
Katalog Produktów



Produkty marki Renoird powstają na 

podstawie starannie wybranych projektów 

i z troską o najdrobniejsze detale. 

Nowoczesny styl w połączeniu z nutą 

konserwatyzmu towarzyszącą tradycyjnym 

przyborom piśmienniczym sprawia, że 

tworzymy przedmioty z charakterem.

Oferowane pióra wieczne i rollery 

charakteryzuje trwałość i niezawodność,  

za którymi stoi doświadczenie w produkcji, 

zastosowanie najnowszych technologii oraz 

najwyższej jakości materiałów.  

To doskonałe narzędzia do 

codziennej pracy, a także pomysł na 

upominek – prywatny lub biznesowy.

Różnorodność modeli w eleganckich 

wykończeniach pozwala wybrać produkt 

odpowiadający indywidualnym potrzebom. 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm, 

instytucji, jak i klientów detalicznych. 

Zapewniamy pełną obsługę wraz 

z możliwością personalizacji i produkcji  

na indywidualne zamówienie.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Renoird

P e r f e k c j a  &  e l e g a n c j a

- Polska marka, światowa jakość - 



Apollo
Apollo
Kolekcja

Apollo
RD 1912 B

RD 1912 B

RD 1912 B/F

RD 1912 B/R

ApolloKolekcja

Pióro wieczne:

- długość: 14,1 cm (11,9 cm bez skuwki),

- waga: 33 g (17 g bez skuwki),

- napełnianie: standardowe krótkie naboje „international” lub 

przy pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z piórem).

Roller:

- długość: 14,1 cm (11,6 cm bez skuwki),

- waga: 35 g (19 g bez skuwki),

- napełnianie: wkłady do rollera Renoird.

Przybory piśmiennicze dedykowane twórcom - solidne 

narzędzia o zwiększonej funkcjonalności. Zwarta konstrukcja 

o zaokrąglonym korpusie. Obsadka żłobiona we wzór 

pofalowanych linii dla pewniejszego chwytu. Sztywny klips 

wyposażony w trwały mechanizm sprężynowy.

Oferujemy pióro wieczne oraz roller Apollo w kolorze 

czarnym, z chromowanymi wykończeniami.



Hellada
Kolekcja

Hellada

HelladaKolekcja

RD 1906 G

RD 1906 G

RD 1906 G/F

RD 1906 S

RD 1906 S

RD 1906 S/F

Pióro wieczne:

- długość: 13,6 cm (12,3 cm bez skuwki),

- waga: 33 g (19 g bez skuwki),

-  napełnianie: standardowe krótkie naboje „international” lub przy 

pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z piórem).

Hellada

Pióro wieczne inspirowane harmonią leżącą u podstaw antycznej kultury 

- troską o zrównoważony rozwój ciała i umysłu, przenikaniem sztuki, 

religii i filozofii. Surowej, technicznej formie pióra przeciwstawiony 

został zaokrąglony, organiczny kształt klipsa oraz motyw poroża 

na stalówce. Czarny lakierowany korpus kontrastuje z jasnymi 

wykończeniami w kolorze srebra lub złota. Poszczególne elementy 

uzupełniają się wzajemnie, tworząc spójną całość.

Pióro Hellada to piękne narzędzie stworzone do owocnej pracy.



Roman Time
Kolekcja
Roman Time

RD 1917 G

RD 1917 G

RD 1917 G/F

RD 1917 G/R

RD 1917 S

RD 1917 S

RD 1917 S/F

RD 1917 S/R

W 45 r. p.n.e. Juliusz Cezar, poprzez reformę kalendarza, sprawił, że „czas 

rzymski” był stosowany w Europie przez prawie dwa tysiące lat. Kultura, 

której echa przetrwały milenia, zainspirowała ponadczasową kolekcję 

Roman Time.

Skuwka nawiązuje do starożytnej budowli wspartej kolumną. Częściowo 

kryta stalówka przywodzi na myśl hełm rzymskiego legionisty. Uchwyt 

pokryty został delikatnym, wklęsłym wzorem przypominającym fale rzeki 

 - symbol upływającego czasu.

W ofercie Renoird znajduje się pióro wieczne oraz roller Roman Time 

w klasycznych połączeniach kolorystycznych czerni ze złotem lub srebrem.

Pióro wieczne:

- długość: 13,7 cm (12,1 cm bez skuwki),

- waga: 36 g (23 g bez skuwki),

-  napełnianie: standardowe krótkie naboje „international” lub 

przy pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z piórem).

Roller:

- długość: 13,7 cm (12,2 cm bez skuwki),

 - waga: 38 g (25 g bez skuwki),

- napełnianie: wkłady do rollera Renoird

KolekcjaRoman TimeRoman Time



Oriental King
Kolekcja
Oriental King

Oriental KingOriental KingKolekcja

RD 1908 B

RD 1908 B

RD 1908 B/F

RD 1908 B/R

Pióro wieczne:

- długość: 13,8 cm (12,1 cm bez skuwki),

- waga: 34 g (18 g bez skuwki),

- napełnianie: standardowe krótkie naboje „international” lub przy 

pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z piórem).

Roller:

- długość: 13,8 cm (11,9 cm bez skuwki),

- waga: 35 g (20 g bez skuwki),

- napełnianie: wkłady do rollera Renoird.

Oriental King jest wyrazem fascynacji kulturą Dalekiego Wschodu. 

Podstawowa forma walca nawiązuje do minimalizmu, obecnego 

w sztuce orientu. Zwieńczenie skuwki przypomina tradycyjne 

chińskie nakrycie głowy. Stalowy korpus pokryty został wieloma 

warstwami błyszczącego lakieru dla uzyskania nasyconej barwy.

Oferujemy pióro wieczne oraz roller Oriental King  

w odcieniach głębokiej czerni, intensywnej czerwieni  

i ciepłego oranżu, z wykończeniami w kolorze złotym.



Oriental King Oriental KingOriental King Oriental KingKolekcja Kolekcja

RD 1908 R

RD 1908 R

RD 1908 R/F

RD 1908 R/R

RD 1908 O

RD 1908 O

RD 1908 O/F

RD 1908 O/R



Pastela
Kolekcja

Pastela
Kolekcja o smukłej, delikatnie zaokrąglonej linii. 

Powłoki w kolorach matowego granatu i iskrzącego 

srebra nawiązują do stonowanych barw nocnego 

nieba. Efektowne wykończenie Diamond to 

dwukolorowa stalówka oraz głęboki, niemal czarny 

granat, w którym zatopiono refleksy błękitnej 

zorzy. Przyborom nadano chłodne, chromowane 

wykończenie. Paletę domyka klasyczna, błyszcząca 

czerń z wykończeniami w kolorze złotym.

Oferta obejmuje pióro wieczne oraz roller Pastela.

Pióro wieczne:

- długość: 13,9 cm (11,9 cm bez skuwki),

- waga: 33 g (20 g bez skuwki),

-  napełnianie: standardowe krótkie naboje „international”  

lub przy pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z piórem).

Roller:

- długość: 13,9 cm (11,9 cm bez skuwki),

- waga: 35 g (22 g bez skuwki),

- napełnianie: wkłady do rollera Renoird.

RD 1903 B

RD 1903 B

RD 1903 B/F

RD 1903 B/R

PastelaPastelaKolekcja



PastelaPastelaKolekcja

RD 1903 BL

RD 1903 BL

RD 1903 BL/F

RD 1903 BL/R

RD 1903 S

RD 1903 S

RD 1903 S/F

RD 1903 S/R

PastelaPastelaKolekcja

RD 1903 BD

RD 1903 BD

RD 1903 BD/F

RD 1903 BD/R



Mirage
Kolekcja

Mirage
RD 1909 G

RD 1909 G

RD 1909 G, F

RD 1909 S

RD 1909 S

RD 1909 S, F

MirageKolekcja Mirage

Złudzenie optyczne, ulotne i nieprawdopodobne, było inspiracją dla 

piór wiecznych Mirage. Geometryczny wzór, umieszczony na skuwce i 

zakończeniu korpusu, w zależności od kąta patrzenia tworzy wrażenie głębi 

i wypukłości. Połączenie matowych i błyszczących powierzchni wzmacnia 

poczucie niejednoznaczności, zaklętej w smukłej formie.

Pióra wieczne Mirage dostępne są w wersjach kolorystycznych: czerń ze 

złotem oraz czerń ze srebrem.

Pióro wieczne:

- długość: 13,6 cm (11,9 cm bez skuwki),

- waga: 26 g (13 g bez skuwki),

-  napełnianie: standardowe krótkie naboje „international”  

lub przy pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z 

piórem).



Grenada
Kolekcja

Grenada

GrenadaKolekcja Grenada

RD 1916 B

RD 1916 B

RD 1916 B/F

RD 1916 B/R

Pióro wieczne:

- długość: 13,6 cm (12,2 cm bez skuwki),

- waga: 28 g (18 g bez skuwki),

-  napełnianie: standardowe krótkie naboje „international” lub 

przy pomocy konwertera (dostarczany w komplecie z piórem).

Roller:

- długość: 13,6 cm (12 cm bez skuwki),

- waga: 31 g (21 g bez skuwki),

- napełnianie: wkłady do rollera Renoird.
Kolekcja o nowoczesnej, opływowej linii.  Nasycone, ciepłe 

kolory inspirowane są gorącym klimatem i ognistym 

hiszpańskim temperamentem. Stworzone, byś zabrał je 

dokądkolwiek się udasz.

Oferta obejmuje pióro wieczne oraz roller Grenada w 

odcieniach głębokiej czerni, intensywnej czerwieni i ciepłego 

oranżu, z wykończeniami w kolorze srebrnym.



RD 1916 R

RD 1916 R

RD 1916 R/F

RD 1916 R/R

RD 1916 O

RD 1916 O

RD 1916 O/F

RD 1916 O/R

Grenada GrenadaGrenada GrenadaKolekcja Kolekcja



Gotowi jesteśmy podjąć się produkcji wyłącznie z brandem klienta  

na naszych produktach: piórach, rollerach oraz pudełkach.

Oferujemy pełny serwis od opracowania projektu graficznego  

do udostępnienia prototypów do akceptacji.

Posiadamy możliwość produkcji piór i rollerów w dowolnym  

kolorze oraz wydruku indywidualnej  

i niepowtarzalnej szaty graficznej pudełka.

Produkcja z indywidualnym
brandem klienta


