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Strakke lijnen en chroom: een perfecte pen
voor raceliefhebbers

Genève, 11 maart 2019 – De iconische Ecridor-collectie van Caran d’Ache gaat vol

gas met de nieuwe Ecridor Racing-balpen. De matzwarte balpen is geïnspireerd

op de strakke lijnen die sportwagens hun iconische uiterlijk geven. 

Ecridor Racing: strakke lijnen binnen handbereik 

⏲



De Ecridor was in 1953 het eerste schrijfinstrument in de Haute Ecriture-collectie

van Caran d’Ache, ontworpen met een herkenbare art-deco-uitstraling. De zeshoekige vorm van

de balpen is geïnspireerd op het iconische potloodontwerp van Caran d'Ache.

De Ecridor Racing-balpen is het eerste model met een volledige zwarte behuizing en bewijst de

grenzeloze vindingrijkheid en vaardigheid van de ambachtslieden van Caran d’Ache. Dit komt

tot uiting in het graveerwerk: de edele metalen in het nieuwe model zijn op een vernieuwende

en artistieke manier bewerkt. De pikzwarte matte afwerking in chroom gecompleteerd met rode

strepen, is een subtiele knipoog naar de strakke lijnen die centraal staan in het uiterlijk van

krachtige racewagens.

Voor snelle tekenaars 



De ontwerpers van Caran d'Ache hebben voor de Ecridor Racing-balpen al hun artistieke skills

uit de kast gehaald. Ze lieten zich inspireren door de elegantie van racewagens. De body van

de Ecridor Racing-balpen weerspiegelt de dynamiek en schoonheid van hedendaagse

sportwagenontwerpen. De matzwarte afwerking accentueert de diepe elegantie en

chroomzilveren details, zoals de clip en het drukmechanisme die doen denken aan koplampen.

Het expressieve graveerwerk is geïnspireerd op radiatorroosters. De rode strepen brengen de

scherpe hoeken van de pen naar voren, waardoor ze overeenkomsten vertonen met de

achterlichten van een racewagen die in de nacht verdwijnt. De balpen ligt perfect in de hand,

wat een uitstekend voorbeeld van de Zwitserse precisie is. De Ecridor Racing-lijn is ontworpen

voor mensen die vol gas leven. 

Specificaties

Body van messing 

Zandafwerking voor een mat effect 

Zeshoekige vorm 

Machinaal gesneden graveerwerk, geïnspireerd op radiatorroosters van sportwagens 

Met de hand aangebrachte rode lak op twee randen, geïnspireerd op remlichten 

Caran d’Ache-logo gelaserd op de drukknop 

Drukknop met coating van palladium en flexibele clip 

Uitgerust met de bekende medium black Goliath-cartridge 

https://caran-d-ache.pr.co/images/304201
https://caran-d-ache.pr.co/images/304198


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

De Ecridor Racing-balpen is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 135 euro. Voor meer

informatie, kijk op www.carandache.com.

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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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
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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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