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Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΓΆΛΛΟΣ ΣΧΕΔΙΆΣΤΉΣ!

Απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής, ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της καριέρας του  
αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως σχεδιαστής μόδας,  
υπό την καθοδήγηση του ξακουστού από τότε σχεδιαστή, Christian Dior!

Το 1950 ιδρύει το δικό του οίκο μόδας και το 1953 γίνεται δεκτός ως μέλος  
του φημισμένου Γαλλικού συνδέσμου “HAUTE COUTURE” («Υψηλής Ραπτικής»).  
Το 1959 φέρνει την επανάσταση στο χώρο της μόδας καθώς δημιουργεί την πρώτη στην 
ιστορία ΚΟΛΕΞΙΟΝ PRET-A-PORTE (πρετ α πορτέ). Έτσι εισάγει πλέον την έννοια  
της ΜΟΔΑΣ στο ευρύ κοινό.

Ο Cardin όμως δε σταματά στα ρούχα και τα αξεσουάρ. Σχεδιάζει έπιπλα, διακοσμητικά 
εσωτερικού χώρου, έργα εμπνευσμένης τέχνης και δουλεύει ακόμα  
και ως σχεδιαστής στη βιομηχανία αυτοκινήτων και αεροσκαφών.

Από το 1991 του έχει αποδοθεί ο τίτλος του επίτιμου πρέσβη της UNESCO 
και από το 2009 είναι πρέσβης «ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ» των Ηνωμένων Εθνών.

Έχει κερδίσει αναρίθμητα χρυσά βραβεία και διακρίσεις από διακεκριμένα ινστιτούτα 
μόδας σε όλο τον κόσμο. 

Οι κολεξιόν αντικειμένων του Pierre Cardin αποτελούν από τις πιο ποιοτικές  
και φινετσάτες κολεξιόν παγκοσμίως. Όλα τα αντικείμενα που φέρουν την υπογραφή 
του οίκου Pierre Cardin είναι κατασκευασμένα από εκλεκτά υλικά με εκλεπτυσμένο 
γούστο και μοναδικό design και με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.

Η ιστορία έχει δείξει ότι το Pierre Cardin δεν είναι μόνο ένα γνωστό όνομα  
αλλά αποτελεί ένα σύμβολο κομψότητας, γούστου και αισθητικής. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΥΛO ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ PIERRE CARDIN & LUXOR

Μετά τη δυναμική είσοδο των στυλό πολυτελείας LUXOR στην Ελληνική αγορά στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 
η εταιρεία SPADI, αποκλειστική αντιπρόσωπος των προϊόντων Luxor προσφέρει στους συνεργάτες της νέες 
δυνατότητες προώθησης των πολυτελών ειδών γραφής.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Σταντάκια πολλαπλών θέσεων ιδανικά για την προβολή και την προώθηση πολυτελών προϊόντων γραφής σε 
«ασφαλή» σημεία του καταστήματος (βιτρίνα, γόνδολες ή γυάλινες προθήκες).

Κ-078

Κ-077
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0.62.159 0.62.160

Πλαστικό roller ball στυλό Pierre Cardin.

Εργονομική σχεδίαση στελέχους για μέγιστη άνεση γραφής, μεταλλικό κλιπ και βιδωτό καπάκι 
ασφαλείας που προστατεύει τη μύτη, εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος 
Schmidt. Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
γνησιότητας. Διαθέσιμο σε δυο χρώματα.

2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC.

GIRONDE 
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2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC.

Στιβαρό roller ball στυλό Pierre Cardin.

Πολυτελές στέλεχος αλουμινίου διακοσμημένο με ασημί λεπτομέρειες και ευχάριστη αίσθηση στην αφή 
επιπλέον πρόσθετο τελείωμα με ελαστική επαφή για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με γερμανικό 

ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος Schmidt και καπάκι ασφαλείας που προστατεύει τη μύτη.  
Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.  

Διαθέσιμο σε δυο χρώματα.

CLAUDIE 

0.62.164 0.62.163
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0.62.162

Κομψό roller ball στυλό Pierre Cardin.

Πολυτελές μεταλλικό στέλεχος σε μαύρο ματ χρώμα διακοσμημένο με ασημί λεπτομέρειες, επιπλέον 
πρόσθετο τελείωμα με ελαστική επαφή για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με γερμανικό 
ανταλλακτικό4 μπλε χρώματος και μηχανισμό περιστροφής. Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία  
Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

ADELINE 

4 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου CROSS.
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Φινετσάτο ball point στυλό Pierre Cardin.

Πολυτελές στέλεχος αλουμινίου σε ασημί χρώμα διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη στη βάση 
και λεπτό κλιπ. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος και μηχανισμό με κουμπί. 

Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

AMOUR 

0.62.161

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER.
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Μεταλλικά ballpoint και roller ball στυλό Pierre Cardin. 

Τα δύο μοναδικά είδη γραφής έχουν στέλεχος σε κομψό λευκό χρώμα διακοσμημένο με ασημί 
λεπτομέρειες. Το ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος Schmidt και 
χρησιμοποιεί περιστροφικό μηχανισμό ενώ αντίστοιχα το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό 
ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος Schmidt και ασφαλίζει με καπάκι. Κάθε ένα προσφέρεται σε πολυτελές 
κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος και συνοδεύεται  
από πιστοποιητικό γνησιότητας.

AURELIE 

0.62.151 0.62.150

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER.
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC
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Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.

Εντυπωσιακό, γυαλιστερό στέλεχος διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη στην επιφάνεια 
και εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος Schmidt που αναδεικνύεται χάρη 

στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον 
ανταλλακτικό μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.  

Διαθέσιμο σε δύο χρώματα.

RENEE 

0.62.148 0.62.147
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER.
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Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.

Κλασική σχεδίαση με στέλεχος σε στιλπνό μαύρο χρώμα στη βάση και ασημί χρώμα  
με λεπτή χάραξη στην κορυφή. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος Schmidt  
που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre 
Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

DIDIER 

0.62.152

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER



11

Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.

Με γαλλική φινέτσα και διάσημο όνομα διαθέτει στέλεχος διακοσμημένο με ανάγλυφα τετράγωνα. 
Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος Schmidt που αναδεικνύεται χάρη στον 

περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό 
μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε τρία χρώματα.

CELINE - ESPACE 

0.62.144 0.62.145 0.62.146

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER.
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Πολυτελές μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.

Ένα ξεχωριστό σχέδιο αντιπροσωπευτικό του μεγάλου δημιουργού με το ασημί του στέλεχος 
διακοσμημένο με έντονο ανάγλυφο και μαύρες λεπτομέρειες. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 
μπλε χρώματος Schmidt που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του.  
Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος.  
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

ELODIE 

0.62.149

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER
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Μεταλλικά ballpoint και roller ball στυλό Pierre Cardin. 

Τα δύο είδη γραφής μοιράζονται μια ιδιαίτερη σχεδίαση με στέλεχος διακοσμημένο 
με λεπτή χάραξη στην επιφάνεια και διαφοροποιούνται στο χρώμα καθώς το ballpoint διατίθεται σε 

διαχρονικό ασημί και το roller ball σε στιβαρό gunmetal. Τα δυο μοντέλα είναι εφοδιασμένα με γερμανικό 
ανταλλακτικό Schmidt μπλε χρώματος. Το ballpoint χρησιμοποιεί περιστροφικό μηχανισμό ενώ αντίστοιχα 
το roller ball ασφαλίζει με βιδωτό καπάκι. Κάθε ένα προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα 

επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

LAURENCE 

0.62.153 0.62.154
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Πολυτελή όργανα γραφής, πένα και roller ball Pierre Cardin. 

Συμπαγής σχεδίαση σε ασημί χρώμα στελέχους με λεπτή χάραξη και φινετσάτο μαύρο βιδωτό καπάκι 
με ασημί λεπτομέρειες. Το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος 
Schmidt και συνοδεύεται από ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου χρώματος στη συσκευασία ενώ η 
πένα χρησιμοποιεί αμπούλα μελάνης3 μπλε χρώματος. Κάθε ένα προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre 
Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

CHRISTOPHE 

0.62.155 0.62.156
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC.
3 Τυποποιημένη αμπούλα πένας μικρού μεγέθους.
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Πολυτελή όργανα γραφής, πένα και ballpoint στυλό Pierre Cardin. 

Εξαιρετική σχεδίαση σε στιλπνό μαύρο χρώμα στελέχους και καπάκι ασφαλείας σε ασημί χρώμα 
εγχάρακτο με έντονους μαύρους λατινικούς χαρακτήρες. Το roller ball είναι εφοδιασμένο με γερμανικό 

ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος Schmidt και συνοδεύεται από ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου 
χρώματος στη συσκευασία ενώ η πένα χρησιμοποιεί αμπούλα μελάνης3 μπλε χρώματος.  

Κάθε ένα προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

JACQUES 

0.62.158 0.62.157
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC.
3 Τυποποιημένη αμπούλα πένας μικρού μεγέθους.
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Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.

Το σετ περιλαμβάνει USB flash σε ένα μοναδικό σχέδιο από μέταλλο σε γυαλιστερό ασημί χρώμα και 
γυαλί με εγχάρακτο λογότυπο Pierre Cardin με ενσωματωμένο κρίκο κλειδιών. Μέγιστη χωρητικότητα 
16GB, ταχύτητα ανάγνωσης μέχρι και 22MB/s και ταχύτητα εγγραφής μέχρι και 10MB/s.

Επιπλέον, μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin σε ασημί χρώμα με στέλεχος διακοσμημένο με 
λεπτή παράλληλη χάραξη στην επιφάνεια και εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος 
Schneider που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Το σετ προσφέρεται σε πολυτελή 
κασετίνα δώρου Pierre Cardin. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

GEORGINA 

0.62.166
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER
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0.62.165

Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.

Το σετ περιλαμβάνει USB flash σε ένα λιτό, αφαιρετικό σχέδιο από γυαλιστερό μέταλλο στο χρώμα του 
γραφίτη με εγχάρακτο λογότυπο Pierre Cardin και ενσωματωμένο κρίκο κλειδιών. Μέγιστη χωρητικότητα 

16GB, ταχύτητα ανάγνωσης μέχρι και 22MB/s και ταχύτητα εγγραφής μέχρι και 10MB/s.

Επιπλέον, μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin με γυαλιστερό στέλεχος στην απόχρωση του γραφίτη, 
διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη στην επιφάνεια και εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 

μπλε χρώματος Schneider που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Το σετ προσφέρεται 
σε πολυτελή κασετίνα δώρου Pierre Cardin. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

GISELE 

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER
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0.62.130

Εντυπωσιακό τριπλό σετ με στέλεχος σε αστραφτερό ανθρακί χρώμα και διακοσμητικές λεπτομέρειες 
χρωμίου. Αποτελείται από ένα στυλό διαρκείας εφοδιασμένο με μπλε Instant flow Neotec (τύπου Parker), 

ένα στυλό υγρής μελάνης με μπλε Γερμανικό ανταλλακτικό τύπου ceramic και μια πένα μεσαίου πάχους 
γραφής, κατασκευασμένη από ιρίδιο που τροφοδοτείται από αμπούλα μελάνης μίας χρήσης.  

Προσφέρονται σε μια ελκυστική συσκευασία από δερματίνη και βελούδο. 

Rega Set

Refill
Ανταλλακτικό

Insta Flow Neotec

Roller Ball

Iridium point nib

Colour: Blue

Gift Tray
Κουτί Δώρου

11102
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Νεανικό σετ με στέλεχος σε ανθρακί χρώμα, καπάκι με μοναδική οβάλ σχεδίαση και διακοσμητικές 
ασημί λεπτομέρειες. Αποτελείται από ένα στυλό διαρκείας εφοδιασμένο με μπλε Instant flow Ne-
otec (τύπου Parker) και ένα στυλό υγρής μελάνης με μπλε Γερμανικό ανταλλακτικό τύπου ceramic 
συνδυάζοντας την μοναδική εμφάνιση με την απόλαυση της γραφής. Προσφέρονται σε μια ελκυστική 
συσκευασία από δερματίνη και βελούδο. 

Hooper Set

0.62.143

Refill
Ανταλλακτικό

Insta Flow Neotec

Roller Ball

Colour: Blue

Gift Tray
Κουτί Δώρου

11102
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Τέλειος συνδυασμός από μαύρο ή καφέ δέρμα και καπάκι σατινένιας υφής με ασημί διακοσμητικές 
λεπτομέρειες. Αποτελείται από ένα στυλό διαρκείας εφοδιασμένο με μπλε Instant flow Neotec  

(τύπου Parker) και ένα στυλό υγρής μελάνης με μπλε Γερμανικό ανταλλακτικό τύπου ceramic 
συνδυάζοντας τη μοντέρνα εμφάνιση με την απόλαυση της γραφής.  

Προσφέρονται σε μια ελκυστική συσκευασία από δερματίνη και βελούδο. 

Texas Set

0.62.1270.62.126

Refill
Ανταλλακτικό

Insta Flow Neotec

Roller Ball

Colour: Blue

Gift Tray
Κουτί Δώρου

11102
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Στυλό υγρής μελάνης με μοντέρνα, νεανική, εξάγωνη σχεδίαση σε τρεις «κεφάτες» αποχρώσεις  
και καπάκι σατινένιας υφής.
Εφοδιασμένο με μπλε γερμανικό ανταλλακτικό τύπου ceramic.
Προσφέρεται σε μια ελκυστική συσκευασία από δερματίνη και βελούδο.

Turner

0.62.140 0.62.139

Refill
Ανταλλακτικό

Roller Ball

Colour: Blue

Gift Tray
Κουτί Δώρου

11100
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Εξαιρετική σχεδίαση σε ένα μοναδικό, πολυτελή 
συνδυασμό γυαλιστερού μάρμαρου με 
διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου. Εφοδιασμένο 
με μπλε ανταλλακτικό Instant flow Neotec (τύπου 
Parker). Προσφέρεται σε μια ελκυστική συσκευασία 
από δερματίνη και βελούδο. Διαθέσιμο σε μπλε 
χρώμα στελέχους.

Monaco

0.62.116

Στιβαρό στυλό διαρκείας, ρετρό σχεδίασης 
από ανοξείδωτο ατσάλι με διακοσμητικές 
λεπτομέρειες χρωμίου. Εφοδιασμένο με μπλε 
ανταλλακτικό Instant flow Neotec (τύπου 
Parker). Προσφέρεται σε μια ελκυστική 
συσκευασία από δερματίνη και βελούδο.

Pacer 

0.62.120

Refill
Ανταλλακτικό

Insta Flow Neotec

Colour: Blue

Gift Tray
Κουτί Δώρου

11100
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Αποκλειστική διάθεση και διανομή Ε. & Γ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ Ο.Ε.

Κύθνου 2, 185 41 Καμίνια, Πειραιάς
Τηλ.:210 9966443, Fax: 210 9966445 / e-mail: sales@spadi.gr / www.spadi.gr

Neotec Refill (Tύπου “Parker”)

9101

9102

Chrismatic Refill (Τύπου “Cross”)

9106
9107

11100 11102

Roller Ball Ceramic

0.62.092


