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LIMITED EDITION – CLAIM YOUR STYLE:
altijd een pen die bij jou past

⏲
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Genève, 2 april 2019 – De iconische Caran d’Ache-balpen viert dit jaar zijn
vijftigste verjaardag. Ter ere van dit jubileum onthult de Zwitserse
schrijfwarenproducent zijn limited edition CLAIM YOUR STYLE-collectie.
Voor het eerst brengt Caran d’Ache zes pennen uit, elk met een eigen
gekleurde afwerking. Deze unieke collectie is ontworpen met een nieuwe
generatie designliefhebbers in gedachte. Een generatie die zijn of haar
persoonlijke stijl wil uiten. 

Een Caran d’Ache-balpen voor iedere stijl!   

De CLAIM YOUR STYLE-collectie bestaat uit zes unieke limited edition-modellen. Zo kan

iedereen zijn eigen Caran d’Ache-pen kiezen, die past bij zijn of haar persoonlijke stijl en

identiteit. 

De pennen, vakkundig geproduceerd door de ambachtslieden Caran d'Ache, zijn uitgevoerd in

ultramarijn, turquoise, roze, nude, kaki en grijs. Ze zijn versierd met een decoratieve clip in

blauw, groen, goud of koper. Dit detail zorgt voor een stijlvolle uitstraling.  



https://caran-d-ache.pr.co/images/308224
https://caran-d-ache.pr.co/images/308208
https://caran-d-ache.pr.co/images/308207


De zes elegante modellen zijn de perfecte must-have voor degenen die weten dat de beste ideeën

beginnen met slechts een paar krabbels in een notitieblok.

Zes modellen voor een persoonlijke stijl  

Deze collectie van Caran d’Ache kenmerkt zich door stijlvolle kleurencombinaties – zo heb je

altijd een pen die precies bij jou past. Of je nu een reisverslag schrijft, een nieuwe modecollectie

ontwerpt, een eerste contract ondertekent of een interview vastlegt: een CLAIM YOUR STYLE-

pen staat garant voor inspiratie. Het originele kleurenpalet gecombineerd met een

matte afwerking, resulteert in een modieuze lijn. 
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Al vijftig jaar een icoon  

Sinds de oprichting in 1969 heeft de 849-balpen van Caran d’Ache zich gevestigd als tijdloos

icoon. De herkenbare zeshoekige vorm, geïnspireerd op de kleurpotlodenlijn, biedt veel

schrijfcomfort. De metalen behuizing geeft de pen een robuust uiterlijk. De CLAIM YOUR

STYLE-balpennen zijn volledig ontworpen en geproduceerd in de werkplaats in

Genève; hiermee voldoen ze aan de eisen van het Swiss Made-label.  

 

Alle pennen in de CLAIM YOUR STYLE-collectie zijn uitgerust met een Goliath-inktcartridge –

goed voor 600 A4-vellen – die de betrouwbaarheid waarborgt. De pen mag gevierde ontwerpers

als Paul Smith, Alexander Girard, Claudia Colucci en India Mahdavi tot zijn fans rekenen.  

Specificaties

 

CLAIM YOUR STYLE Turquoise 

Body: turquoise matte afwerking 

Gouden flexibele clip en roze drukmechanisme 

 

CLAIM YOUR STYLE Ultramarijn 

Body: ultramarijn matte afwerking 

Blauwe flexibele clip en groen drukmechanisme  

 

CLAIM YOUR STYLE Roze 

Body: roze matte afwerking 

Roze flexibele clip en roze drukmechanisme  

 

CLAIM YOUR STYLE Kaki 

Body: kakigroene matte afwerking 

Koperen flexibele clip en blauw drukmechanisme  

 

CLAIM YOUR STYLE Nude 

Body: beige matte afwerking 

Groene flexibele clip en koperen drukmechanisme  

 

CLAIM YOUR STYLE Grijs 



Body: grijze matte afwerking 

Blauwe flexibele clip en zwart mat drukmechanisme 

De CLAIM YOUR STYLE-balpen is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 39 euro. Voor meer

informatie, kijk op www.carandache.com.

Over Caran d'Ache

Al meer dan honderd jaar ondersteunt Caran d’Ache de kunst van het schrijven en tekenen. Als

vlaggenschip van de Zwitserse productietraditie ontwikkelt en produceert het bedrijf al zijn

producten in zijn ateliers in Genève. Caran d’Ache-instrumenten staan wereldwijd bekend om

hun hoogwaardigheid en voldoen stuk voor stuk aan de eisen van het ‘Swiss Made’-

kwaliteitslabel.  

 

Caran d’Ache bekommert zich om het klimaat; duurzame ontwikkeling en dus respect voor de

aarde staan centraal in de filosofie van het bedrijf. Deze milieuvriendelijkheid komt terug in

alle productieprocessen. Zo maakt het bedrijf gebruik van zonne-energie en FSC-gecertificeerd

hout, en recyclet het al zijn afvalproducten.  

 

Als go-to-producent voor talloze kunstenaars en ontwerpers wereldwijd blijft Caran d’Ache

innoveren. En om creatief onderwijs tot leven te brengen, voorziet het merk docenten van

artistieke training en ondersteunt het jonge talenten op cultureel vlak.   

 

Caran d’Ache is een trots familiebedrijf met inmiddels meer dan driehonderd medewerkers. Het

merk heeft 25 winkels in Zwitserland en in de rest van de wereld, meer dan 120 shop-in-shops

en een webwinkel. 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.

carandache@lvtpr.com

+31 (0) 30 65 65 070 

Caran d'Ache (NL)
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