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DOLCE VITA MEDIA

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- اين قلم الهام گرفته از رنگ غروب آفتاب مديترانه و به معناى زندگى شيرين است.

- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.
- حلقه ميانى و سمبل دلتا در مقطع بااليى قلم از جنس نقره استرلينگ ساخته شده و توسط استاد كاران 

ماهر ايتاليايى قلم كارى شده است.
- گيره و ساير قطعات فلزى با فلز روديوم آبكارى شده است.

- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

مشكى - نارنجى

تمام مشكى

1400000

1100000
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DOLCE VITA FUSION SOIREE

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.
- حلقه ميانى قلم از جنس نقره ساخته شده و توسط استاد كاران ماهر ايتاليايى قلم 

كارى شده است.
- گيره و ساير قطعات فلزى با فلز روديوم آبكارى شده است.

1000000- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
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 FOREVER ROMEO & GIULIETTA

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.

- در قسمت باالى قلم مخزنى وجود دارد كه محتوى 2 قلب در هم تنيده به عنوان سمبل عشق است.
- روى حلقه ميانى بخش هايى از داستان عاشقانه رومئو ژوليت به زبان التين با ظرافت منحصر به فردى نقش بسته است.

- در قلم قرمز، نوك خودنويس از طالى 18 عيار و نوك انحصارى دلتا  Fusion Nib  مى باشد.
- در قلم قرمز، قطعات طاليى با طال آبكارى شده است.

- در قلم مشكى قطعات با فلز روديوم آبكارى شده است.
- در سيستم قلم قرمز، جوهر رسانى با تكنيك بسيار قديمى پر كردن جوهر به نام Lateral lever استفاده شده كه منحصر 

به فرد و تركيبى از اصالت و قدمت با تكنولوژى هاى پيشرفته و امروزى توليد قلم است.
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

قرمز

مشكى

1000000
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WE

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل 

داده شده است.
- حلقه ميانى قلم از جنس نقره استرلينگ و با دست استادكاران ماهر 

ايتاليايى قلم كارى شده است.
- داخل گيره قلم سمبل شانس ايتاليايى ( شاخ گاو ) پنهان شده است.

- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

WE17
مشكى گيره طاليى

قطعات با طال آبكارى شده است

WE SMORFIA
مشكى - قرمز

قطعات با فلز روديوم آبكارى شده است

1450000

1100000

1450000

1100000
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LEX

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.

- حلقه ميانى قلم از جنس نقره و با دست استادكاران ماهر ايتاليايى قلم كارى شده است.
- گيره مزين به نشان قانون و با فلز روديوم آبكارى شده است.

- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

مشكى

1150000
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CAPRI MARINA GRANDE

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.                                                         
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل 

داده شده است.
نقره  جنس  از  قلم  بااليى  مقطع  در  موجود  سمبل  و  ميانى  حلقه   -
استرلينگ و با دست استاد كاران ماهر ايتاليايى قلم كارى شده است .
باال  انعطاف  با  و  آلياژ ضد حساسيت  از  فلزى  و ساير قطعات  - گيره 

ساخته شده و با پالتينيوم آبكارى شده است.  
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

آبى
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PRESTIGE

- بدنه قلم از جنس نقره استرلينگ
- گيره قلم با فلز روديوم آبكارى شده است.

- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
نقره استرلينگ

800000
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JOURNAL

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست 

تراش و صيقل داده شده است.
- گيره قلم كامالٌ دست ساز و از فلزى بسيار انعطاف 

پذير و مستحكم ساخته شده است.
- پمپ جوهر اين قلم منحصر به فرد بوده بطورى كه 
هم بصورت دستى پر مى شود و هم بصورت اتوماتيك

( از قسمت باالى قلم )
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

مشكى

زيتونى

آبى صدفى

700000

900000
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TITANO

ACCESSORIES

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.

- حلقه ميانى از جنس تيتانيوم ساخته شده است.
- گيره قلم از آلياژهاى ضد حساسيت و با انعطاف باال ساخته شده و با فلز پالتينيوم آبكارى شده است.

- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.

مشكى

800000

600000

15000
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