






Skonfiguruj długopis w swoich ulubionych kolorach

Obrotowy mechanizm włączania 
oraz powierzchnia Soft-Touch

Trwały nadruk reklamowy na korpusie:
nadruk chroniony powłoką soft

Matowy, metalowy szpic

Wodoodporny, szwajcarski wkład o dużej 
pojemności Ultra „Balance Flow” - długość 
pisania do 6.000 metrów

Możliwość konfigurowania długopisu pozwala również
na wybór wkładu. Seria wkładów Soft zapewnia jeszcze
większą miękkość pisania.

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

500 szt.



Skonfiguruj własną wersję kolorystyczną

Obrotowy mechanizm włączania 
oraz powierzchnia Soft-Touch

Trwały nadruk reklamowy na korpusie:
nadruk chroniony powłoką soft

Wodoodporny, szwajcarski wkład o dużej
pojemności Ultra „Balance Flow” - długość
pisania do 6.000 metrów

Nadruk na korpusie 360° pozwala wydrukować kilka 
logotypów w tym samym kolorze w jednym procesie 
- dzięki temu oszczędzasz koszty oraz zwiększasz 
możliwości podczas projektowania.

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

500 szt.



Skonfiguruj własną wersję kolorystyczną

Obrotowy mechanizm włączania 

Błyszczący, metalowy szpic

Od 10 000 szt. wyprodukujemy długopis w wybranym kolorze
Pantone lub HKS* - zapytaj!

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

500 szt.

Wodoodporny, szwajcarski wkład o dużej
pojemności Ultra „Balance Flow” - długość
pisania do 6.000 metrów



Skonfiguruj długopis w swoich ulubionych kolorach

Transparentna obudowa oraz obrotowy mechanizm włączania

Wybierz klip w przezroczystej wersji i dodaj swoje logo na 
mechanizmie, który porusza się w korpusie. Efekt szkła
powiększającego powiększa logo podczas przełączania.

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

500 szt.

Wodoodporny, szwajcarski wkład o dużej
pojemności Ultra „Balance Flow” - długość
pisania do 6.000 metrów



500 szt.

Skonfiguruj własną wersję kolorystyczną

Obudowa w pełnym kolorze, klip transparentny

Wybierz klip w przezroczystej wersji i dodaj swoje logo na
mechanizmie, który porusza się w korpusie. Efekt szkła
powiększającego powiększa logo podczas przełączania.

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

Obrotowy mechanizm włączania 

Wodoodporny, szwajcarski wkład o dużej
pojemności Ultra „Balance Flow” - długość
pisania do 6.000 metrów



500 szt.

Skonfiguruj własną wersję kolorystyczną

Trójkątny korpus dla komfortowego pisania

Szwajcarski, bardzo pojemny wkład Ultra 
„Balance Flow”, którym zapiszesz 6.000 metrów

Skorzystaj z konfiguracji online PENBUILDER i zaprojektuj
długopis. Daj się ponieść fantazji. Zmieniaj kolory, dobierz 
wkład, wstaw logo - w kilku krokach stworzysz swój 
ulubiony długopis.

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

Plastikowy szpic

Opcjonalnie Ołówek



Kwadratowy korpus zapewnia najlepszy komfort 
podczas pisania!

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

500 szt.

Metalowy długopis z lakierowanym korpusem
oraz przyciskanym mechanizmem włączania

Aluminiowy korpus o kwadratowym,
ergonomicznym kształcie

Czarne wykończenie

Grawerowane logo wychodzi w matowym,
srebrnym kolorze

Niebieski, pojemny wkład Budget Metall



500 szt.

Aluminiowy korpus idealny do grawerowania laserowego!

WSKAZÓWKI:

OPIS MODELU

Metalowy długopis z dodatkową funkcją:
miękką gumową końcówką do obsługi
smartfonów, tabletów itp.

Kolorowa obudowa z czarnymi akcentami

Niebieski, pojemny wkład Budget Metall



OPIS MODELU

Praktyczny, kompaktowy notes z szarą, miękką 
w dotyku okładką

Poręczny rozmiar: 9,5 x 14 cm - idealny do 
kieszeni czy torebki

80 arkuszy, biały papier w kratkę, z perforacją

Tłoczenie na okładce wychodzi w ciemniejszym,
szarym kolorze

Opcjonalnie z pętlą na długopis - sprawi, że notes stanie 
się idealnym zestawem. Pętla jest elastyczna i pozwala 
zastosować różne modele długopisów.

WSKAZÓWKI:

Jako praktyczny kalendarz roczny w wariancie 
Notes To Go 365

100 szt.
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OPIS MODELU

Praktyczny notatnik z miękką w dotyku okładką

Kompaktowy format A5

80 arkuszy, biały papier w kratkę

Tłoczenie na okładce wychodzi w ciemniejszym,
szarym kolorze

NOTES TO GO ma wygodny, kompaktowy rozmiar,
dzięki czemu zawsze jest pod ręką gotowy do użycia.
Dopasuj długopis RITTER-PEN na przykład serii
„Capri Soft” i stwórz stylowy zestaw do pisania.

WSKAZÓWKI:

100 szt.



JOGGER wkład BALANCE FLOW

INFORMACJE O DRUKU

MARATHON wkład BALANCE FLOW

ULTRA wkład BALANCE FLOW

ok. 2.000 m*

ok. 2.500 m*

ok. 1.400 m*

ok. 1.800 m*

ok. 6.000 m*

ok. 4.000 m*

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.0 mm

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.0 mm

Końcówka ze stali nierdzewnej, kulka TC 1.0 mm

Końcówka ze stali nierdzewnej, kulka TC 1.2 mm

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.2 mm

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.2 mm

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

* Długość pisania podana jest w przybliżeniu, ponieważ nie jest dokładnie mierzalna, z powodu wielu kryteriów, tj. tolerancji w TC-kulce, łożysku kulkowym, paście atramentowej a tym samym różnego przepływu atramentu, jakości papieru,
   nacisku podczas pisania, klimatu itp.

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

TŁOCZENIE

Na notesach stosowane jest tłoczenie na sucho. Wytłoczony 
logotyp lub tekst jest wklęsły i ma ciemniejszą barwę od 
okładki. Projekt tłoczenia powinien zawierać logo w postaci 
grafiki wektorowej. Napisy powinny być zamienione do 
krzywych. Nie należy stosować napisów mniejszych niż 8 pkt.

Wiązka lasera w sposób bardzo precyzyjny i trwały znakuje 
powierzchnie metalowe. Uzyskany kolor znakowania zależny 
jest od koloru materiału z którego wykonany został długopis.

jest długopis. Druk wykonywany jest w kolorach wg. skali

Dzięki tej metodzie nadruk na korpusie możemy wykonać

PANTONE C, HKS oraz RAL. Przy nadruku systemem
raster: zakres między 20 a 80%, raster 40 (40 linii na cm).

również 360° dookoła, maksymalnie wykorzystując 
powierzchnię reklamową tak niewielkiego przedmiotu jakim

Druk wykonywany jest w kolorach wg. skali PANTONE C,
HKS oraz RAL. Przy drukowaniu rastra stosujemy raster

głównie na małych elementach takich jak klip czy tulejka.

48, zakres między 20 a 80%.

Ta popularna technika znakowania wykonywana jest

Uwaga: nadruk na długopisach metalowych wykazuje
ograniczoną odporność na zarysowania.

Nadruk wykonywany za pomocą specjalistycznej drukarki na 
płaskich powierzchniach. Zaletą tej metody jest wykonanie 
nadruków w pełnym kolorze (full-color) z jakością 
fotograficzną, jak i możliwość zastosowania przejść tonalnych.









DROGA JEST CELEM

BIO-PEN ORAZ CREST RECYCLED 
NEUTRALNE DLA KLIMATU

RITTER CARES - NASTĘPNY KROK

RITTER-PEN WSPIERA ŚRODOWISKO & KLIMAT

Dzięki wdrożeniu środków ochrony klimatu, kompensuje 
powstały CO2. Ze względu na neutralność klimatyczną 
modeli Bio-Pen i Crest Recycled, Ritter-Pen wspiera 
projekt „Deutschland Plus Taunus”. Poza pracami leśnymi, 
projekt ten obejmuje również tworzenie nowych biotopów, 
które pomagają chronić gatunki. Oprócz podjętych 
środków chroniących rośliny, prowadzi również prace 
przeprojektowywania krawędzi lasów tak, aby pszczoły 
czuły się swobodnie na takich obszarach.

W Ritter-Pen droga jest celem - a my jesteśmy teraz, 
robiąc kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju! 
Nasz model Crest Recycled, który wykonany jest 
z  plastiku ABS z  recyklingu teraz ukoronowany został 
w  formie Crest  Recykling+ z nowym, pojemnym wkładem 
Ultra Recycled. Rurka nowego wkładu składa się w 95% 
z polipropylenu z  recyklingu, który otrzymuje się 
z  odpadów po opakowaniach. Oznacza to do 80% 
mniejszy wpływ na środowisko i ok. 75% niższą emisję 

2CO  niż przy produkcji porównywalnego nowego materiału. 
Końcówka, kulka i  pasta nowego wkładu Ultra Recycled 
odpowiadają tym samym standardom co nasz wkład Ultra, 
dając tym samym gwarancję perfekcyjnej linii pisania. 
Wkład odpowiada normom zgodnie z  ISO 12757-2 
a długość pisania 6.000  metrów zapewnia stałą i  trwałą 
reklamę.

CREST RECYCLED



Opcjonalnie Ołówek

500 szt.

OPIS MODELU

Postaw na akcent kolorystyczny - dobierz przycisk z ponad 30
standardowych kolorów.

Wkład o dużej pojemności, którym zapiszesz 
aż 6.000 metrów

Matowa powierzchnia na korpusie 
oraz gładki klip i przycisk

Obudowa wykonana z post-consumer recycled plastic
- który jest odzyskany i przetworzony w 100% ze starych
części z tworzyw sztucznych

Ultra Recycled wkład o dużej pojemności z rurką 
wykonaną z PP - post-consumer plastic, składający 
się w 95% z odpadów po opakowaniach

WSKAZÓWKI:



Skonfiguruj swoją wersję kolorystyczną 

Obudowa wykonana z bio-plastiku (PLA)

Przyjemna w dotyku, matowa obudowa

OPIS MODELU

Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego
zastępują stosowanie tradycyjnego plastiku.
W tym modelu udział bio-plastiku wynosi ponad 90%

WSKAZÓWKI:

Wkład x-20 Jogger „Balance Flow” 
- szwajcarski wkład z długością
pisania 2.000 metrów

500 szt.



Skonfiguruj długopis w swoich ulubionych kolorach

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego ABS z recyklingu -
(pre-consumer recycled plastic) pochodzącego w 100%
z odzyskanego przemiału z własnej produkcji

Czarny korpus, kolorowy klip i przycisk

Wkład x-20 Jogger „Balance Flow” - szwajcarski wkład
z długością pisania 2.000 metrów

OPIS MODELU

Nadruk na korpusie 360° pozwala wydrukować kilka
 logotypów w tym samym kolorze w jednym procesie 
- dzięki temu oszczędzasz koszty oraz zwiększasz 
możliwości podczas projektowania.

WSKAZÓWKI:

Opcjonalnie Ołówek

500 szt.



Zaprojektuj swój model

Przyciski i końcówka wykonane z bio-tworzywa
na bazie celulozy, korpus wykonany z papieru
z recyklingu, drewniany klip

NOWOŚĆ: przycisk i końcówka dostępne teraz
również z bio-tworzywa w kolorze czarnym

OPIS MODELU

Możliwość konfigurowania długopisu pozwala również
na wybór wkładu. Seria wkładów Soft zapewni jeszcze
większą miękkość pisania.

WSKAZÓWKI:

Wkład x-20 Jogger „Balance Flow” - szwajcarski 
wkład z długością pisania 2.000 metrów

1.000 szt.



Wybierz swój kolor

Do 80% (korpus oraz klip) wykonany z odnawialnego,
biodegradowalnego surowca na bazie celulozy

Tulejka wykonana z tworzywa ABS, 
dostępna w wielu kolorach

Wkład x-20 Jogger „Balance Flow”, którym 
zapiszesz 2.000 metrów - produkcji szwajcarskiej!

DIN - certyfikat potwierdzający bio-tworzywo

Opcjonalnie Ołówek

OPIS MODELU

500 szt.

Dłuższe pisanie to dłuższa widoczność reklamy!
Zmień wkład na bardzo pojemny Ultra*, zwiększając
wydajność zapisu aż do 6.000 metrów.

WSKAZÓWKI:



JOGGER wkład BALANCE FLOW

INFORMACJE O DRUKU

MARATHON wkład BALANCE FLOW

ULTRA wkład BALANCE FLOW

ok. 2.000 m*

ok. 2.500 m*

ok. 1.400 m*

ok. 1.800 m*

ok. 6.000 m*

ok. 4.000 m*

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.0 mm

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.0 mm

Końcówka ze stali nierdzewnej, kulka TC 1.0 mm

Końcówka ze stali nierdzewnej, kulka TC 1.2 mm

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.2 mm

Końcówka mosiężna niklowana, kulka TC 1.2 mm

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

* Długość pisania podana jest w przybliżeniu, ponieważ nie jest dokładnie mierzalna, z powodu wielu kryteriów, tj. tolerancji w TC-kulce, łożysku kulkowym, paście atramentowej a tym samym różnego przepływu atramentu, jakości papieru,
   nacisku podczas pisania, klimatu itp.

ISO 12757-2 / dokument potwierdzający

TŁOCZENIE

Na notesach stosowane jest tłoczenie na sucho. Wytłoczony 
logotyp lub tekst jest wklęsły i ma ciemniejszą barwę od 
okładki. Projekt tłoczenia powinien zawierać logo w postaci 
grafiki wektorowej. Napisy powinny być zamienione do 
krzywych. Nie należy stosować napisów mniejszych niż 8 pkt.

Wiązka lasera w sposób bardzo precyzyjny i trwały znakuje 
powierzchnie metalowe. Uzyskany kolor znakowania zależny 
jest od koloru materiału z którego wykonany został długopis.

raster: zakres między 20 a 80%, raster 40 (40 linii na cm).

jest długopis. Druk wykonywany jest w kolorach wg. skali

również 360° dookoła, maksymalnie wykorzystując 
powierzchnię reklamową tak niewielkiego przedmiotu jakim

PANTONE C, HKS oraz RAL. Przy nadruku systemem

Dzięki tej metodzie nadruk na korpusie możemy wykonać

Uwaga: nadruk na długopisach metalowych wykazuje
ograniczoną odporność na zarysowania.

Ta popularna technika znakowania wykonywana jest
głównie na małych elementach takich jak klip czy tulejka.
Druk wykonywany jest w kolorach wg. skali PANTONE C,
HKS oraz RAL. Przy drukowaniu rastra stosujemy raster
48, zakres między 20 a 80%.

Nadruk wykonywany za pomocą specjalistycznej drukarki na 
płaskich powierzchniach. Zaletą tej metody jest wykonanie 
nadruków w pełnym kolorze (full-color) z jakością 
fotograficzną, jak i możliwość zastosowania przejść tonalnych.


