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PURE SCHRIIF-

KUNST
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I)oor de eeuwen heen
kon geen enkele Europese kunstenaar profes-

sioneel, perfect en fantasievol schilderen zon-

der compleet te worden
gesteund door een

met

goed hanteerbaar penseel van betrouwbare
kwaliteit. In het moderne schrijfleven is dat

Yoorlornno
enaring m stijl.

Wanneer je errnee

vhrffi

geeft het een sensatie
v &n

en

wrtrouw en, dis cip line

Een solide gevoel.
Nibs han je in de weg

nezill.

stann. Je weet wat

je hebt bereiht. Je weet hoe
de toehomst eruit ziet.
Gewoon alles onder
controle. Met een franie
Maxinin de hand.
a

toe te wensen overlaat.
Gelukkig is er "The
Gallery Collection" van
Pelikan om dit soort
voorvallen te vermijden.

De valpm heeft een
rweehleurip penpunt.
Maxirn scbrijfwuren

genietenyan eetlaxe

niet anders: brieven,
rapporten en nota's zijn
een heel stuk moeilijker
te creören wanneer de
pen - waarlangs de gedachtenstroom immers
in het geschreven
woord verandert - afen

'

wituoering en unieh dlsign
en

zijn

beschihbanr

chrootn,

in

uvnrt,

gewarmerd bruin
en

gemarmerd groen.
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Tweehleurige penpunt
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Profesioneel

met een ttlewgeltje ertistieh.
Ze

zijn hoerlijh dun

en smnahvol.

le

hoett geen hunstenaar

en licht. Wnnneer je een
Goya in je hand neernt,
voel je fu tterbondm

nan het wwe wrbden.
Alsof je zonnig zit
te vhrijtten op het wnnne
martner ttan Romeinse
trilln\ en Spnanse paleizen,

omringd rnet de

enleurm

te

zijn

om ermle

rc hunnm schrijttm.
Ze

zijn nril nn

hLnsse

apnrt. Afgerond.
Inspirntievol. Modern
en *aditionrcL

tegelijhatijd.
Gen oon nnders.

je
Je voelt

pinbelh

van blnuwe zeeän

fiünnter Je ernNee
vhrijft. Betrouvbanr

en heuvelachtig groen.

vnn begin tot einde.

geLwid.en

a

Schildernchtig mooi.

Beschihbanr in gowd.,

ut,art

Verhrijgbnar in
gemarwerd. groen,

grijs

en brwin.

en ehrootn

wnt
honingranttnotief.
nlsooh
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Als geen ander is
Pelikan er zich van
bewust hoe een vulpen
en balpen te werk gaan.

//,M
Prahtisch

tnr

studnen en op hantoor.
Hagreft fu een pretttg
zwierig gettod wanneer

je nrnet schffi. Je neet
dat het tuerhgedaan moet
trorden, en dat niets

jt

weerhouden om het

te rnnhen.
Een

.

nf

Altijd paraat,

ooh roor het

zwert werh.

vhrijfiriendelijh
hunwerh.

wl-

en balpennen

zijn vnhrijgbnar in
bordeaux, helrood, zw nrt,
chroow, groen en

(P+K10)

iedereen.

Deze langgevestigde
reputatie weerhoudt
ons niet om originele
wegen verder te ontwikkelen, zodoende de
schrijfkunst nog vlotter
te laten verlopen.
Kortom, met efficiönte
penoplossingen voor
heel de familie, werk-

a

Monet

vrouw tot de hoogste
firmadirecteur toe:
Pelikan heeft altijd een

positiefantwoord voor

thiis,

op vahnntie, tijdens het

gant

Vanaf de kleinste kleuter die zijn eerste
schrijfpasjes doet, via de
communicatieve huis-

bluat.

gevers en werknemers

inbegrepen !
Deze schriftelijke uitdaging is met succes
aangepakt dankzij het
allernieuwste van

Pelikan: The Gallery
Collection.
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Hondgewooht exna-fijne

iridian pant

belegd met

24hnraat bladgoad
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Scbifu atu,n et eotuf eI a.tt e

inhnullingm d.ie
wm ovno,l ter wereld,
hanvindon
a

Altijd profusioneel
afgrwnht wet
handgepolij*e loh
a

Uitgebreid en hhunijh
nssofüwent in wscheidene

prijshlnsen
a
Bestnon

in

twee versies:

prachtige vulpen of
elegnntebalpen
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Braihbanrwor
d.us

alle d.oeleinden
perfea voor ieilerem
a

Elh nhnjfnrtihel
is

wrpnht in

een

ftaaie

prtsentetiedoot
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