
Deze pennen en potloden uit de ‘Season’s
Greetings’-collectie van Caran d’Ache zijn het
ideale cadeau voor onder de kerstboom



Genève, 11 september 2018 – Alvast een origineel cadeau voor onder de
kerstboom scoren? Speciaal voor de feestdagen introduceert Caran
d’Ache de pennen- en potlodencollectie ‘Season’s Greetings’. Uniek aan
de collectie is, dat de 849 Fountain-pen, de Ecridor-pen, de Prismalo®
Aquarelle-potloden en de Neocolor® II versierd zijn met feestelijke
patronen en kleuren waar zowel jong als oud van kan genieten.



In de ‘Season’s Greetings’- collectie geeft de Zwitserse schrijfwarenproducent een nieuwe draai

aan zijn iconische producten. Het resultaat? Unieke edities doordrenkt met de magie van de

feestdagen. Zo doet de beroemde Ecridor-pen eer aan zijn chevron guillochage met een exclusief

model, het perfecte cadeau voor liefhebbers van schrijven en verzamelaars van bijzondere

voorwerpen. De case waarin Caran d’Ache de pen presenteert, is gemaakt van zwart generfd leer

en ontworpen in samenwerking met de Spaanse ontwerper Isaac Reina.

Ecridor-pen - adviesverkoopprijs 145 euro

Ook de 849-collectie krijgt een feestelijk tintje. Caran d’Ache ontwierp twee nieuwe pennen. Een

vulpen in een ultramatte versie van de iconisch rode kleur van het bedrijf. En een gelimiteerde

editie van de balpen met een rood en wit chevronpatroon.
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849-balpen - adviesverkoopprijs 38 euro

849-Fountain pen - adviesverkoopprijs 55 euro

De emblematische Prismalo® Aquarelle-potloden en de Neocolor® II maken de 'Season's

Greetings'-collectie af, en zullen zowel beginnende als ervaren tekenaars verrassen.
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Prismalo® Aquarelle - adviesverkoopprijs v.a. 22 euro | Neocolor® II - adviesverkoopprijs

v.a. 16,50 euro

Maak kennis met de 'Season's Greetings'-collectie en haar magische wereld

De dozen en cases van de schrijfwaren van de ‘Season’s Greetings’-collectie zijn versierd met

kleurige en feestelijke illustraties. Deze tekeningen zijn geïnspireerd door de brieven en

berichten die mensen naar hun geliefden sturen tijdens de feestdagen. Kortom: de producten uit

de ‘Season’s Greetings’-collectie zijn het ideale cadeau voor jezelf en anderen.

De ‘Season’s Greetings’-collectie is vanaf midden oktober 2018 beschikbaar in geselecteerde

Caran d’Ache-winkels en bij geassocieerde dealers.

###

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer beeldmateriaal, klik hier.

Voor meer informatie en/of reviewmogelijkheden, neem contact met ons op:

Mediacontact

LVTPR

Sophie Konings & Noëlle van der Vliet

carandache@lvtpr.com

+31 (0) 30 65 65 070

https://caran-d-ache.pr.co/images/289764
https://caran-d-ache.pr.co/images/289766
mailto:carandache@lvtpr.com
https://caran-d-ache.pr.co/media_kits/220758


OVER CARAN D'ACHE (NL)

Al sinds 1915 is Caran d’Ache de Zwitserse producent van hoogwaardige schrijfinstrumenten,
kunstbenodigdheden en -accessoires. Sinds 1930 is Caran d’Ache een familiebedrijf; inmiddels wordt het bedrijf
onder leiding van Carole Hubscher geleid door de vierde generatie. Het merk staat bekend om het elegante
ontwerp, selectie van materialen, sterke kleuren en technische kennis. Alle materialen – van potloden en pennen
tot en met inkt en accessoires – worden in Genève geproduceerd en zijn wereldwijd erkend om hun kwaliteit. De
producten zijn onder te verdelen in drie categorieën: hoogwaardig schrijfgerei, kantoorbenodigdheden en
gepersonaliseerde artikelen. Caran d’Ache bedient klanten in meer dan negentig landen en heeft drie
gespecialiseerde winkels: twee in Genève en een in Zürich. Op het hoofdkantoor in Genève werken ongeveer
280 werknemers. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.
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