SÉRIE

100%

Pero vyrobené z recyklátu post-consumer recycled plastic
vyrobeného ze 100% z recyklovaných plastů, získaných
ze starých spotřebičů apod.
S kvalitní švýcarskou náplní x-20 Jogger Soft s délkou psaní
1400 m

UDRŽITELNĚ
16
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Tri-Star 03530

TRI-STAR SÉRIE

Na klip lze i digitální tisk
S kvalitní švýcarskou velkoobjemovou náplní ULTRA s
             délkou psaní 6000 m

ČAS
NA PSANÍ
18
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Club SI 48800

CLUB SÉRIE

Ergonomická gumová manžeta, stříbrně lakovaná
špička, elegantní kovový klip děrovaný
Kvalitní švýcarská náplň Marathon s délkou psaní 2500 m

VŽDY PO RUCE
20
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Insider Transparent S 42300

INSIDER SÉRIE

Na klip lze i digitální tisk
S kvalitní švýcarskou náplní x-20 Jogger s délkou psaní 2000 m

SKRYTÁ
VNITŘNÍ KRÁSA
22
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Clear Frozen 12000

CLEAR SÉRIE

Pero ve frozen barvách
Kvalitní švýcarská náplň Marathon s délkou psaní 2500 m

JASNÁ VOLBA
24
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BIO-PEN 92000

BIO-PEN SÉRIE

Pero z 80% (tělo a klip) z biologicky odbouratelného a
kompostovatelného materiálu (acetátu celulózy). Prostřední
díl z ABS plastu ve frozen nebo neprůhledných barvách
S kvalitní švýcarskou náplní x-20 Jogger s délkou psaní 2000 m
DIN cerifikace na Bio-materiál

DUCH ČASU
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NÁPLNĚ
Náplně u per RITTER-PEN
V našich kuličkových perech nepřipouštíme žádné kompromisy ohledně náplní. V závislosti na cenové hladině jednotlivých per jsou
nabízeny různé standardní náplně. Dokonce i cenově výhodné náplně Budget splňují nejvyšší standardy na psaní! Zážitek z psaní je
dokonalý díky systému náplní BALANCE FLOW, který se používá v našich perech vyrobených v Německu:
BALANCE FLOW - nový systém náplní od RITTER PEN
Pro naše kuličková pera vyráběná v Německu se používají špičkové švýcarské náplně. Tyto splňují přísné švýcarské normy a jsou
certifikovány podle ISO 12757-2. Základem při ladění náplní pro perfektní psaní je rovnováha. Systém náplní Ritter Pen BALANCE
FLOW je rozhraním mezi měkkým psaním a optimální délkou v konzistentní kvalitě a je od roku 2019 standardní pro všechny náplně
Ritter Pen (náplně se šířkou psaní 1,0 mm - Jogger, Marathon a Ultra) a u náplní se širším měkkým psaním (náplně Soft s 1,2 mm
šířkou psaní - Jogger Soft, Marathon Soft, Ultra Soft).

JOGGER-náplň
Nejvíce prodávané náplně u našich reklamních per. Milióny prodejů. Dokonalé psací vlastnosti a velmi přijatelná délka
zápisu.
Jogger _________________________________
ca. 2.000 m*
Tip brass nickel-plated, 1.0 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof

Jogger Soft ____________________________
ca. 1.400 m*
Spitze Messing vernickelt, 1.2 mm TC-ball
ISO 12757-2 / dokumentenecht

MARATHON-náplň
Větší sourozenec náplní JOGGER. Díky mírně silnějšímu tělu mají náplně o 25% delší délku psaní.
Marathon ______________________________
ca. 2.500 m*
Tip brass nickel-plated, 1.0 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof

ULTRA-náplň
Tyto náplně jsou nutností pro ty, kteří oceňují velkou hodnotu. Velkokapacitní náplň, která splňuje už svým názvem vysokou kvalitu psaní a hlavně má třikrát větší délku psaní oproti konvenční náplni X-20 Jogger. Tyto náplně zvýší prestiž
vašich per.
Ultra ___________________________________
ca. 6.000 m*
Tip Stainless steel, 1.0 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof

Ultra Soft ______________________________
ca. 4.000 m*
Tip Stainless steel, 1.2 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof

ULTRA METALL-náplň
Nesporná superhvězda mezi náplněmi. Vysoce kvalitní zpracování v nejlepším stavu. Maximální délka psaní a trvanlivost. I kovový obal zdůrazňuje jejich hodnotu. Náplně pro lidi, kteří nechtějí kompromisy ohledně kvality.
Ultra Metall ____________________________
ca. 8.500 m*
Tip Stainless steel, 1.0 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof

Ultra Metall Soft ________________________
ca. 5.000 m*
Tip Stainless steel, 1.2 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof

ULTRA RECYCLED -náplň
Tyto náplně mají obal z recyklátu z 95 % recycled propylen. Velkokapacitní náplň, která splňuje už svým názvem vysokou kvalitu psaní. A díky větší délce psaní 6000 m tyto náplně zvýší prestiž vašich per od RITTER-PEN.
Ultra Recycled PP _______________________
ca. 6.000 m*
Tip Stainless steel, 1.0 mm TC-ball
ISO 12757-2 /document proof

Marathon Soft _________________________
ca. 1.800 m*
Tip brass nickel-plated, 1.2 mm TC-ball
ISO 12757-2 / document proof
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„Zastavení reklamy
kvůli úspoře peněz
je jako zastavení hodinek,
aby se ušetřil čas.“

Henry Ford
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ww w.ritt er-pen .de

