WATERMAN PREZENTUJE KOLEKCJĘ L’ESSENCE DU BLEU
Wszystkie odcienie i tony błękitu wciąż są dla marki Waterman ponadczasowym źródłem inspiracji. Nie tylko jako
ikoniczny i rozpoznawalny symbol samej marki, ale także jako bijące serce ponad 130 lat kunsztu, elegancji i
francuskiego wyrafinowania, których wcieleniem jest nowa kolekcja L’Essence du Bleu.
Łącząc pogodne i spokojne usposobienie z byciem pełnym twórczego potencjału, esencja błękitu odzwierciedla
pewność siebie, pasję i kompetencję, która definiuje markę Waterman.
W jednej kolekcji zjednoczone jej duchem zostały cztery reprezentacyjne linie marki Waterman – Hémisphère,
Carène, Expert oraz Exception – każda wykończona z dumą intensywnym, głęboko niebieskim lakierem, z
charakterystycznym wzorem w fale przypominającym o wodach Sekwany, kunsztownie wyryte w nasadce z
drogocennego metalu.
L’Essence du Bleu. Prawdziwa esencja Waterman.

UZNANY KUNSZT, WYPRODUKOWANE WE FRANCJI

Pierwszy raz znaczący rozgłos marka Waterman zyskała w roku
1900, gdy na Wystawie Światowej w Paryżu została nagrodzona
złotym medalem za doskonałość - było to najwyższe możliwe
wyróżnienie. Ten pierwszy znaczący wyraz uznania świadczy o
tym, że francuska publika postrzegała markę Waterman jako
ikoniczną - ocena ta utrzymuje się do dzisiaj.
Wyjątkowy kunszt marki widoczny jest w doskonałym
zrównoważeniu i wyrafinowanych detalach przyborów Waterman,
które wykonywane są we Francji w Centrum Doskonałości marki
w pobliżu miasta Nantes.
Marka Waterman jest wysoko ceniona za doświadczenie w tworzeniu przyborów z wyrafinowanych materiałów z
udziałem innowacyjnych technik produkcji oraz wzorów o kunsztownej subtelności i elegancji.
MISTRZOWSKIE WYKONANIE
Każdy z przyborów do pisania marki Waterman jest składany i sprawdzany ręcznie przez jej specjalistów. Od
weryfikowania gładkości każdej stalówki po upewnienie się, że jakość wszystkich produktów jest więcej niż
doskonała. W każdym dotknięciu umiejscawiamy całe nasze dziedzictwo tworzenia wysokiej jakości artykułów
piśmienniczych, które zawsze dodaje skrzydeł nieograniczonym możliwościom.

WZORNICTWO INSPIROWANE L’ESSENCE DU BLEU
L’Essence du Bleu Hémisphère
OPIS:
Niesie paryską pewność siebie, skrojona na miarę Twojego rozpoznawalnego stylu.
CECHY PRODUKTU:
• Zaprojektowane i wyprodukowane we Francji.
• Elegancki, wyrafinowany i wysmukły kształt.
• Intensywny, głęboko niebieski lakier.
• Platerowana palladem nasadka z charakterystycznym grawerem w fale.
• Stalówka pióra wiecznego wykonana ze stali szlachetnej, z emblematem W jak Waterman.
• Rozdwojony klip Waterman.

•

W opakowaniu prezentowym prestige.

Waterman L’Essence du Bleu Hémisphère pióro wieczne
Waterman L’Essence du Bleu Hémisphère pióro kulkowe
Waterman L’Essence du Bleu Hémisphère długopis

L’Essence du Bleu Carène
OPIS:
Wysokiej jakości artykuły piśmiennicze o ikonicznej sylwetce inspirowanej designem luksusowego jachtu.
CECHY PRODUKTU:
• Zaprojektowane i wyprodukowane we Francji.
• Zaokrąglona, smukła linia.
• Intensywny, głęboko niebieski lakier.
• Platerowana palladem nasadka z charakterystycznym grawerem w fale.
• Zabudowana stalówka pióra wiecznego wykonana z 18-karatowego złota z sześciokątnym emblematem
Waterman.
• Rozdwojony klip Waterman.
• W opakowaniu prezentowym prestige.

Waterman L’Essence du Bleu Carène pióro wieczne
Waterman L’Essence du Bleu Carène długopis

L’Essence du Bleu Expert
OPIS:
Symbol ambicji i sukcesu, asertywna i zdecydowana sylwetka, która tchnie pewność siebie w każdej sytuacji.
CECHY PRODUKTU:
• Zaprojektowane i wyprodukowane we Francji.
• Zwężona sylwetka.
• Głęboko niebieski lakier.
• Platerowana palladem nasadka z charakterystycznym grawerem w fale.
• Stalówka pióra wiecznego wykonana ze stali szlachetnej, z emblematem W jak Waterman.
• Rozdwojony klip Waterman.
• W opakowaniu prezentowym prestige.

Waterman L’Essence du Bleu Expert pióro wieczne
Waterman L’Essence du Bleu Expert pióro kulkowe
Waterman L’Essence du Bleu Expert długopis

L’Essence du Bleu Exception
OPIS:
Wyróżniający, foremny kształt i wyrafinowana sylwetka przepisują na nowo reguły projektowania wysokiej jakości
artykułów piśmienniczych.
CECHY PRODUKTU:
• Zaprojektowane i wyprodukowane we Francji.
• Wyrafinowany, kwadratowy przekrój.
• Intensywny, głęboko niebieski lakier.
• Platerowana palladem nasadka z charakterystycznym grawerem w fale.
• Stalówka pióra wiecznego wykonana z 18-karatowego złota z ikonicznym wzorem globu.
• Rozdwojony klip Waterman.
• W opakowaniu prezentowym prestige.

Waterman L’Essence du Bleu Exception pióro wieczne

O MARCE WATERMAN
Począwszy od 1883 roku Waterman zyskał międzynarodowe uznanie jako marka luksusowych artykułów
piśmienniczych, uzupełniających elementy bogatej kultury Paryża o nadzwyczajny kunszt rzemiosła. Nasi specjaliści
ręcznie składają i sprawdzają każdy z wyszukanych przyborów do pisania, by upewnić się, że osiągają one nasz
wysoki standard jakości. Waterman jako marka luksusowych artykułów piśmienniczych zdefiniowała na nowo
elegancję i doświadczenie najdoskonalszego pisania. Każda z kolekcji oddaje aspekty paryskiej kultury, zapewniając
jednocześnie koneserom olśniewające, wysokiej jakości przybory do pisania.

