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KLASYKA W NOWEJ ODSŁONIE .
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PARKER 51,  KLASYKA W NOWEJ ODSŁONIE

Parker 51 jest teraz równie przełomowy, jak w 1941 r., gdy po raz pierwszy pojawił się w 
sprzedaży. 

Ten wyjątkowy artykuł piśmienniczy inspirowany przyborami sławionymi w swoim czasie 
jako „najbardziej pożądane na świecie” – zachowując swoją wyróżniającą się, opływową 
sylwetkę i ikoniczną, zabudowaną nasadkę, został stworzony z myślą o przyszłości – ręcznie 
składany i wykonany z trwałej, drogocennej żywicy, korzysta z kunsztu marki Parker i jej 
reputacji najlepszego rzemiosła. 

Od projektu po składanie, uwaga poświęcana jego detalom nie ma sobie równych. 
Nasadka jest przyozdobiona pasującą, metaliczną koroną, a każde wykończenie inspirowane 
jest tradycyjnymi kolorami z przeszłości – hołdem dla oryginalnej linii Parker 51. 
Inspirowany przeszłością. Stworzony dla przyszłości.
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Czarny Parker 51 z chromowanymi wykończeniami to opływowa 
sylwetka i ikoniczna, zabudowana stalówka. Ręcznie składany z 
zastosowaniem drogocennej, czarnej żywicy, dopełniony nasadką ze stali 
szlachetnej oraz koroną nasadki i pierścieniami powlekanymi palladem.

Parker 51 w kolorze nocnego nieba z chromowanymi wykończeniami to 
opływowa sylwetka i ikoniczna, zabudowana stalówka. Ręcznie składany z 
zastosowaniem drogocennej, ciemnoniebieskiej żywicy, dopełniony nasadką ze 
stali szlachetnej oraz koroną nasadki i pierścieniami powlekanymi palladem.

Burgundowy Parker 51 z chromowanymi wykończeniami to opływowa 
sylwetka i ikoniczna, zabudowana stalówka. Ręcznie składany z 
zastosowaniem drogocennej, burgundowej żywicy, dopełniony nasadką ze 
stali szlachetnej oraz koroną nasadki i pierścieniami powlekanymi palladem.

Zielononiebieski Parker 51 z chromowanymi wykończeniami to opływowa 
sylwetka i ikoniczna, zabudowana stalówka. Ręcznie składany z zastosowaniem 
drogocennej, zielononiebieskiej żywicy, dopełniony nasadką ze stali 
szlachetnej oraz koroną nasadki i pierścieniami powlekanymi palladem.

PR ZEG L ĄD PRODU K TU

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem, 
by dowiedzieć się więcej

BLACK CT

MIDNIGHT BLUE CT

BURGUNDY CT

TEAL BLUE CT
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Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem,  
by dowiedzieć się więcej

Czarny Parker 51 Deluxe ze złotymi wykończeniami to opływowa sylwetka 
i ikoniczna, zabudowana stalówka z 18-karatowego złota. Ręcznie 
składany z zastosowaniem drogocennej, czarnej żywicy, dopełniony 
cyzelowaną nasadką oraz złoconymi pierścieniami i koroną nasadki.

Śliwkowy Parker 51 Deluxe ze złotymi wykończeniami to opływowa 
sylwetka i ikoniczna, zabudowana stalówka z 18-karatowego złota. Ręcznie 
składany z zastosowaniem drogocennej, śliwkowej żywicy, dopełniony 
cyzelowaną nasadką oraz złoconymi pierścieniami i koroną nasadki.

BLACK GT

PLUM GT
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Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem, 
by dowiedzieć się więcej

MATERIAŁY

Oddanie marki Parker wyróżniającemu się rzemiosłu dwukrotnie zyskało 
dla niej Królewskie Gwarancje – wysoko cenione wyrazy uznania 
dla ciągłego poświęcenia najwyższym standardom usług, jakości 
i doskonałości, które zapewniają, że ukończony produkt zawsze będzie 
pięknie równoważył formę i funkcję.

WYKOŃCZENIA PREMIUM :
• Materiał stalówki: 18-karatowe złoto
• Materiał głównego pierścienia: wykończenie ze 
złota

• Korona nasadki: stal szlachetna wykończona 
złotem

• Wykończenie nasadki: cyzelowany mosiądz 
wykończony złotem

• Wykończenie korpusu: żywica
• Mechanizm długopisu: obrotowy
• Mechanizm pióra wiecznego: odkręcana nasadka

WYKOŃCZENIA PODSTAWOWE :
• Materiał stalówki: stal szlachetna
• Materiał głównego pierścienia: wykończenie z 
palladu

• Korona nasadki: stal szlachetna wykończona 
palladem

• Wykończenie nasadki: szlifowana stal szlachetna
• Wykończenie korpusu: żywica
• Mechanizm długopisu: obrotowy
• Mechanizm pióra wiecznego: odkręcana nasadka
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Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem, 
by dowiedzieć się więcej

GŁÓWNE ARGU M ENT Y SPR ZEDA ŻOWE

PRODUKT

• Parker 51 to nowoczesne ujęcie oryginalnej ikony sławionej w swoim czasie jako
„najbardziej pożądane na świecie”, wprowadzonej po raz pierwszy w 1941 r.

• Korpus pokryty trwałą, drogocenną żywicą o błyszczącej powierzchni, pierścienie 
i nasadka wykończona cyzelowanym złotem lub stalą szlachetną, rozpoznawalny klip 
marki PARKER.

• Wyposażone w wyjątkową zabudowaną stalówkę z 18-karatowego złota lub stali 
szlachetnej, zapewniające doświadczenie pisania zarówno pewnego, jak i osobistego.

• Wygodny, ergonomiczny kształt połączony z doskonałym rzemiosłem marki PARKER, 
odwołującym się do jej bogatego dziedzictwa.

• Wyjątkowy i wyrafinowany prezent, Twój Parker 51, oferowany jest w opakowaniu 
prezentowym PARKER premium z długim, czarnym nabojem atramentowym QUINK 
w zestawie.

• Wyprodukowano we Francji.
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OPAKOWANIE 

Głęboki namysł marki PARKER nad najwyższą jakością jest widoczny nawet w opakowaniu.

Każdy z przyborów prezentowany jest w wyróżniającym się opakowaniu prezentowym, by 
wzmocnić wizerunek marki. Na boku każdego z nich znajduje się znak Królewskich Gwarancji, 
który podkreśla dziedzictwo marki.

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem, 
by dowiedzieć się więcej
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Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem, 
by dowiedzieć się więcej

KOD SKU OPIS EAN OPAKOWANIE

212351 1 PK 51 PRM BLK GT FP-18K F GB 30269812351 15 Prezentowe

2123512 PK 51 PRM BLK GT FP-18K M GB 3026981235122 Prezentowe

2123513 PK 51 PRM BLK GT BP M .BLK GB 3026981235139 Prezentowe

2123516 PK 51 PRM PLUM GT FP-18K F GB 3026981235160 Prezentowe

2123517 PK 51 PRM PLUM GT FP-18K M GB 3026981235177 Prezentowe

2123518 PK 51 PRM PLUM GT BP M .BLK GB 3026981235184 Prezentowe

2123491 PK 51 BLK CT FP F GB 3026981234910 Prezentowe

2123492 PK 51 BLK CT FP M GB 3026981234927 Prezentowe

2123493 PK 51 BLK CT BP M .BLK GB 3026981234934 Prezentowe

2123496 PK 51 BRGD CT FP F GB 3026981234965 Prezentowe

2123497 PK 51 BRGD CT FP M GB 3026981234972 Prezentowe

2123498 PK 51 BRGD CT BP M .BLK GB 3026981234989 Prezentowe

2123501 PK 51 MIDBLU CT FP F GB 3026981235016 Prezentowe

2123502 PK 51 MIDBLU CT FP M GB 3026981235023 Prezentowe

2123503 PK 51 MIDBLU CT BP M .BLK GB 3026981235030 Prezentowe

2123506 PK 51 TEAL CT FP F GB 3026981235061 Prezentowe

2123507 PK 51 TEAL CT FP M GB 3026981235078 Prezentowe

2123508 PK 51 TEAL CT BP M .BLK GB 3026981235085 Prezentowe

2142955 PARKER 51 EMPT Y DISPLAY 3026981429552 Pusty display




