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Penar cilindric, din piele
5.5 x22 cm Cuirise Color

Graphite

Penar plat, din piele 
22x11 cm Cosmicuir

SKE039
Pentru că ştim că vrei să �i cool, iar 
vara aduce mereu culori vibrante 
suntem siguri că vei opta pentru un 
produs multifuncțional ce promite 
bunădispoziţie, indiferent pentru ce 
alegi să-l foloseşti.

Cu un design minimalist şi desenate 
în cele mai atractive culori, cei de la 
Clairefontaine, au creat cele mai 
potrivite penare pentru 
instrumentele tale de scris.

Modelele plate sunt ideale și pentru produsele esențiale de make-up, care nu pot lipsi din geanta unei femei. Asa că… vă puteti înlocui cu încredere vechiul 
portfard.
Să nu uitam că pe plajă avem nevoie doar de card, chei, o cremă de protecţie şi… bunădispoziţie. Toate îşi găsesc loc perfect în portofelele multifuncţionale.
Dimensiunea este ideală pentru a-ţi aduna la un loc toate lucrurile mici, dar importante pe care vrei să le ai mereu cu tine.

 Calitate superioară
 Produse realizate din piele 

naturală de către maeştrii pielari 
din Maroc

 Piele tăbăcită vegetal utilizand 
extracte tanante din speciile de 
arbori  Mimosa şi Quebracho

 Procese integrate de prelucrare 
ecologice, fără crom şi arsenic

 Design modern minimalist în 
culori vii şi vibrante

 Funcţionalitate şi calitate marca 
 Clairefontaine
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Penar plat, din piele
13x9 cm, 2 compartimente Cuirise

Penar plat, din piele
22x11 cm Cuirise

Red

Cooper

Oil

Graphite

Raspberry

Green

Pentru că ştim că vrei să �i cool, iar 
vara aduce mereu culori vibrante 
suntem siguri că vei opta pentru un 
produs multifuncțional ce promite 
bunădispoziţie, indiferent pentru ce 
alegi să-l foloseşti.

Cu un design minimalist şi desenate 
în cele mai atractive culori, cei de la 
Clairefontaine, au creat cele mai 
potrivite penare pentru 
instrumentele tale de scris.

SKE045SKE043

Modelele plate sunt ideale și pentru produsele esențiale de make-up, care nu pot lipsi din geanta unei femei. Asa că… vă puteti înlocui cu încredere vechiul 
portfard.
Să nu uitam că pe plajă avem nevoie doar de card, chei, o cremă de protecţie şi… bunădispoziţie. Toate îşi găsesc loc perfect în portofelele multifuncţionale.
Dimensiunea este ideală pentru a-ţi aduna la un loc toate lucrurile mici, dar importante pe care vrei să le ai mereu cu tine.
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Penar plat, din piele
22x11 cm, 2 compartimente Cuirise

SKE044

Cooper

Oil

Graphite

Raspberry

Green

Cherry



Brown

Poate � un bun organizator sau o agendă pentru 
cele mai importante notițe, însă nu este doar atât!  
Cele mai frumoase gânduri ale tale se pot 
transforma în rânduri de amintiri care vor � 
păstrate în siguranță în agenda de piele pe care cei 
de la Clairefontaine au făcut-o gândindu-se la 
nevoile tale.
Coperta agendei este acoperită cu piele naturală şi 
este embossată cu logo-ul Clairefontaine.
Interiorul este realizat din hârtie de calitate 
superioară (90g/m2) iar buzunarul interior este 
confecţionat din hârtie de 120g/m2.
Închiderea se face cu elastic asortat cu materialul 
din piele.
Adunaţi-vă cele mai “sclipitoare” gânduri la un loc 
şi păstraţi-le într-o agendă glamour pe măsură.

 Calitate superioară
 Produse realizate din piele naturală de către 

maeştrii pielari din Maroc
 Piele tăbăcită vegetal utilizand extracte 

tanante din speciile de arbori  Mimosa şi 
Quebracho

 Procese integrate de prelucrare ecologice, 
fără crom şi arsenic

 Design modern minimalist în culori vii şi 
vibrante

 Funcţionalitate şi calitate marca 
 Clairefontaine

Caiet A6,  
144 pagini

Cuirise Color

Caiet A6, 
144 pagini

Cuirise Color

CAI190
copertă moale

din piele

CAI192
copertă tare

din piele
Green

Cooper

Cherry

Cherry

Oil

Indigo


