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Pennor
Vi trycker 

dina pennor!
Vi erbjuder profilerade pennor som är tryckta i våra 
egna lokaler. Tillsammans med våra kunder har vi 
tagit fram ett sortiment som ska täcka efterfrågan 
från enklare modeller till mer exklusiva. Vårt eget 
sortiment, som vi kallar Basic, har vi tagit fram för 
dem som önskar enklare och prisvärda pennor med 
tryck. Som ett komplement till detta är vi partner till 
Pilot och Ballograf och trycker deras mest populära 
modeller.

Med den senaste tekniken ser vi till att leverera 
kvalitet. Alla pennor trycks i en  ISO-certifierad miljö 
med kollektivavtal och schyssta villkor. En del av  
vårt koncept Print by Sweden. Det är en stor fördel  
för våra återförsäljare att kunna beställa hela kon-
ferenspaketet från ett och samma ställe.  
Alla tjänar på det - miljö, kvalitet och enkelhet.

För mer info och beställning ring eller maila oss:
070 303 42 12 • info@cgreklamodesign.se



PENNOR BASIC

ÄLMHULT bläckpenna

KATTHULT bläckpenna EPOCA P

ACROBALL

FINELINER

FRIXION CLICKER

En modern och prisvärd penna som 
snabbt seglat upp som storsäljare 
i Norden. Finns i 13 fräscha färger/
färgkombinationer.
Europa-bläck som skriver rent utan 
kladd.

Den klassiska svenska kulspetspennan 
som slår det mesta i kvalitet och skriv-
känsla. Livstids garanti på klickmeka-
nismen. Finns nu i 18 fina färger för att 
bäst matcha din beställarens grafiska 
profil. Arkivbeständig.

Den nya pennan från Pilot med en extremt flytande och skön skrivkänsla. 
Tillverkad i 77% återvunnet material. Finns i vit med blå detaljer och blått 
bläck samt i vitt med grå detaljer och svart bläck. Arkivbeständig.

En favorit på arkitekt- och reklambyråer. Pennan har filtspets med metall-
bas som ger skön skrivkänsla och lång hållbarhet. Passar perfekt för att 
rita skisser och ritningar.

Skriv… radera… Skriv igen. Frixtion clicker har värmekänsligt bläck som som kan 
raderas. Blivit en favorit hos alla dem som vill skriva med bläck, men som samtidigt 
vill kunna radera utan kladd. Modellen med helt vit pennkropp och ljusgrått grepp 
finns i vårt sortiment för bästa exponering av beställarens logotype.

För kunden med extra fokus på 
hållbarhet. Alla beståndsdelar är 
producerade i Europa och tillverkad i 
70% återvunnen plast.
Finns i 12 färger och har en helt vit 
pennkropp som passar perfekt för 
tryck.

För de som önskar en extra bekväm 
penna. Skön skrivkänsla tack vare det 
gummiklädda greppet. Finns i 4 färger 
och har en helt vit respektive svart 
pennkropp för bästa exponering av 
logotype. Europabläck.

Populär stiftpenna för konferen-
ser och event. Finns i 3 färger 
med en transparent pennkropp. 
Suddgummi på toppen.

Den klassiska konferens-
pennan. Finns i vitt och svart. 
Suddgummi på toppen.

EUROPA STAR bläckpenna

Färg Art. nr.

Svart 80001-99
Vit 80001-00
Grön 80001-67
Blå 80001-56
Röd 80001-35
Orange 80001-18
Rosa 80001-21
Röd/vit 80001-3500
Blå/vit 80001-5800
Svart/vit 80001-9900
Silver 80006-94
Lila 80001-46
Gul 80001-10

Färg Art. nr.

Röd 10326
Vinröd 10316
Mörkblå 10334
Neongrön 10333
Laxrosa 10344
Svart 10323
Blå 10327
Lavendel 10308
Ljung 10305

Färg Art. nr.

Ljung 12805
Vit 12806
Olivgrön 12807
Lavendel 12808
Svart 12823
Röd 12826

Färg Art. nr.

Ljusblå 12827
Gul 12829
Rosa 12830
Orange 12831
Neongrön 12833

Färg Art. nr.

Vit 10306
Rosa 10330
Orange 10331
Olivgrön 10307
Grön 10302
Gul 10329
Turkos 10328
Mintgrön 10343

Färg Art. nr.

Svart/vit 80002-99
Vit/blå 80002-56
Vit 80002-00
Vit/röd 80002-35

Färg Art. nr.

Helvit 8010003006
Vit/svart 8010003005
Vit/grå 8010003009
Vit/ljusblå 8010003084
Vit/grön 8010003003 
Vit/röd 8010003002
Vit/blå 8010003004
Vit/gul 8010003007
Vit/mörkgrön 8010003054
Vit/mörkblå 8010003008 
Vit/magenta 8010003057 
Vit/lila 8010003069

Färg Art. nr.
Svart 80004-99
Vit 80004-00

Färg Art. nr.
Vit 80005-01
Blå 80005-56
Röd 80005-35

MULSERYD stiftpennaÄLGARYD stiftpenna

Nu lanserar Ballograf en klassiker 
från 50-talet - Executive. Överdel 
i metall och rena linjer och färger 
som ger en exklusiv känsla.

Epoca P i ett snygg ställ som 
passar perfekt till skrivbordet, 
receptionen etc. Trycket placeras 
på brickan för bästa exponering.

Färg Art. nr.
Svart  12923

Röd 12926

Petrolium blå 12934

Off White 12942

EXECUTIVEEPOCA P DESKSET

Färg Art. nr. Bläck
Vit/Blå 549703  Blått
Vit/Grå 290052 Svart 
Vit/Grå 566236 Blått

Färg Vit Art. nr. 235781

Färg Svart     Art. nr. 85949

Storsäljaren!

Klassikern
!

Trendig

Känsla

Byråpennan

Raderbart bläck

Retro

70% återvunnen plast

Konferensfavorit
erna

Konferensfavorit
erna

Bekväm




