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Caran d’Ache homenageia o Lago Léman com a
misteriosa coleção Léman Noir Matte
A Caran d’Ache acaba de acrescentar novos instrumentos de escrita à sua
luxuosa gama Léman, com a coleção Léman Noir Matte, inspirada na visão
noturna e mística do lago Léman, situado na fronteira França-Suíça.
Este lago vive em contante mudança, onde cada hora é diferente, mágica e
misteriosa ao mesmo tempo. O azul-turquesa das suas calmas e claras águas
transforma-se em cinzento de um céu tempestuoso, passando pelo azul da
madrugada. A nova coleção da Maison de Haute Écriture representa o momento
especial em que a escuridão total da noite se transforma no brilho do dia,
deixando desaparecer os reflexos da noite para que o lago Léman possa
apresentar a sua tonalidade mais misteriosa, o Matte preto.
Esta luxuosa coleção, disponível em caneta, roller, esferográfica e lapiseira,
reflete a sua cor sintonizada com as tendências do luxo contemporâneo sem ser
demasiado ostensiva. Com o carimbo “Made in Swiss”, a elegância do preto
fosco que contrasta com o prateado banhado a ródio e a assinatura Caran
d’Ache, esta coleção vem reforçar, assim, a qualidade suíça e a sua
pormenorizada produção nos ateliers de Genebra.
A coleção Léman Noir Matte capta na perfeição a misteriosa face oculta do lago Léman,
uma fonte de inspiração inesgotável para todos os que a utilizem nas suas escritas.

PVP’s recomendados:
Caneta Léman preta Matte: 566 €
Roller Léman preta Matte: 359 €
Esferográfica Léman preta Matte: 308 €
Disponível na loja Canetas & Companhia (C.C. Colombo) e Prisma (CascaiShopping).
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Descrição técnica
O corpo e tampa são feitos de bronze e laca preto mate, apresentando acabamentos
prateados, banhados em ródio. Estes elementos permitem que as peças sejam
resistentes a riscos e a abrasões deixando a luminosidade e o brilho da Léman Matte
ainda mais preciosa.
Caneta Aparo M: com o aparo em ouro de 18 quilates, oferece uma bomba de tinta ou
cartuchos e está disponível nas larguras F, M, L e BB.
Roller: pode ser usada com o mecanismo roller ou com cartucho de fibra na ponta.
Esferográfica: dispõe de um mecanismo giratório e inclui o famoso cartucho gigante
Golias da Caran d’Ache e tem capacidade para escrever 600 páginas A4.
Lapiseira: é uma lapiseira com um mecanismo próprio de alta precisão rotativa com
minas de 0,7 mm. Não disponível em Portugal.
Sobre a Caran d’Ache: www.carandache.com
A Caran d’Ache, Maison de Haute Ecriture, foi fundada por Arnold Schweitzer em 1924. Com o seu
património

inestimável

de

conhecimento

técnico

especializado,

a

empresa

protegeu

cuidadosamente a arte da caligrafia. Respeitando a grande tradição da indústria transformadora
suíça, concebe e produz produtos excecionais, todos com o reconhecido selo de qualidade
“Produzido na Suíça (Swiss Made)”. Reconhecidos mundialmente pela sua excelência, estes
instrumentos de escrita, tal como os materiais de belas artes e desenho, são uma combinação
ousada de conhecimento especializado e estética, feitos com paixão e rigor.
No seu portfólio de instrumentos de escrita, a marca conta com peças desde 80€ até mais de
500.000 euros e conta atualmente com cerca de 300 trabalhadores.
Para mais informações, contacte:
Inês Santos
Communication Senior Consultant
YoungNetwork Group
Tel.: +351 21 750 60 40
Tlm.: +351 96 209 02 67
E-mail: ines.santos@pressdirecto.com
Website: www.youngnetwork.com
*Texto escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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