


Ingli Sweden har tagit fram ett koncept som vi kallar 

för PenValue och syftet är att öka medvetenheten om 

reklampennans värde.  Men PenValue är också ett 

mått på hur väl anpassad en reklampenna är till sitt 

budskap, syfte, målgrupp och användningsområde  

i förhållande till pris och avsändarens grafiska profil. 

Flera undersökningar gjorda de senaste året visar 

att reklampennor har ett större marknadsvärde än 

vad många tror. 

I vår PenValue-Guide förklarar vi begreppet och hur 

du ska välja penna för att uppnå högst PenValue. I 

guiden hjälper dig att förstå hur reklampennor på 

effektivast sätt kan bli en viktigt marknadsförings-

kanal för dig. Det handlar både om att förmedla ett 

varumärke och att skapa nya affärer. Hur kan ni få 

ut maximalt värde per penna?

Ta hänsyn till följande faktorer när du ska välja  

reklampenna till ditt företag:

• Grafisk Profil: Låt pennan avspegla företaget!

• Budskap: Vad vill ni säga?

• Målgrupp: Vad vill mottagarna ha?

• Syfte & Användning: Vad vill ni uppnå och hur?

• Funktion: Användbarhet uppskattas!

• Kvalitet & Miljö: Tänk hållbarhet!

• Bransch: Anpassa för rätt verksamhet!

• Antal: En penna för varje enskilt möte?

• Färgval & Design: Förmedla rätt känsla!

• Tiden: För den lönsammaste affären

Ta steget och lär dig mer, låt dig inspireras och 

utveckla din marknadsföring genom att ladda ner 

och läsa PenValue-Guiden på: Inglisweden.com

Vi hjälper dig att  

maximera värdet av 

era reklampennor

Så hittar du rätt penna för 

era syften och behov

Ingli Sweden har 40 års erfarenhet av att hjälpa före-

tag stärka sina varumärken genom användandet av 

profiltryckta pennor. På inglisweden.com, kan du 

snabbt och enkelt hitta rätt penna för just era syften 

och behov. Där erbjuder vi över 1000st pennmodel-

ler i diverse prisklasser, färger och utföranden med 

flertalet olika egenskaper.

Det viktigaste att komma ihåg är att en reklampenna 

i både form och funktion ska spegla ditt varumärke 

och att högsta PenValue (reklamvärde) uppnås först 

när du har ett helt igenomtänkt syfte och använd-

ningsområde.

Du kan alltid kontakta oss om du önskar hjälp!

Har du svårt att välja eller helt enkelt inte hittar det 

du söker är du alltid varmt välkommen att kontakta 

oss. Vi guidar dig gärna oavsett om du behöver 

inspiration, råd eller vill ha hjälp att få tag på rätt 

reklampenna för just ert företag.

3 TIPS NÄR DU SKA KÖPA REKLAMPENNOR:

 

1. Välja rätt pennor - Välj penna som speglar den 

grafiska profilen. Färgen har självklart betydelse men 

fundera även över formen på pennan i kombination 

med er företagslogotyp. En rund logga gör sig till 

exempel inte särskilt bra på en smal penna med liten 

tryckyta. Fundera också över material och funktion! 

Ska pennan vara miljöanpassad, skriva med ett särskilt 

bläck och ha tryck- eller vridmekanism?

2. Antal pennor - Reklampennor fyller sitt verkliga 

syfte först när de ges bort! En reklampenna lever i 

genomsnitt 8 månader och byter ägare 3-4 gånger. 

Är du osäker på hur många pennor du ska beställa 

kan alltså en tumregel vara "en penna per enskilt 

möte". Det som också påverkar är förstås priset. 

Generellt gäller; ju fler pennor du beställer, desto 

lägre styckepris.  

3. Tid - Var ute i så god tid som möjligt. Tänk igenom 

syftet och planera användningen för att säkerställa 

att er reklampenna ger högsta möjliga värde. När 

det blir ont om tid blir det i högre utsträckning en 

sämre affär och upplevelse. 



Alltid aktuell information, 
snabbt och enkelt 

Cross är USA's äldsta och största tillverkare 
av exklusiva skrivinstrument. Varumärket 
står för klassisk design och elegans och alla 
pennor säljs med livstids garanti.

SID 48-49

Economy är vårt budgetsortiment. Här har vi 
samlat prisvärda och populära pennmodeller  
från olika delar av världen som lagerförs i ett 
större antal för snabb leverans. 

Parker är ett välkänt och exklusivt varumärke 
som erbjuder vackert designade reservoar-
pennor, bläckpennor och rollerpennor av 
högsta kvalitet.

SID 50-51

SID 32-37

Vårt egna svenska varumärke för en serie 
reklampennor som står för innovation, kvalitet 
och skrivkänsla. INGLI-pennorna är stilfulla, 
prisvärda och effektiva budbärare. 

Maxema erbjuder stilfulla, väldesignade 
reklampennor av hög kvalitet. Pennorna finns 
i ett stort antal färger för att du ska kunna 
hitta en som passar till just ditt varumärke. 

I Stilolineas sortiment hittar du funktionella  
pennor i genomarbetad design med goda 
tryckmöjligheter.  Pennorna tillverkas i hög-
kvalitativ, ABS-plast som är giftfri.

I Ergas sortiment finns en mängd stilfulla 

pennor som designats med hög känsla för 
kvalitet och speciellt anpassats för att rymma 
personliga och kundunika reklamtryck. 

Ballograf är Sveriges enda tillverkare av  
pennor. Med sina noggrant utvada material 
garanterar de högsta kvalitet och mycket 
lång hållbarhet på alla sina produkter. 

Pilot är en av världens ledande tillverkare av 
pennor som gjort sig kända för att ta fram 
innovativa pennlösningar för många olika 
användningsområden.

SID 4-7 SID 12-15SID 8-11

SID 16-19 SID 20-23 SID 24-27

BIC är ett familjeägt företag som idag är 
världsledande inom skrivmaterial. I mer än  
60 år har BIC troget erbjudit högkvalitativa, 
enkla, innovativa och pålitliga pennor.

SID 28-31

INNEHÅLL:

För pennorna i Premium-sortiment är kvalitet 
och känsla de absolut viktigaste attributen. Här 
hittar du prisvärda, populära metallpennor och 
mer exklusiva presentpennor.

SID 40-45

Fisher Space Pen har revolutionerat penn-
industrin med sin unika patronlösning som 
gjorde det möjligt att, för första gången 
1968, använda en kulspetspenna i rymden.

SID 46-47

Montblanc är ett världsledande varumärke av 
riktigt exklusiva skrivinstrument. Sortimentet 
består av högkvalitativa pennor och livsstils-
produkter i elegant tidlös design.

SID 52-53

Vi är måna om att alltid ge dig så aktuell information 

som möjligt. Därför har vi i årets katalog försett alla 

produkter med QR-koder som enkelt kan leda dig 

in till produkten på vår hemsida. Grundläggande 

produktinformation och prisexempel finns förstås 

kvar i katalogen för att du snabbt ska kunna bilda 

dig en uppfattning om produkten.

De flesta mobiltelefoner har idag en inbyggd funktion 

för att avläsa QR-koder direkt i kamera-appen. Det 

enda man behöver göra är att rikta kameran mot koden 

för att en länk ska dyka upp på skrämen. På äldre 

mobiler och vissa android-telefoner kan man dock 

behöva ladda ner en särskild app för att göra detta. 

HÅLL UTKIK EFTER VÅR

MILJÖSYMBOL OCH GÖR ETT 

SMART VAL FÖR MILJÖN!



Svensk Design 

INGLI är vårt egna svenska varumärke för en 

serie reklampennor som står för innovation, 

kvalitet och skrivkänsla. Många pennmodeller har 

också designats med inspiration av matematik 

och teknik. Några exempel på detta är Quattro 

med sina fyra olika funktioner, Phi som är ritad i 

proportion efter det gyllene snittet och seriens 

senaste tillskott Excel som inspirerats av kalkyl-

programmet med samma namn.

Stilfulla budbärare 

Pennorna i INGLI-serien är speceillt tillverkade för 

att vara stilfulla, prisvärda och effektiva budbärare. 

I sortimentet finns modeller i varierande stilar för 

att kunna anpassas till olika typer av sammanhang. 

Pennorna har också olika funktioner och egenskaper 

som var och en för sig tillför något extra till ditt reklam-

budskap. Samtliga pennor erbjuder generösa tryckytor 

och är försedda med vår egen refill av högsta kvalitet. 

Varumärket INGLI lanserades 2008 men företaget 

grundades redan 1980 så det är både med passion 

och erfarenhet vi designar våra pennor. 

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

INGLI HITTAR DU HÄR
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ADD1 OPAK 
10100-0010

ADD1

ADD1 MATT 
10100-0016

1MORE

ADD1 CLEAR  
10100-0013

1MORE OPAK 
10100-0020

1MORE EXTRA 
10100-0027

ADD CHROME 
10100-0015

PHI CHROME GEL
PHI CHROME GEL 
10100-0030

FÖR FLER PRISER
 OCH  

MER INFORMATION:

⊲ Transparent pennkropp 
⊲ Stor tryckyta

⊲ Vitblank pennkropp
⊲ Tryck på kropp alt. klips

⊲ 1,0mm kula, blått gelbläck 
⊲ Kromspets och vridmekanism

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

OPAK/ 
MATT/CLEAR

8 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

14 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

⊲ Matt pennkropp 
⊲ Rejält gummigrepp

⊲ Blankvit pennkropp 
⊲ Stor tryckyta

⊲ Blank pennkropp 
⊲ Kromdetaljer

CHROME

8 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

⊲ Transparent klips
⊲ Blått bläck

OPAK/EXTRA

6 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

Reklampennor är vanligt att ge bort för att 

stärka relationer. De ger, precis som annan 

produktmedia, en positiv upplevelse av 

varumärket och ett starkare emotionellt 

engagemang hos mottagaren. Något som 

med fördel skulle kunna utnyttjas mer är 

möjligheten att ge bort olika produkter 

för olika typer av kunder. Använd dig av 

2-3 olika pennmodeller som är anpassade 

efter de behov och förväntningar som 

finns inom dina olika kundsegment.

REKLAMPENNAN STÄRKER 
DINA RELATIONER!



Funktion och Design
 
I Stilolineas sortiment hittar du funktionella pennor i 

genomarbetad design med goda tryckmöjligheter.  

Pennorna tillverkas i högkvalitativ, glänsande ABS-plast 

som givetvis är fri från gift och skadliga kemikaliska 

tillsatser. På refillen lämnas alltid ett års garanti. 

Stilolinea erbjuder också några av de mest populära 

miljöpennorna på marknaden som tillverkas av 

en särskild patenterad plast från NatureWorks. 

Samtliga pennor i sortimentet går att göra i egna 

färgkombinationer vid order om 5000st alternativt 

specialtillverkas i din egen PMS-färg vid en minsta 

kvantitet om 10000st.

Pennor "Made in Italy"
 
Stilolinea grundades i början på 1970-talet och har 

ända sedan starten arbetat fokuserat för att upprätt-

hålla den goda kvalitet som “Made in Italy” borgar 

för. Tillverkningen sker i en modern anläggning på 

över 9000m2 belägen i San Mauro Torinese. Där 

utförs alla produktionsstadier från konstruktion och 

gjutning av plastmaterial till montering och återvinning 

genom användning av helt automatiserade maskiner 

ända fram till produktens slutgiltiga inspektion. Alla 

processer är kvalitets- och miljösäkrade enligt 

ISO-9001:2015 och ISO 14001:2015.

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

STILOLINEA HITTAR DU HÄR
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RAJA CHROME RECYCLED
50500-4208

RAJA CHROME
50500-4200

RAJA GOLDEN
50500-4201

RAJA VEGETAL PEN

VEGETAL PEN 
50500-3450

VEGETAL PEN CLEAR 
50500-3550

VEGETAL PEN GRIP 
50500-3410

S45
S45 RECYCLED
50500-1119

S45 R-PET 
50500-1123

S45 TOTAL 
50500-1110

En uppfinning eller produkt börjar ofta med 

en penna som används för att skissa fram 

en idé. Allt ifrån hus och planlösningar till 

tekniska prylar och mode har sedan länge 

börjat med en ritning på papper. Datorn i 

all ära, men brainstorming, mindmaps, idé-

skisser och anteckningar blir alltid bäst när 

det sker för hand. Så glöm inte pennans 

potential för ditt idéarbete. Och kom ihåg 

att förse dina pennor med reklamtryck.

EN NY IDÉ BÖRJAR OFTA 
MED EN PENNA!

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

⊲ Solid pennkropp i PLA (Bio-plast)
⊲ Gummerat grepp

⊲ Solid pennkropp i PLA (Bio-plast)
⊲ Miljömärkning på klips

⊲ Frostad pennkropp i PLA (Bio-plast)
⊲ Miljömärkning på klips

Stilolineas PLA-plast fram-

ställs av Nature Works. Den 

är miljöcertifierad, biologiskt 

nedbrytbar och komposterbar 

vid temperaturer över 60°C.

⊲ Frostad pennkropp
⊲ 100% återvunnen r-PET
⊲ Retursymbol på klipsdel

⊲ Kromdetaljer
⊲ 1,0mm kulspets, blått bläck

⊲ Gulddetaljer
⊲ Skrivlängd, 4000m

⊲ 96% återvunnen, giftfri ABS
⊲ Retursymbol på kropp

⊲ 100% återvunnen ABS
⊲ Retursymbol på klipsdel
⊲ Tryck på kropp alt. klips

⊲ Blank pennkropp
⊲ Märkning på kropp alt. klips

VEG. PEN/ 
VEG. PEN CLEAR

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

20 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

22 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

22 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

10 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

9 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st



BLÄCKET: 
Tyskt, giftfritt och dokumentäkta bläck (ISO 12757-2) 

som överensstämmer med europeiska (REACH) och 

amerikanska (TSCA) direktiv. Refillerna är av Jumbo-

typ och kan skriva upp till 2500m bortsett från X-20 

som skriver 2000m. 

PENNORNA: 
Designade och producerade helt i Italien med endast 

italienska och tyska råvaror av högsta kvalitet.

PLASTEN: 
ABS plast av toppkvalitet med hög motståndskraft mot 

slag och plötsliga temperaturförändringar. Plasten har 

utmärkt glans och färgstabilitet och är fri från farliga 

ämnen som bly, kvicksilver, krom och kadmium. 

LACKERINGEN: 
Giftfri färg i fyra lager för perfekt tätning.

Förändring är ett val
 
Att förändra innebär att välja en ansvarsfull, hållbar 

konsumtion som prioriterar kvalitet framför kvantitet 

och allra helst råvaror från återvunna processer. 

Genom att använda återvunna material minskar 

utsläppet av växthusgaser. Dessutom kräver i regel 

tillverkningen mindre energi jämfört med ny produk-

tion. Ett mer hållbart alternativ behöver inte heller 

innebära estetiska kompromisser. I Maxemas nya 

miljösortiment hittar du högkvalitativa, väldesignade 

pennor i åtta jordnära nyanser.  Det är här Maxemas 

förändring för mer miljömedveten konsumtion börjar.

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

MAXEMA HITTAR DU HÄR



14 15

PURE MATT EXTRA 
50510-7303

PURE RECYCLED 
50510-7308

PURE

PIXELDOT

PURE BLACK RUBBER 
50510-7535

DOT WHITE 
50510-1501

DOT CHROME 
50510-1503

DOT RUBBER 
50510-1525

DOT BLACK RUBBER 
50510-1530

PIXEL MATT CHROME 
50510-0930

PIXEL RUBBER 
50510-0925

PIXEL RECYCLED 
50510-0938

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

⊲ Kromad tryckknapp med färgdutt
⊲ Tryck på kropp alt. klips

⊲ Gummerad pennkropp
⊲ Tryck på klips

⊲ 100% återvunnen ABS
⊲ Vitt klips framhäver tryck

⊲ Gummerad pennkropp
⊲ Tryck på klips

⊲ Kromad tryckknapp
⊲ Tryck på kropp alt. klips

⊲ 100% återvunnen ABS
⊲ Mattlackerad pennkropp

⊲ Gummerad pennkropp
⊲ Tryck på klips

⊲ Vridmekanism 
⊲ Mattlackerad pennkropp

Det finns många situationer där en penna 

kan vara nödvändig eller ha ett extra stort 

värde. Som i alla sammanhang där vi 

förväntas skriva eller anteckna. Men en 

penna kan också vara så mycket mer än 

bara en penna. Den kan också fungera 

som en namnbricka, ett bordsplacerings-

kort eller en drinkbiljett. Egentligen är det 

ju bara fantasin som sätter gränsen. 

SÅ MYCKET MER
ÄN BARA EN PENNA!

14 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

24 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

18 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

16 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

WHITE/CHROME

15 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

BLACK RUBBER/
RUBBER

18 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st



TEXTURE

PATTERN

DIGITALY

I-LIGHT

VELVET

DIGITALY

I-LIGHT

VELVET

Upphöjt 3D tryck: I-Light har stor inverkan för känslan på din 
kommunikation. Trycktekniken gör det möjligt att återskapa din 
logotype eller vald grafik i olika tjocklekar som kan uppfattas 
vid beröring. Dessutom förbättras 3D effekten av den höga 
glansen i UV-färgerna som används.

Sammetstryck: Med den här tekniken kan du skapa logotyper 
eller annan design i enfärgad sammet. Den mjuka beröringen  
ger dig en unik reklampenna som både syns och känns. Tekni-
ken kan även kombineras med annan 360 kommunikation för 
att addera djup och ytterligare färger till ditt tryck.

Rundscreen: Lämpligtvis ett mönster med eller utan text i en 
eller flera färger från PMS-skalan. Det roterande screentrycket 
sker innan ihopmontering vilket gör att hela pennans yta kan 
täckas, även under klipset. Det tryckta mönstret skapar ett 
personligt intryck som omedelbart väcker uppmärksamhet. 

Digital transfer: Den digitala trycktekniken som gör det möjligt 
att återskapa fotografiska bilder till minsta detalj. Resultatet blir 
en mycket visuell upplevelse och en kraftfull kommunikation 
på en penna som inte kan passera någon obemärkt. Även vid 
denna teknik kan hela pennans yta utnyttjas för att förmedla 
bilden av ditt varumärke. 

Italienskt hantverk sedan 1968
 

Erga är en italiensk tillverkare av pennor med hela 

50 års erfarenhet av profilreklam. Genom konstant 

forskning och en stark vilja att utvecklas har Erga 

framgångsrikt lyckats positionera sig i framkant 

när det kommer till produktion och automatiserade 

trycktekniker. 

Kundunika reklamtryck i fokus
 

I sortimentet finns en mängd stilfulla pennor som 

designats med hög känsla för kvalitet och speciellt 

anpassats för att rymma personliga och kundunika 

reklamtryck.

 

360° Kommunikation 
Reklampennor finns överallt, både snygga och av bra 

kvalitet, men det viktigaste med en reklampenna är 

hur du använder den för att kommunicera. Tekniken 

för kommunikation har med åren förändrats. I en värld 

där allt går fort är det viktigt att sticka ut och förmedla 

en upplevelse. Med Ergas 360° kommunikation kan du 

förse din reklampenna med både visuella, taktila och 

textila element allt för att maximera effekten av det du 

vill kommunicera. En bild bearbetas 60.000 gånger 

snabbare än texter och när vi tilltalar ytterligare ett 

sinne, som känseln, kan vi nå ännu större framgång. 

Välj mellan tryckteknikerna: Pattern, Digitaly, I-Light 

och Velvet.

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

ERGA HITTAR DU HÄR
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E-VENTI RECYCLED EXTRA 
50508-0028

E-VENTI SOFT 
50508-0022

E-VENTI

E-TWENTY

E-TWENTY RECYCLED 
50508-0125

360˚

E-SPACE

E-SPACE SOLID 
50508-0211

MAKE SURE TO BE UNIQUE

1919

360˚

360˚

360˚

⊲ Tryckknapp i krom
⊲ Transparent klips

⊲ Återvunnen ABS-plast
⊲ Tryck på kropp. alt klips

⊲ Återvunnen ABS-plast
⊲ Tryck på kropp. alt klips

⊲ Gummerad pennkropp
⊲ Tryck på klipset

Skapa din egen unika 

reklampenna med 

360° kommunikation

Som media ligger reklampennor redan i topp när 

det kommer till uppmärksamhet och igenkänning 

men det finns ändå sätt att förstärka kommunika-

tionen för att få maximal effekt. Pennor har ofta 

en ganska liten reklamyta men det är ändå väldigt 

sällan som hela ytan utnyttjas. Många företag väljer 

att bara trycka sitt varumärke och webbadress, vilket 

såklart är det viktigaste ur ett varumärkesbyggande 

perspektiv, men varför inte passa på att förmedla 

något mer när man ändå har chansen? Se pennan 

som vilken annonsplats som helst och utnyttja dess 

fulla potential. Ställ en fråga eller ge en uppmaning 

för att få ökat intresse. Säkerligen har du något mer 

att säga som kan väcka större uppmärksamhet.

 

Välj en tryckteknik som tilltalar många sinnen!

Ju fler sinnen du kan tilltala i din kommunikation 

desto bättre. Med 360° kommunikation blir det 

möjligt att kommunicera med mer än bara texter 

och symboler. Med denna teknik kan man addera 

visuella och taktila element runt om och över hela 

pennans yta. Genom att välja den här typen av 

tryckteknik kan du framhäva dina budskap på ett 

mycket attraktivt sätt, samtidigt som du både blir 

unik och väcker uppmärksamhet.

Så här skapar du din egna unika reklampenna med 

360°- kommunikation: 

1. Börja med budskapet. Hur ser din logga ut? Har 

den några grafiska element som kan plockas upp 

i en 360-design? Kanske finns det en bild eller ett 

särskilt mönster som förknippas med er verksamhet? 

Tänk igenom vad du vill förmedla både i text och i 

form av känsla. 

2. Välj penna. De pennmodeller som kan märkas med 

360-kommunikation hittar du lätt i detta kapitel med 

hjälp av 360-symbolen. Välj den som passar bäst uti-

från ditt budskap. Är loggan stor väljer du kanske en 

penna med större klips. Vill du addera en lyxigare 

känsla kanske du tar en penna med kromdetaljer 

osv. Använd standardfärger eller gör egna kombi-

nationer av färger och detaljer.

3. Vilka 360-tekniker vill du använda? Basera 

beslutet på budskapet och känslan du vill förmedla. 

Räcker det med ett enbart visuellt resultat eller vill 

du ha en 3D effekt så att tycket också ger en taktil 

upplevelse? I inledningen på detta kapitel ser du 

vilka 360-tekniker som finns.

4. Skicka din logo i högupplöst vektoriserat format 

till oss, tillsammans med dina eventuella tankar och 

idéer, så återkommer vi inom kort med offert och ett 

par olika tryckförslag/skisser.

MER INFO OCH PRISER OM 
360-KOMMINUKATION PÅ 

INGLISWEDEN.COM

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

13 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

17 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

11 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st



Innovativa pennlösningar

Pilot är en av världens äldsta och ledande tillverkare 

av pennor som gjort sig kända för att ta fram inno-

vativa pennlösningar för många olika användning-

sområden. Genom stora satsningar på forskning och 

en expertis inom kemisk ingenjörskonst har Pilot 

utvecklat flera bläckteknologier som revolutionerat 

marknaden, bland annat det värmekänsliga bläck som 

bl.a. återfinns i den populära FriXion-serien. För att 

säkra produktionen och göra så litet avtryck på miljön 

som möjligt är Pilots fabriker ISO 14001-certifierade.

 

En 100-årig historia!
 

De första Pilot-pennorna lanserades i Japan 1918 av 

Ryosuke Namiki, maskiningenjör och professor vid 

Tokyo Merchant Marine Collage. Framgången var 

snart ett faktum och inom loppet av 8 år öppnades 

utländska filialer i London, New York, Shanghai och 

Singapore. Idag finns Pilot över hela världen och 

kan i år stoltsera med över 100 års penntillverkning. 

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

PILOT HITTAR DU HÄR
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FRIXION CLICKER 
10182-0970

FRIXION

ACROBALL

ACROBALL 
10182-0053

ACROBALL METALLIC 
10182-5989

FÖR FLER PRISER OCH  MER INFORMATION:

⊲ Återvunnen plast
⊲ Easy-flow bläck i greppets färg
⊲ Grått grepp har svart alt. blått bläck
⊲ 1,0mm spets

Pilots fabrik i Japan är miljöcertifierad 

enligt ISO 14001 och står för tillverkningen 

av alla pennor i BeGreen-sortimentet. Inom 

BeGreen är alla pennor tillverkade av 

återvunnen plast som uppfyller kraven för 

ISO 14021. Idag består ca 20% av Pilots 

totala försäljning av återvunna pennor. 

Välj återvunnet du också och hjälp till att 

göra den siffran ännu högre.

VÄLJ ÅTERVUNNET 
OCH BIDRA TILL EN 

BÄTTRE MILJÖ:

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

30 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

26 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st
FriXion-bläckets unika egenskaper 
gör att det blir osynligt av värmen 

som uppstår när radertoppen 
gnuggas mot pappersytan. 

Tekniken fungerar även omvänt, 
dvs. att texten kommer tillbaka 
om den utsätts för kyla. Prova 

själv genom att sudda och 
stoppa in pappret 

i frysen!

ROLIGA FAKTA OM
SUDDBART BLÄCK:

⊲ Suddbart bläck i pennans färg
⊲ Helvit penna har blått bläck
⊲ 0,7mm spets
⊲ Outslitlig radertopp
⊲ Gummerat grepp
⊲ Klickmekanism i klipset

40 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

⊲ 0,7mm spets
⊲ Blått bläck
⊲ Metallklips
⊲ Gummerat grepp



Made in Sweden

Sveriges enda penntillverkare

Ballograf är Sveriges enda tillverkare av pennor.  

Redan 1945 började de sin produktion i ett garage  

i Göteborg och idag tillverkar de över 4 miljoner  

kulspetspennor och stiftpennor varje år, främst till 

kontorsmarknaden. 

Hållbarhet och garanti
 

Med sina noggrant utvalda material garanterar  

Ballograf högsta kvalitet och mycket lång hållbarhet 

på alla sina produkter. Originalrefillen innehåller 

ett certifierat Svenskt Arkivbläck som skriver minst 

8000m vilket är så mycket som 4 gånger längre 

än en genomsnittlig normalrefill. Dessutom lämnas 

livstids garanti på tryckmekanismen på samtliga 

pennor i sortimentet.

 

Prisbelönt design
 

Ballografs stora klassiker Epoca med sin prisbelönta 

genomarbetade design började tillverkas redan i 

början av 60-talet. Epoca P tillsammans med Epoca 

Deskset har med åren blivit omåttligt populära och 

är idag lika mycket modeaccessoarer som omtyckta 

pennor.

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

BALLOGRAF HITTAR DU HÄR
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EPOCA
EPOCA P BALLPOINT 
10183-0001

EPOCA GRIP 
10183-0105

EPOCA P LUXE 
10183-0104

EPOCA RECYCLED 
10183-0051

EPOCA P PENCIL 
10183-0782 

RONDO CLASSIC 
10183-0107

RONDO SOFT 
10183-0108

RONDO

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

⊲ Svenskt Arkivbläck, ISO 11798
⊲ Skrivlängd 8000m
⊲ Livstids garanti på tryckmekanismen

⊲ 0,5 mm stift
⊲ Livstids garanti på tryckmekanismen

⊲ Återvunnen plast fr. Stena Recycling 
⊲ Svenskt Arkivbläck, ISO 11798

⊲ Guldfärgade detaljer
⊲ Svenskt Arkivbläck, ISO 11798
⊲ Lämpad för guldtryck på kroppen

⊲ Gummerat grepp
⊲ Svenskt Arkivbläck,  
⊲ ISO 11798

⊲ Kromade detaljer
⊲ Tryck på över- eller underdel

⊲ Kromade detaljer
⊲ Svenskt Arkivbläck, ISO 11798
⊲ Tryck på pennkropp alt. klips

⊲ Gummerad softsilk yta 
⊲ Tryck alt. gravyr på klipset
⊲ Svenskt Arkivbläck, ISO 11798

61 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

40 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

47 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

41 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

41 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st

CLASSIC/SOFT

48 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 250st



Världsledande familjeföretag

BIC är ett familjeägt företag som idag är världs-

ledande inom skrivmaterial. I mer än 60 år har BIC 

troget erbjudit högkvalitativa, enkla, innovativa 

och pålitliga lösningar för alla, överallt och alltid.

 

Välkända klassiker
 

BIC:s första produkt; kulspetspennan BIC Cristal 

lanserades i Frankrike, december 1950 av Marcel 

Bich. Kvaliteten och det överkomliga priset på BIC 

Cristal-kulspetspennan gjorde att den snabbt blev 

populär bland ett växande antal konsumenter. 1959 

träder Bic in på den skandinaviska marknaden. Bic 

har, genom åren, lanserat flera kända klassiska 

pennor som t ex. Bic M10 (år 1956) och Bic 4 Colour 

(år 1970) och har Idag ca 4 miljoner återförsäljare 

världen över.

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

BIC HITTAR DU HÄR
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BIC MATIC ECOLUTIONS

BIC MEDIA CLIC BIO

BIC MATIC ECOLUTIONS 
10332-1E40

BIC 4-COLORS 
10332-1100

MEDIA CLIC BIO 
10332-1972 

BIC 4 COLORS

EVOLUTION ECOLUTION CUT PENCIL
EVOLUTION ECOLUTION CUT PENCIL 
10332-1115

EVOLUTION ECOLUTION ERASER PENCIL 
10332-1151

EVOLUTION ECOLUTION ERASER PENCIL

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck och kostnad för kliché.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

33 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

9 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

⊲ 65% återvunnen ABS-plast
⊲ 0,7mm stift, 3st
⊲ Vitt suddgummi på tryckknappen

⊲ Biologiskt nedbrytbar
⊲ Återvinningsbart klips
⊲ 100% biobaserade färger

⊲ Multifunktion, 4 färger
⊲ Rött/Grönt/Blått/Svart bläck
⊲ Generös tryckyta

6 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

Skapa en kundunik 
produkt med BIC BritePIX

Evolution Ecolution Pencil 
(Cut & Eraser) kan förses med 
BIC BritePIX; Ett runtgående 
digitaltryck och ett prisvärt 
alternativ för att skapa en 

kundunik produkt. Mer info 
och priser finns på 
inglisweden.com

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck och kostnad för kliché.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

9 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

⊲ Träfri, slitstark syntetharts
⊲ 46% recycled material
⊲ Medelhårt blyertsstift (HB)

⊲ Träfri, slitstark syntetharts
⊲ 46% recycled material
⊲ Medelhårt blyertsstift (HB)
⊲ Valfri färg på sudd och metallring

9 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st



Prisvärda budbärare

Economy är namnet på vårt budgetsortiment. Här 

har vi samlat prisvärda budbärare från hela världens 

hörn och från olika tillverkare, samtliga med noggrant 

kontrollerad produktion. Sortimentet innhåller några 

av våra mest populära reklampennor och pennor 

med olika funktioner. Alltifrån kulspetspennor, stift-

pennor och touchpennor till miljöanpassade alternativ 

där alla har en sak gemensamt; god kvalitet till ett 

lågt pris.

 

Stor lagerhållning
 

De flesta av våra Economy-modeller har ett prisläge 

under 10kr/st. Modellerna lagerförs i ett större antal av 

utvalda färger för att möjliggöra snabba leveranser. 

Många går därtill att få i egen PMS-färg vid order 

från 5000-10000st.

ALLA VÅRA ECONOMY-

PENNOR HITTAR DU HÄR
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CARLTON OPAK 
20050-1194

CARLTON FROST 
20050-1193

CURLICUE RUBBER 
20015-3125

CARLTON

DART

CURLICUE

TOUCHPEN DART MATT 
20107-9007

DART MATT 
20015-9013

DART 
20015-9003

TOUCHPEN DART 
20107-9005

FÖR FLER PRISER
 OCH  

MER INFORMATION:

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

8 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

⊲ Gummerad pennkropp
⊲ Tryckes på klipset
⊲ Vridmekanism

⊲ Grepp och kromdetaljer
⊲ Silver-/Mattfärgad kropp
⊲ Tryckknapp

⊲ Grepp och kromdetaljer
⊲ Silver-/Mattfärgad kropp

⊲ Kulspets & Touch-stylus
⊲ Vridmekanism

⊲ Vit solid pennkropp
⊲ Gummerat grepp
⊲ Tryck på kropp alt. klips

⊲ Frostad pennkropp
⊲ Gummerat grepp
⊲ Transparenta detaljer

TP. DART/
TP. DART MATT

9 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

OPAK/FROST

7 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

DART/
DART MATT

8 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st



36 37

CONSULT 
20095-0001

CONSULT EXTRA 
20095-0002

CONSULT

CONGRESS 
20081-0002

PET PEN BALLPOINT 
20014-0013

PET PENCONGRESS

PET PEN PENCIL  
20014-0113

TIMMERMAN
TIMMERMAN 
20094-0001

⊲ Timmerman Stift, 6st/frp
    11 kr/st vid 500st

⊲ 0,7mm stift, 2st
⊲ Gummigrepp
⊲ Sudd under lock

⊲ 0,7mm stift, 3st
⊲ Tryckes på kropp/klips
⊲ Sudd på tryckknapp

⊲ 100% återvunnen r-PET
⊲ Miljömärkning på klips
⊲ 1,0mm kulspets

⊲ 100% återvunnen r-PET
⊲ Miljömärkning på klips
⊲ 0,7mm stift, 2st
⊲ Sudd under lock

⊲ 2st stift, 1,8x0,9mm 
⊲ Tryckes på kropp/klips
⊲ Rejält sudd

6 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

12 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

CONSULT/
CONSULT EXTRA

7 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

BALLPOINT/
PENCIL

8 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 500st

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive 1-färgstryck. Kliché tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.



Specialproduktion:

Kundunika pennor till 

förmånliga priser

Att reklampennor är ett prisvärt och effektivt annons-

media vet vi sedan tidigare, men hur väl de fyller sitt 

syfte beror främst på vad man väljer att kommunicera 

och på vilket sätt. Klyschigt men sant så gäller det att 

vara unik och sticka ut från mängden om man vill 

nå ut med sitt budskap. Utbudet är stort när det 

gäller reklampennor så du kan säkert ganska lätt 

hitta någon som matchar ditt varumärke till färg 

och form. Frågan är bara hur många andra som 

kommer dela ut samma sorts penna?

Med specialproduktion har vi möjlighet att ta fram pennor 

i alla tänkbara former och färger med mängder av olika 

funktioner. Egentligen finns inga gränser för vad man 

kan göra, har ni önskemål om att göra en morotsformad 

penna som är infärgad i en viss orange färg så kommer 

vi ha möjlighet att hjälp er med det.

Pennor i egen PMS-färg

Men specialproduktion behöver inte vara fullt så 

avancerat. Har du god framförhållning är det också 

ett mycket kostnadseffektivt alternativ för order av 

större kvantiteter. Vid tillverkning och leverans direkt 

från fabrik kan vi erbjuda lägre priser på mer eller 

mindre alla pennor i vårt standardsortiment. De flesta 

av våra standardpennor går också att få i egen PMS-

färg. Vi erbjuder specialproduktion på stora delar 

av vårt standardsortiment men också för pennor  

utöver sortimentet, helt efter dina önskemål.  

Minimumkvantitet:

För egenfärgade plastpennor varierar minsta 

kvantiteten mellan 5000-10000st beroende på 

modell. För metallpennor gäller motsvarande vid 

minsta kvantitet om 5000st. Egna kombinationer 

av standardfärger går normalt sett att få även vid 

lägre kvantiteter.

Egenprofilerade pennförpackningar

Vi kan även ta fram egenprofilerade förpackningar 

till din penna. Ett enkelt och snyggt alternativ är vårat 

Paper Case som går att få i egen design vid order 

om endast 100st. Andra förpackningar kan vara egna 

etuier, boxar, butiksställ, blisterförpackningar eller 

displayer. Tillbehör till pennor såsom block, mappar 

eller liknande är också möjliga att låta tillverka.

Läs mer om specialproduktion på inglisweden.com

6. Pennor för att få nöjdare kunder

Att jobba med profilprodukter är ett sätt att överträffa 

sina kunders förväntningar som gör att de känner sig 

nöjdare med dig som leverantör.

7. Så stärker pennor relationer i olika kundsegment

Vad dina kunder förväntar sig är olika beroende på 

hur er relation ser ut. Vår rekommendation är därför 

att du också behandlar dina kunder olika. Även när 

det kommer till reklampennor. 

Ta chansen att lära dig mer om reklampennors värde 

i olika situationer. Läs vår guide för att få bättre 

förståelse och lättare kunna planera kring era egna 

användningsområden. 

 

Ladda ner hela guiden på vår hemsida:

www.inglisweden.com

7 situationer där 

reklampennor har 

starkt värde

Det finns situationer och marknadsföringssyften där 

det passar särskilt bra att använda sig av reklam-

pennor. För att förklara detta har vi tagit fram en 

guide där vi resonerar kring pennors värde i 7 olika 

situationer. Syftet är att inspirera och hjälpa dig som 

jobbar med försäljning och marknadsföring att se nya 

tänkbara användningsområden där reklampennor kan 

stärka både varumärke och relationen till era kunder.

I guiden tar vi upp följande 7 situationer:

1. Pennor i mötet med andra människor

Profilprodukter, såsom reklampennor, är mycket 

uppskattade att få varför de borde vara självklara 

att ge bort i mötet med andra männsikor.

2. Så blir en penna köputlösande

En reklampenna är oftast inte direkt köputlösande 

men kan definitivt vara det på sikt. Det gäller att se 

till att pennan hamnar hos rätt person på rätt plats 

vid rätt tillfälle.

3. Pennor för att förstärka en upplevelse

Vi vet att en gåva kan förstärka upplevelsen av ett 

möte och skapa positiva känslor hos mottagaren.

4. Pennor för att bygga varumärke

En riktigt bra och snygg reklampenna har en lång 

livslängd och kan faktiskt komma att användas 

dagligen av den som har tagit emot den. 

5. Så kan en penna öka din konvertering

Visste du att motivationen till konvertering dramatiskt 

ökar om call to action-kommunikationen presenteras 

i fysisk form först, t.ex. genom reklampennor?



Kvalitet och skrivkänsla

För pennorna i vårt Premium-sortiment är kvalitet 

och skrivkänsla de absolut viktigaste attributen. 

Här hittar du våra mest prisvärda och populära 

metallpennor tillsammans med mer exklusiva 

presentpennor. Flera pennmodeller kan med fördel 

levereras i set som inkluderar olika penntyper såsom 

kulspetspennor, reservoar- och rollerball pennor. 

Detta då typ av penna och refill ofta spelar en viktig 

roll för skrivkänslan. 

Stilrena presentförpackningar

Samtliga Premium-pennor som trycks eller graveras 

hos oss levereras kostnadsfritt i stilrena Paper Cases 

men även andra etuier och förpackningar finns att 

tillgå i sortimentet. 

ALLA VÅRA PREMIUM-

PENNOR HITTAR DU HÄR
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MILANO 
20059-0501

VENETO 
20038-0890

HEMINGWAY

QUINTO

MILANO

VENETO

HEMINGWAY 
20101-0018

QUINTO 
20050-6004

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive märkning. Kliché alt. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive märkning. Kliché alt. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

35 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 300st

30 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 300st

20 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 300st

20 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 300st

⊲ 0,7mm Needle Point
⊲ Semigel-bläck, blått
⊲ Detaljer i rostfritt stål

⊲ Triangelformad kropp, kromdetaljer
⊲ Ergonomiskt gummigrepp

⊲ Lackerad kropp, kromdetaljer
⊲ Märkning med tryck alt. gravyr

⊲ Aluminiumkropp, lackerad nederdel
⊲ Lämpad för gravyr på överdel

Triangelformat pennetui 
i svart skinnimitation 

med magnetlåsning och 
plats för en penna. 
31 kr/st vid 300st 

BOX 43

38 kr/st
inkl. gravyr
vid 300st

23 kr/st
inkl. gravyr
vid 300st
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BUSINESS

HILTON

KING

BUSINESS BALLPOINT 
20075-0003 K12

BUSINESS PENCIL 
20075-0003 P12
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BUSINESS METAL 
20075-0003
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KING BALLPOINT 
20057-2042

HILTON BALLPOINT 
20599-1301

KING PENCIL 
20057-2043

HILTON ROLLER 
20599-1302

HILTON FOUNTAIN 
20599-1303

122 kr/st
inkl. gravyr

vid 50st

119 kr/st
inkl. gravyr

vid 50st

125 kr/st
inkl. gravyr

vid 50st

⊲ Krom- eller guldfärgade detaljer 
⊲ Märkning med tryck alt. gravyr

⊲ 1,0mm kulspets, blått bläck
⊲ Vridmekanism

⊲ 0,9mm stift
⊲ Märkning med tryck alt. gravyr

⊲ 1,0mm kulspets, blått bläck 
⊲ Märkning med gravyr på klipsdelen
⊲ Vridmekanism

⊲ 0,7mm rollerball, svart bläck
⊲ Kromad huv med plats för gravyr 

⊲ Reservoar, svart bläck 
⊲ Kromad huv med plats för gravyr

104 kr/st
inkl. 1-färgstryck

vid 50st

⊲ 0,9mm stift
⊲ Märkning tryck alt. gravyr 

⊲ 1,0mm kulspets, svart bläck
⊲ Vridmekanism 

ADORE

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive märkning. Kliché alt. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive märkning. Kliché alt. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

139 kr/st
inkl. gravyr

vid 50st

115 kr/st
inkl. gravyr

vid 50st

Elegant etui 
med plats för 
1-3 pennor. 
60 kr/st vid 

50st 

BALLPOINT/
ROLLER/FOUNTAIN

118 kr/st
inkl. gravyr

vid 50st

PALETT
Blanklackerat 

pennetui i vitt eller 
svart med plats 
för 1-2 pennor. 

67 kr/st vid 
50st 

FÖR FLER PRISER OCH  MER INFORMATION:
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BULLET

AG7

BULLET CLIP  
11055-4343

AG7 ORIGINAL ASTRONAUT CHROME 
11055-7135

BULLET RAW
11055-4006

BULLET
11055-4145

Första bläckpennan i rymden

Fisher Space Pen grundades av Paul C. Fisher år 

1967. Redan 20 år tidigare revolutionerade Fisher 

pennindustrin genom att uppfinna en påfyllningsbar 

patron men det var skapandet av den förseglade, 

gastrycksatta bläckpatronen som tog företaget hela 

vägen ut i rymden!

I samband med att världen började utforska vårt 

universum närmare insåg Fisher att det inte fanns 

någon existerande penna som kunde fungera i 

dess ömsom iskalla, ömsom kokande heta vakuum. 

Fisher’s unika patronlösning, som patenterades 

1965, gjorde det möjligt att för första gången använda 

en kulspetspenna i rymden.

Unika skrivegenskaper

Men den förseglade, trycksatta patronen har också 

visat sig vara användbar här på jorden. Förutom att 

den ger ett omedelbart jämnt bläckflöde kan patronen 

skriva på de flesta underlag, samt i alla vinklar, under 

vatten och oavsett väder eller temperatur. Dessutom 

räcker bläcket tre gånger längre än genomsnittspennan 

och det torkar inte ut på över hundra år. Sammantaget 

gör det att Fisher sannolikt kan erbjuda de mest 

avancerade skrivinstrumenten i världen.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive gravyr. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

410 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

910 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

430 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

410 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

⊲ 1,1 mm kulspets 
⊲ Trycksatt patron 
⊲ Obehandlad mässing

⊲ 1,1 mm kulspets 
⊲ Trycksatt patron 
⊲ Svartlackerad alt. 
⊲ krombelagd mässing

⊲ 1,1 mm kulspets 
⊲ Trycksatt patron 
⊲ Avtagbart klips i krom
 ⊲alt. svart metall.

⊲ 1,1 mm kulspets, svart bläck 
⊲ Trycksatt patron 
⊲ Krombelagd mässing
⊲ Tryckmekanism med sidoknapp
⊲ som frisläpper patronen

RYMDPENNAN -  
ORIGINALET FRÅN 1968

AG7 var den första pennan 
att någonsin användas i yttre 
rymden. Den debuterade på 
Apollo 7 uppdraget 1968 och 
har varit med på alla NASA-
bemannade rymdflygningar 

sedan dess.

Tixotropt bläck i en 
hermetiskt förseglad 
patron

Gas- 
plugg

Trycksatt 
kvävgas

Ultrahård kula av 
volframkarbid 

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

FISHER HITTAR DU HÄR
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CLASSIC CENTURY

CLASSIC CENTURY SET,  
LUSTROUS CHROME 
30305-0105

CLASSIC CENTURY,  
SATIN CHROME  
30305-3202

CLASSIC CENTURY SET

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive gravyr. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

Exklusiva skrivinstrument

Cross står för klassisk design och elegans. Företaget 

grundades redan år 1846 av Richard Cross och 

Edward W. Bradbury och är sedan dess USA:s äldsta 

och största tillverkare av exklusiva skrivinstrument. 

De har också sedan många år tillbaka varit officiell 

leverantör av pennor till Vita Huset i USA. Cross 

samarbetar även med andra stora och världskända 

varumärken som bl a. Ferrari och Disney.

 

Livstids garanti 
Cross motto har alltid varit att tillverka eleganta 

pennor med lång livslängd varför samtliga pennor 

i sortimentet säljs med livstids garanti.

⊲ 1,0mm kulspets, svart bläck
⊲ Vridmekanism, livstids garanti

1010 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

410 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

⊲ SET med kulspets- och stiftpenna 
⊲ 1,0mm kulspets, svart bläck 
⊲ 0,7mm sift
⊲ Vridmekanism, livstids garanti

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

CROSS HITTAR DU HÄR
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URBAN MUTED BLACK

URBAN MUTED BLACK FOUNTAIN 
10192-1204

URBAN MUTED BLACK BALLPOINT 
10192-1201

JOTTER BOND STREET

JOTTER XL MONOCHROME
JOTTER XL MONOCHROME 
10192-11122

JOTTER BOND STREET BLACK 
10192-1101

Passion och innovation

George Parker patenterade sin första läckfria 

reservoarpenna 1888. Med över ett sekel av 

erfarenhet, passion och banbrytande innovation 

är Parker idag ett världsledande varumärke av 

exklusiva och fina skrivinstrument.

 

Design och kvalitet

Parker har ett brett sortiment med vackert designade 

reservoarpennor, bläckpennor och rollerpennor. 

Den berömda Parker-pilen är idag en världskänd 

symbol som blivit synonym för pennor med klass 

och kvalitet. Pilen pryder fortfarande klipset på de 

flesta Parker-pennor.

Med många års engagemang för kvalitet säkerställer 

Parker att varje penna levererar den bästa skrivupp-

levelsen när det betyder som allra mest. Samtliga 

pennor i sortimentet har 2-års garanti.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive gravyr. Startkostnad tillkommer med 600kr.
Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter och tryckmöjligheter se www.inglisweden.com.

⊲ Silver- alt. gulddetaljer 
⊲ 1,0mm kulspets, blått bläck 
⊲ Vridmekanism, 2 års garanti
⊲ Märkning med tryck/gravyr

⊲ Spets i rostfritt stål, blått bläck 
⊲ Skyddande huv
⊲ Märkning med tryck/gravyr

⊲ Blanklackerad nederdel
⊲ Överdel i rostfritt stål
⊲ 1,0mm kulspets, blått bläck
⊲ Märkning med gravyr

⊲ Rostfritt, borstat stål 
⊲ 1,0mm kulspets, blått bläck
⊲ Märkning med gravyr

490 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

1050 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

300 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

ROSÉ/GULD/
SVART 

450 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

SILVER

360 kr/st
inkl. gravyr

vid 1-9st

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

PARKER HITTAR DU HÄR
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STARWALKER METAL/RESIN
40497-8877/8877

MEISTERSTÜCK GOLD PLATED 
CLASSIQUE BALLPOINT
40497-0883 B2Ö

MEISTERSTÜCK GOLD PLATED 
CLASSIQUE ROLLER 
40497-2890 B2Ö

MEISTERSTÜCK GOLD COATED 
LEGRAND BALLPOINT
40497-0456 B2Ö

STARWALKER

MEISTERSTÜCK PLATINUM LINE 
MIDSIZE BALLPOINT
40497-4185 B1Ö

MEISTERSTÜCK

En framgångssaga

Framgångssagan om Montblanc leder oss över 

100 år tillbaka i tiden till 1906. Det var det året som 

den tyske ingenjören August Eberstein började 

tillverka reservoarpennor för att sälja till handlare 

i Berlin och Hamburg. Året därpå fick han sällskap 

av investerarna Johannes Voss och Max Koch vilket 

gjorde det möjligt att öppna en egen produktion. 

Varumärket Montblanc registrerades 1910 och se-

dan 1913 har pennorna prytts med den ikoniska 

Montblanc-symbolen. Den består av en sexuddig 

stjärna med rundade spetsar som ska symbolisera 

berget Mont Blancs sex dalar.

 

Ikonisk design

1924 lanserades reservoarpennan ”Meisterstück”, 

en riktig designikon, som genom åren blivit såväl 

omåttligt populär som välkänd. Idag förknippas dock 

varumärket inte bara med eleganta skrivinstrument. 

Montblanc är också kända för sina exlusiva klockor 

och lädervaror, tillverkade i Schweiz respektive 

Florens. Genom att förena fint europeiskt hantverk 

med klassisk design och raffinerat skapande kan 

Montblanc erbjuda ett högkvalitativt sortiment av 

livsstilsprodukter inom kategorin Fine Living.

Samtliga prisexempel ovan avser ca-priser vid angiven kvantitet inklusive diamantgravyr med guld- alternativt silverfyllnad. 
Startkostnad tillkommer med 3000kr. Priser angivna exkl. moms och frakt. För fullständiga prisuppgifter se www.inglisweden.com.

⊲ Pennkropp i blankpolerad platina
⊲ alternativt svart harts
⊲ 1,0mm kulspets, svart bläck 
⊲ Montblanc symbol på toppen

⊲ Längd 142mm, vikt 26g
⊲ 1,0mm kulspets, svart bläck
⊲ Pennkropp i svart harts 
⊲ Platinadetaljer

⊲ Längd 148mm, vikt 31g
⊲ 1,4mm kulspets, svart bläck
⊲ Pennkropp i svart harts 
⊲ Guldplätterade detaljer i 23,3 karat

⊲ Längd 137mm, vikt 23g
⊲ 1,0mm kulspets, svart bläck
⊲ Pennkropp i svart harts 
⊲ Guldplätterade detaljer i 23,3 karat

3900 kr
inkl. diamant-
gravyr för 1st

⊲ Längd 137mm, vikt 24g
⊲ 0,7mm rollerball, svart bläck
⊲ Pennkropp i svart harts 
⊲ Guldplätterade detaljer i 23,3 karat

4500 kr
inkl. diamant-
gravyr för 1st

4210 kr
inkl. diamant-
gravyr för 1st

4310 kr
inkl. diamant-
gravyr för 1st

METAL

5490 kr
inkl. diamant-
gravyr för 1st

RESIN

3410 kr
inkl. diamant-
gravyr för 1st

ALLA VÅRA PENNOR FRÅN 

MONTBLANC HITTAR DU HÄR
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SUSTAINABILITY FOR CURRENT 

AND FUTURE GENERATIONS!

BE SURE TO MAKE 

THE RIGHT CHOICE!
Så jobbar vi 

med hållbarhet

av produkter och tjänster. Koden är en naturlig del 

av vårt arbete och beskriver bl.a. legala krav och 

krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö. För att 

ta del av vår dokumentation, kontakta oss gärna.  

Vi är också måna om att vår verksamhet ska bedrivas 

på ett sätt som lämnar så litet avtryck som möjligt på 

miljön. Detta uppnås genom att vi ser vår del i kedjan 

och ställer miljökrav på våra underleverantörer. 

Våra främsta åtgärder är att:

• Vi erbjuder fler produkter som har mindre 

miljöpåverkan för att våra kunder enklare ska 

kunna göra mer hållbara val.

• Vi optimerar våra transporter för att minska miljö-

belastningen, tex. genom samtransporter från 

Asien med båt. Det är viktigt att inse att frakten 

utgör en viktig del i att köpa hållbara produkter.

• Vi hushåller med våra resurser och försöker ha 

högsta möjliga nivå av återvinning.

• Vi använder oss av 100% förnybar energi.

Självklart ska vi också leva upp till gällande miljölag-

stiftning och hela tiden arbeta med att minska vår 

miljöpåverkan för att skydda vår miljö. 

Ett aktivt kvalitets-och miljöarbete

Ingli Sweden vill ta sitt ansvar utöver det lagen kräver. 

Därför har vi valt att certifiera oss inom kvalitet, ISO 

9001:2015 och miljö, ISO 14001:2015. Vårt kvalitets- 

och miljöledningssystem hjälper oss att möta de 

utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som 

vi ställs inför. Vi vill bidra till en långsiktig, hållbar 

utveckling för vår planet och människorna som ska 

leva här: nuvarande och kommande generationer. 

Arbetet som vi har bedriver tillsammans är något vi 

är stolta över. Det är ett arbete som inte har något 

slut men det är med glädje och engagemang som vi 

aktivt jobbar tillsammans mot en mer hållbar framtid. 

Vårt övergripande, långsiktiga kvalitetsmål är att 

ständigt verka för att minska kvalitetsbrister och 

höja kvaliteten på produkter och tjänster medan 

vårt mIljömål är att försäljningsmässigt öka andelen 

produkter som tillverkas av miljöanpassade material.

Ingli Sweden strävar efter ett hållbart företagande. 

Nyckelområden inom hållbarhet är miljö, arbets-

förhållande, mänskliga rättigheter och anti-korruption, 

samt ansvarsfull företagsstyrning. Det handlar 

om företagets ansvar på framförallt tre områden: 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi har valt en 

strategi som bygger på insikten att vi är en del av 

problemet vilket gör att vi också kan bli en del av 

lösningen för en mer hållbar utveckling. Det innebär 

bland annat att vi ständigt jobbar för att integrera 

hållbarhet i vår verksamhet, samt i de produkter och 

tjänster vi erbjuder.

 

Social uppförandekod

Vi stödjer FN ’Global Compact’s riktlinjer och accepterar 

vårt ansvar att beakta mänskliga rättigheter för dem 

som påverkas av vår verksamhet, samt att bidra till en 

hållbar utveckling i samhället. Som hjälpmedel har vi 

upprättat en social uppförandekod som gäller i såväl 

vår egen verksamhet som i relation med leverantörer 

– rPET, återvunnen PET-plast

Reklampennor som är tillverkade av återvunnen rPET-

plast ökar hela tiden på marknaden. Den är en lätt och 

stark plast som är väldigt tålig. rPET tillverkas till 

100% av återvunna PET-flaskor och kan återanvändas 

till nya produkter många gånger. rPET-plast är inte 

vänlig för miljön i sig men den gör mindre påverkan. 

Liksom vid all plaståtervinning bidrar tillverkning i rPET 

också till bl.a. minskad avfallsdeponering och minskat 

oljeberoende.

– Returpapper

Pennor tillverkade av returpapper är bättre ur miljö-

synpunkt eftersom plastproduktion generellt kräver 

mer energi och släpper ut avsevärt mycket mer 

växthusgaser än motsvarande pappersproduktion. 

Dessutom slukar en pappersproduktion med retur-

papper avsevärt mindre energi. Att återvinna papper 

och använda för tillverkning av andra produkter bidrar 

också till en resurs-effektiv produktion och minskat 

avfall vilket är nödvändigt för vår cirkulära ekonomi.

Miljön är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi har  

ett stort miljöanpassat sortiment av reklampennor 

som tillverkas av material som är bättre för miljön ur 

ett hållbarhetsperspektiv.

Vi ska göra det lätt att välja rätt

Vår ambition är att tillhandahålla och ständigt utöka 

vårt miljöanpassade sortiment av reklampennor. 

Vi ser det också som vårt ansvar att informera om 

vilka pennor som är bättre för miljön och försöka 

styra våra kunder och partners till att oftare välja 

miljöanpassade alternativ. Vi ska göra det lätt att 

välja rätt helt enkelt. 

Material med mindre miljöpåverkan

I sortimentet har vi en mängd pennor som tillverkas 

av material med mindre miljöpåverkan jämfört med 

traditionell, nytillverkad plast. Vi erbjuder t.ex. reklam-

pennor som är tillverkade av:

– Ingeo® PLA, biologiskt nedbrytbar plast

Våra pennor i PLA är tillverkade i ett patenterat och 

miljöcertifierat material från NatureWorks som kallas 

Ingeo®. Ingeo® PLA utvinns av förnybara råvaror, 

så som växtstärkelse och mjölksyra, och har unika 

egenskaper som inte återfinns i traditionell plast. 

Materialet är biologiskt nedbrytbart och komposter-

bart vid temperaturer över 60°C så det kan återingå 

i det naturliga kretsloppet. Dessutom kräver tillverkning 

av PLA endast en tredjedel av den energi som behövs 

för tillverkning av vanlig ABS-plast.

– Återvunnen ABS (Recycled)

ABS är en hållbar och tålig plast med fin lyster som 

fungerar utmärkt att återvinna. Fördelarna med 

plaståtervinning är många. Pennor av återvunnen 

ABS är ett bra miljöval eftersom det bland annat 

bidrar till minskad nytillverkning av plast och till-

varatagande av icke förnybara råvaror.

Miljöanpassat  

sortiment
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Kvalitet, kreativitet 

och 40 års kunskap 

av att trycka pennor.

I över 40 år har Ingli Sweden försett marknaden 

med profilerade reklampennor. Det var 1980 som 

grundaren Jaan Ingel fick idén att tillsammans med 

sin familj starta ett litet tryckeri för reklamprodukter 

i sin källare i Täby norr om Stockholm. Redan då 

var hans vision klar. Att bygga relationer och skapa 

mervärde genom att erbjuda sina kunder kreativitet, 

kunskap, service och kvalitet. En vision med starka 

ledord som lever kvar inom företaget än idag.

Idag är Ingli Sweden ett av Sveriges äldsta företag inom 

kategorin produktmedia och den största renodlade 

pennleverantören på reklammarknaden. Med ett 

heltäckande sortiment, stor lagerhållning och eget 

tryckeri kan vi erbjuda en mängd valmöjligheter och 

hålla korta leveranstider på såväl tryckta som otryckta 

varor. Ingli Sweden är även svensk agentur till några 

av de största penntillverkarna i världen och jobbar 

med flera kända varumärken som t.ex. Cross, Parker, 

Stilolinea, Maxema, Montblanc, Bic, Pilot och Ballograf. 

Pennor är vår passion och vårt största mål är att öka 

medvetenheten om reklampennans värde. Läs mer 

om oss på: www.inglisweden.com
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