
CLASSIC Sport Navy
A Série Kaweco Sport apresenta 6 cores clássicas, surge 1911,
uma caneta de bolso que mede 10,5cm quando fechada, com
a tampa mede 13,0cm. Disponibiliza cinco aparos diferentes:
EF traço extra fino, para uma escrita muito fina, F traço fino,
M é um traço padrão ou seja médio, B é um traço um pouco
mais largo e o traço BB geralmente é um traço utilizado para
assinaturas grandes e dramáticas. Para principiantes,
recomendamos o aparo M.



SKYLINE Sport Fox 

Inspirado no Streatwear Trends, a cor suave pastel, apropriada 
para o  início do outono, será incluída na série SKYLINE Sport.



AL Sport A Kaweco AL Sport disponível em Vermelho escuro.

Já em 1905 a Kaweco tinha fabricado os primeiros instrumentos de
escrita feitos de metal. Os produtos que foram feitos de latão prateado
foram banhados a ouro no passado, hoje produzidos de alumínio.
Alumínio de alta qualidade é processado pela técnica CNC e outros
processos para obter um acabamento acetinado e uma superfície
endurecida. A versão "Stonewashed" já possui um aspecto usado. O
modelo "Raw" desenvolve uma pátina especialmente rápida, porque o
alumínio não está tratado.



STUDENT
Viagem ao passado: as cores dos anos 70, laranja e creme, 
combinadas com ornamentos dourados, evidenciam a forma 
nostálgica da série STUDENT.

A história de sucesso da Kaweco começou em uma pequena loja de 
retalho perto da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, em 1883. 
Desde então, a Kaweco teve uma ligação inseparável com estudantes 
de todo o país. Especialmente na década de sessenta, as canetas 
Kaweco eram companheiros de estudo muito populares.
A série Kaweco STUDENT foi criada com este objetivo em mente.



ICE Sport

Kaweco ICE Sport Set.

Uma caneta de caligrafia com aparo 1,9 mm, com 
cartucho de tinta amarelo néon brilhante, notas 
importantes e passagens de texto tornam-se 
permanentemente perceptíveis.



Kaweco Bolsas em pele

KW10001672

KW10001673

KW10001674

KW10001675
KW10001676 KW10001677



Clip Nostalgic for Sport Black

Kaweco Twist & Out Preto

KW10001686

KW10001702 

2,390€


