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Léman Bi-fonction – de combinatie van balpen
en vulpotlood in een stijlvol jasje

Genève, 12 december 2018 – Caran d’Ache voegt een stijlvolle
verschijning toe aan de Léman Haute Ecriture-collectie: de Léman Bi-
fonction. De Léman Bi-fonction blijft trouw aan het originele ontwerp, maar
combineert een balpen en vulpotlood in één instrument. Het innovatieve
schrijfinstrument valt op door zijn gebruiksvriendelijkheid en elegantie.

⏲



De Léman-collectie staat al ruim twintig jaar bekend om de tijdloze stijl en het verfijnde

ontwerp van de instrumenten. De Léman Bi-fonction werd ontwikkeld door de deskundigen van

Caran d’Ache – die altijd openstaan voor innovatie. Dankzij de diepgaande kennis van de

experts hoef je niet meer te kiezen tussen een pen en een potlood. Dit fijne schrijfinstrument is

multi-inzetbaar en combineert het beste van twee verschillende producten. 

Elegantie gecombineerd met functionaliteit 

Het stijlvolle schrijfinstrument is eenvoudig te bedienen. Met slechts een kleine draai schakel

je tussen balpen en vulpotlood. Door nogmaals te draaien wordt de volgende 0,7 mm

potloodstift uit het reservoir geactiveerd.    

De Léman Bi-fonction is niet alleen functioneel, maar blinkt ook uit in elegantie. De gebogen

lijnen, het gepolijste diepzwarte vernis en de coating van rhodium geven dit instrument een

uniek karakter. Ten slotte zorgen de ergonomisch ontworpen lijnen door een optimale grip voor

vloeiende bewegingen op het papier.

De Léman Bi-fonction heeft een adviesverkoopprijs van € 390,00 en beschikbaar in alle

verkooppunten, Caran d’Ache-boutiques en de eBoutique.
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SPECIFICATIES

Schrijfinstrument: 

Balpen en vulpotlood

Afmetingen: 138 x 11 mm  

Body en dop: 

Body van messing met een laagje gepolijste zwarte lak 

Ronde body 

Caran d’Ache-logo en Swiss Made gegraveerd in de ring 

Mechanisme: 

Zeer nauwkeurig draaimechanisme 

Draai de bovenkant tegen de klok in voor het vulpotlood 

Draai de bovenkant met de klok mee voor de balpen 

Knop: 

Verzilverd met coating van rhodium 

Flexibele clip dankzij veermechanisme Caran d’Ache-isotype in zwarte lak 

Cartridges en navulling: 



Balpen: uitgerust met een medium black XS-cartridge 

Vulpotlood: 3 x 0,7 mm HB leads 

Kleine gum onder de dop

Over Caran d’Ache  

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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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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