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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 έχουν μοναδικό design, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.

Η ιστορία έχει δείξει ότι το Pierre Cardin δεν είναι απλά ένα γνωστό όνομα στο χώρο  
της μόδας, αλλά αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας, γούστου και αισθητικής. 
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Φινετσάτο ball point στυλό Pierre Cardin.

Μεταλλικό στυλό διαρκείας που συνδυάζει την κλασική χρήση με τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης 
ηλεκτρονικών συσκευών χάρη στην πρακτική ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής 
στην κορυφή του στελέχους. Χρησιμοποιώντας έναν άνετο περιστροφικό μηχανισμό στο μοναδικής 

σχεδίασης μαύρου χρώματος και διακοσμημένου με κόκκινες λεπτομέρειες σώμα αποδίδει άνετη γραφή 
καθώς είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος. Προσφέρεται σε χαρακτηριστική 

συσκευασία  Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ball Point Pen VENDOME 

0.62.217

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
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2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.

Στιβαρό roller ball στυλό Pierre Cardin.

Πολυτελές στέλεχος αλουμινίου διακοσμημένο με ασημί λεπτομέρειες και ευχάριστη αίσθηση στην αφή. 
Eπιπλέον πρόσθετο τελείωμα με ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με 
γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και καπάκι ασφαλείας που προστατεύει τη μύτη.  
Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.  
Διαθέσιμο σε δυο χρώματα.

CLAUDIE Touch Pen 

0.62.164 0.62.163 0.62.181
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Νεανικό roller ball στυλό Pierre Cardin.

Πολυτελές στέλεχος αλουμινίου  σε μια πανδαισία χρωμάτων διακοσμημένο με μαύρες λεπτομέρειες 
και ευχάριστη αίσθηση στην αφή. Eπιπλέον πρόσθετο  τελείωμα με ελαστική επαφή touchpad για 

χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και καπάκι ασφαλείας 
που προστατεύει  τη μύτη. Προσφέρεται σε χαρακτηριστική πολύχρωμη, νεανική συσκευασία Pierre 

Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε έξι χρώματα.

Touch Pen CELEBRATION 

0.62.1750.62.1780.62.1800.62.179 0.62.1770.62.176

2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
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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. 
Προσφέρεται σε διακριτική συσκευασία Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
γνησιότητας. Διαθέσιμο σε δυο χρώματα.

2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.

GIRONDE 
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Φινετσάτα  ball point στυλό Pierre Cardin.

Το κομψό μοντέλο Amour διαθέτει στέλεχος αλουμινίου σε ασημί χρώμα  
διακοσμημένο με λεπτή παράλληλη χάραξη στη βάση και κλασικό μηχανισμό με κουμπί, χρησιμοποιεί 

γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος ενώ το λεπτεπίλεπτο Adeline σε μαύρο ματ χρώμα  
είναι διακοσμημένο με ασημί λεπτομέρειες και ελαστική επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής  
και χρησιμοποιεί γερμανικό ανταλλακτικό4 μπλε χρώματος. Προσφέρονται σε διακριτική συσκευασία  

Pierre Cardin και συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας. 

  AMOUR - ADELINE 

0.62.161 0.62.162

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
4 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου CROSS 0,7 mm.
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1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Διαχρονικό ball point στυλό pierre Cardin

Κομψό Pierre Cardin μεταλλικό στυλό διαρκείας φτιαγμένο από εξαιρετικό υλικό με ματ φινίρισμα  
και γυαλιστερές διακοσμητικές λεπτομέρειες. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος 
για άνετη γραφή  που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται  
σε χαρακτηριστική συσκευασία  Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

LUBERON Ball Point Pen 

0.62.216
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Νεανικό ball point στυλό Pierre Cardin.

Ανθεκτικό στέλεχος αλουμινίου σε μοντέρνα νεανικά χρώματα διακοσμημένο με μαύρες λεπτομέρειες 
και μοναδική αίσθηση στην αφή. Στην κορυφή του στελέχους διαθέτει πρακτική ελαστική επαφή touch-

pad για χρήση σε οθόνες αφής. Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 διαρκείας μπλε χρώματος  
για άνετη γραφή  που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. Προσφέρεται σε 

χαρακτηριστική συσκευασία  Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ball Point Pen CELEBRATION 

0.62.2180.62.221 0.62.2190.62.220

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

0.62.223
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Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin. 

Ένα  μοναδικό  όργανο γραφής με στέλεχος  διακοσμημένο με κομψό λευκό χρώμα και ασημί 
λεπτομέρειες, εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος που αναδεικνύεται με 
περιστροφικό μηχανισμό. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό 
μαύρου χρώματος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

AURELIE Ball Pen

0.62.151

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.



11

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

Φινετσάτο ball point στυλό Pierre Cardin.

Ιδανική σχεδίαση και δημιουργία από την Pierre Cardin, ένα φανταστικό όργανο γραφής από στιλπνό 
μέταλλο με πρωτοποριακή εγχάρακτη διακόσμηση στο στέλεχος. Ειδικά εφοδιασμένο με μεγάλου 

μεγέθους ανταλλακτικό1 διαρκείας μπλε χρώματος και περιστροφικό μηχανισμό παρατείνει την 
απόλαυση της γραφής. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό 

μαύρου χρώματος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ball Pen FESTIVAL 

0.62.222
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Μεταλλικό ballpoint στυλό και roller ball Pierre Cardin. 

Τα δυο είδη γραφής μοιράζονται ένα εντυπωσιακό, γυαλιστερό στέλεχος διακοσμημένο με λεπτή 
παράλληλη χάραξη στην επιφάνεια. Tο ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1  
μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του ενώ  το  roller ball  
είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  
Το κάθε μοντέλο προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου 
χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε ασημί χρώμα.

RENEE SILVER

0.62.172
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.

0.62.147
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0.62.173 

Μεταλλικό ballpoint στυλό και roller ball Pierre Cardin.

Τα δυο είδη γραφής μοιράζονται ένα εντυπωσιακό, γυαλιστερό στέλεχος διακοσμημένο με λεπτή 
παράλληλη χάραξη στην επιφάνεια. Tο ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 

μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του ενώ  το  roller ball είναι 
εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και κλείνει με καπάκι ασφαλείας. Το κάθε 

μοντέλο προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό  
μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε gunmetal χρώμα.

RENEE  GUNMETAL

0.62.148
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
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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   
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 1,0 mm.
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Μεταλλικό ballpoint στυλό και roller ball Pierre Cardin. 

Με πρωτοποριακή σχεδίαση τα δυο είδη γραφής εντυπωσιάζουν με το γυαλιστερό τους στέλεχος 
διακοσμημένο με λεπτά ανάγλυφα καρέ. Το ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1  

μπλε χρώματος  που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του ενώ  το  roller ball είναι 
εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος και κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

Το κάθε μοντέλο προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου 
χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Διαθέσιμο σε gunmetal χρώμα.

MARIGNY

0.62.1670.62.168
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
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Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.

Ανατρεπτική σχεδίαση με πολυτελές, χρωματιστό μεταλλικό στέλεχος διακοσμημένο με έντονες 
εγχάρακτες λεπτομέρειες σε στιλπνό gunmetal  χρώμα που προσδίδουν στην πολυτελή του εμφάνιση. 
Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1  μπλε χρώματος που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό 
μηχανισμό του. Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό μαύρου 
χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

EVOLUTION 

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

0.62.171 0.62.169 0.62.170
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Μεταλλικό ballpoint στυλό Pierre Cardin.

Με γαλλική φινέτσα και διάσημο όνομα διαθέτει στέλεχος διακοσμημένο με ανάγλυφα τετράγωνα. 
Εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος 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 1,0 mm.
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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 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 1,0 mm.
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Πολυτελές μεταλλικό  ballpoint στυλό Pierre Cardin

Ένα χαρακτηριστικό  μοντέλο με την υπογραφή  του μεγάλου σχεδιαστή διακοσμημένο με έντονο 
ανάγλυφο σε πολυτελές gunmetal χρώμα στο στέλεχος και ασημί λεπτομέρειες. Εφοδιασμένο με 

γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος  που αναδεικνύεται χάρη στον περιστροφικό μηχανισμό του. 
Προσφέρεται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin με ένα επιπλέον ανταλλακτικό  

μαύρου χρώματος. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

OLIVIER

1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.

0.62.174
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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 
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 0,7 mm.
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 ballpoint είναι εφοδιασμένο με γερμανικό 

ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος 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
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
3 Τυποποιημένη αμπούλα πένας μικρού μεγέθους.
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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. To ballpoint χρησιμοποιεί περιστροφικό 
μηχανισμό και είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό1 μπλε χρώματος ενώ το roller ball 
ασφαλίζει με βιδωτό καπάκι και είναι εφοδιασμένο με γερμανικό ανταλλακτικό2 μπλε χρώματος.  
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
1 Ανταλλακτικό ballpoint τύπου PARKER 1,0 mm.
2 Ανταλλακτικό roller ball τύπου CERAMIC 0,7 mm.
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0.02.094

Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin. 

Κομψό και πρακτικό σετ δώρου από την Pierre Cardin που περιλαμβάνει roller στυλό Claudie με την 
μοναδική  ελαστική επαφή touchpad  για χρήση σε οθόνες αφής και θήκη φύλαξης – παρουσίασης 

επαγγελματικών καρτών διακριτικά διακοσμημένη με εγχάρακτο λογότυπο Pierre Cardin για τον 
επαγγελματία και τον ιδιώτη που ξεχωρίζει. Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου και συνοδεύεται  

από πιστοποιητικό γνησιότητας.

CONCORDE
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0.02.092

Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.

Πολυτελές σετ δώρου που περιλαμβάνει δερμάτινο μπρελόκ ασφαλείας διακοσμημένο με εγχάρακτο 
λογότυπο Pierre Cardin με αποσπώμενο κρίκο ώστε ο κάτοχος του να μπορεί να διαχωρίσει τα κλειδιά 
του σπιτιού του από αυτά του αυτοκίνητου αν χρειάζεται, καθώς και το ξεχωριστής σχεδίασης στυλό 
διαρκείας Elodie διακοσμημένο με έντονες ασημί – μαύρες λεπτομέρειες και ανάγλυφο στέλεχος. 
Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας Pierre Cardin.

TRIANON 
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RIVOLI 

0.02.091

Πολυτελής κασετίνα δώρου Pierre Cardin.

Για πραγματικά απαιτητικούς αποδεκτές ένα χρηστικό σετ δώρου που συνδυάζει το κλασικό στυλό 
διαρκείας Didier με ένα ιδιαίτερης σχεδίασης δερμάτινο μπρελόκ ασφαλείας που αποτελείται από 

δυο  διαφορετικά αποσπώμενα τμήματα  δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχωρίσει ανά πάσα 
στιγμή τα κλειδιά του σπιτιού του από αυτά του αυτοκίνητου αν η περίσταση το απαιτεί. Προσφέρεται σε 

συσκευασία δώρου Pierre Cardin  και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.
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0.02.095

Kλασικό ανδρικό δώρο από την Pierre Cardin

Ηλεκτρικός επαναφορτιζόμενος αναπτήρας με διαχρονική, λιτή σχεδίαση από την Pierre Cardin.  
Η συσκευασία περιλαμβάνει καλώδιο USB για φόρτιση της μεγάλης διάρκειας ζωής και απόδοσης 
μπαταρίας λιθίου του αναπτήρα. Η μπαταρία των 220 mAh χρειάζεται φόρτιση 1- 2 ωρών.  
Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

ΕLECTRIC Lighter
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0.02.093

Καθημερινή οργάνωση από την Pierre Cardin.

Πολυχρηστικο σετ δώρου από την Pierre Cardin που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες  
του σύγχρονου πολυάσχολου ανθρώπου. Το σετ αποτελείται από ένα στυλό Adeline με ελαστική 

επαφή touchpad για χρήση σε οθόνες αφής και μια πολυτελή δερμάτινη θήκη με απεριόριστες 
δυνατότητες καθώς “φιλοξενεί” θήκη για κάρτες, έγγραφα και χρήματα, ένα σημειωματάριο για τις 

επείγουσες  σημειώσεις και μια θήκη κινητού στην εξωτερική της πλευρά με διαστάσεις 8,2 χ 14,5 εκ.  
Η θήκη είναι διακοσμημένη με εγχάρακτο λογότυπο και κόκκινη ραφή. Προσφέρεται σε συσκευασία 

δώρου και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας Pierre Cardin.

Pouch με ballpen STYLE 
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Καθημερινές σημειώσεις από την Pierre Cardin

Πολυτελές, νεανικό σημειωματάριο  μεγέθους Α5 σε μοναδικούς δίχρωμους συνδυασμούς ιδανικούς 
για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας δερματίνη περιέχει 
160 γραμμογραφημένες σελίδες χαρτιού 80 gr. Πρακτικό στην καθημερινή χρήση χάρη στον κομψό 
διακοσμημένο του σελιδοδείκτη και διακριτικά «στολισμένο» με εγχάρακτο λογότυπο Pierre Cardin. 
Προσφέρεται σε συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

REPORTER Notebook A5

0.24.137



29

Οργανωμένοι επαγγελματίες από την Pierre Cardin.

Κομψό Εxecutive Folder Pierre Cardin σε μέγεθος Α5 με αποδοτικό, μαγνητικό κλείσιμο ασφαλείας. 
Διακοσμημένο με έντονη χρωματιστή γραμμή που διατρέχει την επιφάνεια και διακριτική ραφή του ιδίου 

χρώματος εσωτερικά και εξωτερικά στις ακμές. Ο φάκελος περιέχει μια μεγάλη θήκη κατάλληλη για 
tablet 8 ιντσών και μια πληθώρα από θήκες ιδανικές για κάρτες, στυλό και έγγραφα ενώ παράλληλα για 

τις σημαντικές σημειώσεις υπάρχει σημειωματάριο με υψηλής ποιότητας χαρτί 80 gr.  Προσφέρεται σε 
συσκευασία δώρου Pierre Cardin και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Folder CHARENTE 

0.11.026

Grey Red
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0.11.028

0.11.027

Πολυτελές, δερμάτινο Εxecutive Folder σε δυο μεγέθη Α5 & Α4  με κομψή σχεδίαση και στυλ που 
αποπνέει κύρος. Tο μοναδικό αυτό προϊόν από την  Pierre Cardin προσφέρει τη δυνατότητα στον 
κάτοχό του να μεταφέρει με ασφάλεια tablet 8 ή 10 ιντσών σε ειδική θήκη ενώ παράλληλα έχει άμεση 
πρόσβαση σε θήκες  ιδανικές για κάρτες, στυλό και έγγραφα σε διάφορες διαστάσεις καθώς και μπορεί 
να χρησιμοποιεί το υψηλής ποιότητας σημειωματάριο με χαρτί 80 gr. Προσφέρεται σε συσκευασία 
δώρου και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας Pierre Cardin.

Folder Ά5 & Ά4 LANDES
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΥΛΟ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Για την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας είναι διαθέσιμη από την εταιρεία μας ολοκληρωμένη σειρά 
ανταλλακτικών στυλό όπως επίσης και μια σειρά από λύσεις παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων 
Pierre Cardin. 

0.22.1610.22.200 0.22.160

Roller Ball Ceramic

0.62.092

Neotec Refill (Tύπου “Parker”)

0.62.102

0.62.103

Chrismatic Refill (Τύπου “Cross”)

0.62.093
0.62.099

* Οι τσάντες δώρου συνοδεύουν τα μοντέλα που 
προσφέρονται σε πολυτελές κουτί Pierre Cardin.

0.71.118 Τσάντα δώρου για στυλό Pierre Cardin 16χ7χ22 εκ.
0.71.132 Τσάντα δώρου για σημειωματάρια/σετ Pierre Cardin 24χ8χ25 εκ.
0.71.133 Τσάντα δώρου για ντοσιέ σεμιναρίων Pierre Cardin 29χ9χ33 εκ.
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