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Dear Kaweco
friends,

Michael Gutberlet
Geschäftsführer und Visionär
h & m gutberlet gmbh

for me as a collector of writing instruments, the 

old products of the Kaweco brand greatly

contributed to my lifetime dream. I wanted to 

design and produce my own pens while keeping 

the tradition alive at the same time. 

Important elements and characteristics have been 

preserved in today’s designs to conserve the

fascinating 130 year old history. 

Share our joy about the unique products in this 

current catalogue!

Your,

دوستان عزیز کاوکو،

برای من که از مجموعه داران نوشت افزار هستم، محصوالت سنتِی 
برند کاوکو نقش بسزایی در تحقق رؤیای زندگی ام داشته اند. دلم 
می خواست قلم های خودم را طراحی و تولید کنم و هم زمان، سنت 

را نیز زنده نگه  دارم. 

شرکت  این  امروزین  طرح های  در  مهمی  ویژگی های  و  عناصر 
محفوظ مانده اند تا این تاریخچه مسحورکننده 130 ساله به خوبی 

حراست شود.

با ورق زدن این کاتالوگ در شعفی که ما نسبت به این محصوالت 
منحصر به فرد داریم سهیم شوید!

                                                                      

 با احترام،
  مایکل گوتبرلت
 مدیر عامل



Foundation of the Heidel-
berger Federhalterfabrik
(dip pen factory) by the
gentlemen Luce and Enßlen.
Although the Kaweco name 
was not listed in the 
Heidelberg directory until 
1889. 
Wooden dip pens are
produced; fountain pens 
and golden nibs are 
imported from Morton in 
New York.

بـرای اطــالعات بیشتر در زمینه تاریخچه لطـــفا به وب سـایت ما به آدرس www.kaweco-pen.com مراجعه کنید.
For further historical information please have a look on our website www.kaweco-pen.com.

The businessmen Heinrich
Koch and Rudolph Weber
take over the Heidelberg
dip pen factory and set-up a
new production facility in
Handschuhsheim, right 
outside of Heidelberg. The 
products are marked with 
the brand names Perkeo, 
Omega and Kaweco and 
are also stamped with the 
initials HF, which stand for 
Heidelberger Federhalter-
fabrik (Heidelberg dip
pen factory).

The first safety fountain pen
is patented by KAWECO,
D.R.G.M. 224101 and
is strongly advertised.

The Kaweco catalogue
mentions subsidiaries in
Berlin, Paris, Zurich and
Vienna as well as agencies
in many countries all over
the world.
A pocket fountain pen for
ladies, officers and sports-
men is mentioned for the 
first time. It is the year of
birth of the Kaweco Sport.

Morton supports Kaweco
by helping with the set up 
of their own gold nib
production and sends
engineers as well as
machines to Germany.

Transformation into a PLC
(public limited company).
Kaweco employs 600
people and produces about
130,000 fountain pens 
annually. Lever fountain 
pens are added to the 
production.

1911
در کاتالوگ کاوکو از شعبه هایی در برلین، 
پاریس، زوریخ و وین و نیز دفاتر نمایندگی 
زیادی در بسیاری از کشورهای جهان نام 

برده شد. 
بـرای اولیــن بار از خـودنویس جــیبی 
مخصــوص بــانوان، کـارمندان دفتری و 
ورزشکـاران نام برده شد. این سال اولین 
سال تولد خودنویس های کاوکو اسپورت 

بود.

1913
شرکت مورتون با تولید سرقلم های طالی 
خود و فرستادن مهندسان و ماشین آالت 

به آلمان از کاوکو حمایت کرد.

1921
با  عمومی  یک شرکت  به  تبدیل شدن 
مسئولیت محدود (PLC). شرکت کاوکو 
با استخدام 600 نفر، ساالنه حدود 130 

هزار خودنویس تولید می کرد.
 خودنویـس هــای اهرمی به محـصوالت 

اضافه شدند.

The considerably smaller
Baden fountain pen factory
„Knust Woringen and
Grube“ (Aurumia brand) 
from Wiesloch buys
Kaweco‘s company name, 
machines, stock and patents.
The brands and models of
Kaweco and Aurumia are 
combined; “KA WE CO” in 
the three-part circle
emerges. It is still used 
today as a logo on nearly
all pens.

1930
کارخــانه تولیدکننده خودنویس  بسیار 
کوچک تری از استان باِدن به نام کنوست 
ورینگن و گروب )یا همان برند آرومیا( 
نام،  خریداری  به  اقدام  ویزلُخ  شهر  در 
انحصاری  حقوق  و  سهام  تجهیزات، 
مدل های  و  برندها  کرد.  کاوکو  شرکت 
 کاوکو و آرومـیا تلفیـق شدنـد و بـرند

»KA WE CO« در دایـره ای سه تکـه 
پدید آمد که امروزه هنوز به عنوان لوگو 
این شرکت  قـلم های  تقریبا روی همه 

حک شده است.

1883
1899

1908

فابریک  فِدر هالتر  هایدلبرگر  کارخانه 
مخزن  فاقد  خودنویس های  )کارخانه 
جوهر- Dip Pen( توسط آقایان لوس 
و اِنسلن تأسیس شد. هر چند تنها در 
سال 1889 بود که نام کاوکو در لیست 

راهنمای شهر هایدلبرگ ذکر شد.
در این دوره، خودنویس های چوبی فاقد 
مخزن تولید می شدند و خودنویس های 
شرکت  از  طال  سرقلم های  و  مخزن دار 

مورتون در نیویورک وارد می شدند.

دو بازرگـان به نــام های هاینریش ُکـخ و 
رادولف وِبر کارخانه خودنویس هایدلبرگ 
را خـریداری کردنــد و کـارخانه تولیدی 
جدیدی را در َهندزشوشایم که درست 
خارج از هایدلبرگ بود، راه اندازی کردند. 
محصـوالت آن ها نام برندهــای پِرکئو، 
اُمگـا و کاوکو را بر خـود داشـتنـد و با 
حروف HF نیز مهر می شدند که حروف 
 آغازیــن هــایدلبرگـر فـدرهالتر فابریک

)کـارخــانه خودنـویس های فـاقد مخزن 
جوهـر هایدلبرگ( هستند.

نام  با  کاوکو  مخزن دار  خودنویس  اولین 
D.R.G.M 224101 به ثبـت رسیـــد 
و تبلیغات قدرتمنـدی برای آن صــورت 

گرفت.



During World War II pro-
duction is stopped
almost completely. Several
months after the end of 
the war, the company 
receives permission to 
resume business on October 
30th, 1945. The German 
shepherd dog becomes the
new heraldic animal.

Mr. Friedrich Grube Senior
dies on May 5th, 1960.
His son Friedrich, his wife
Liselotte and their two sons
take over management.
The product range is
adjusted to match the 
modern streamlined shapes. 
The nibs are partially 
concealed.

Kaweco purchases a license 
for the XX. Olympic Games 
and launches the Sport Set 
with a special jewellery 
pendant.

Especially insurance
companies value the
Kaweco Sport as a means
of advertisement.

The h & m gutberlet gmbh 
aquires the „KAWECO“ 
name and re-launches a new
Sport series based on
the Kaweco Sport design 
from 1935. These nifty
pocket writing instruments 
are available as fountain 
pens, rollerballs, ballpens, 
push pencils and clutch 
pencils.
Diplomat becomes the 
exclusive sales partner. 
This business relationship 
is maintained until 1999, 
when Diplomat is sold.

Kaweco begins building a
world-wide sales network
under the aegis of the h&m
gutberlet gmbh. With the
help of local
distributors in different
countries, Kaweco products
are sold to many nations.
 
The Kaweco Sport is
made out of aluminium for 
the first time. The Kaweco
AL Sport is born.

The product range
continuously expands.
Classic design and 
high-quality manufacturing 
are still at the core of the 
brand’s philosophy today.

Currently, Kaweco writing
instruments are available in
over 40 countries.

1945
در طول جنگ جهانی دوم، تولید تقریبا 
به طور کامل متوقف شد. شرکت چند 
ماه پس از پایان جنگ در تاریخ 30 اکتبر 
1945 مجـوز از سرگیــری کسب وکار را 
کسب کرد. سگ نژاد ژرمن شپرد به نماد 

جدیدی از نجیب زادگی تبدیل شد.

1960
فردریش گروب )پدر( در پنجم ماه مه 
سال 1960 درگذشت. پسر او، فردریش، 
به اتفاق همسرش، لیزالته و دو پسرشان 
مدیریت شرکت را برعهده گرفتند. نوع 
تولیـد در همخـوانی با اشکـال ساده و 
دلپذیـر مدرن تنظیـم شد. سرقلم هـا تا 

قسمتی درون غالف مخفی بودند. 

1971
شرکت کاوکو با اخذ گواهینامه ای برای 
بازی های المپیک بیستم خط تولید ِست 
اسپورت خود را راه اندازی کرد که یک 

آویز زینتی نیز همراه خود داشت.

شرکـت هـای بیمـه، بـه طور اخـص، از 
ست کاوکو اسپورت برای تبلیغات خود 

استفاده می  کردند.

1994
تجاری  نام  گوتبرلت  ام  اند  اچ  شرکت 
کاوکو را خریداری کرد و مجددا شروع 
به تولید سری اسپورت جدیدی بر مبنای 
این  کرد.   1935 اسپورت  کاوکو  طرح 
نوشت افزارهای جیبی جذاب و شیک در 
فرم های خودنویس، روان نویس، خودکار، 
مداد مکانیکی و مداد فشاری موجوداند. 

شرکت دیپلمـات نمایندگـی انحصـاری 
فــروش محصـوالت کـاوکو را بـه عهده 
گرفت. این رابطه تجاری تا سال 1999، 
یعنـی تـا تاریخ فروش شرکت دیپلمات، 

حفظ شد.

2000
ایجـاد شبکـه فروش  به  کاوکو شـروع 
جهــانی خود کــرد. محصـوالت کاوکو 
با کمـک توزیع کنندگــان محلــی، در 

کشورهای زیادی فروخته می شود.

2005
سـری  کاوکو اسپــورت  برای اولیـن 
آلومینیوم ساخته و سری  از جنس  بار 

آل اسپورت متولد شد. 

2017
دامـنه محصــوالت پیـوستـه در حــال 
گسترش است. امروزه، طراحی کالسیک 
و تولید با کیفیت، هنوز هسته فلسفه این 

برند را تشکیل می دهند. 

در حـال حاضــر، نوشت افزارهای کاوکو 
در بیش از 40 کشور جهان در دسترس 

هستند .



Kaweco

h & m gutberlet gmbh
Max-Brod-Straße 11
90471 Nürnberg, Germany
Fon +49 911 81 86 60
info@kaweco-pen.com
www.kaweco-pen.com

Kaweco is one of the oldest brands in its category.
Since 1883 Kaweco writing instruments have been 
an inherent part of high class assortments. The 
fine line between tradition and innovation is at the 
core of this brand. The unmistakable octagonal
shape represents individual freedom and maximum
precision of design and implementation.

Kaweco

فهرست

است. برندها  قدیمی ترین  از  یکی  مشابه،  کاالهای  بین  در   کاوکو 
از سال 1883 بخش جـدایی  ناپـذیر برند کـاوکـو   نوشت افـزارهای 
 مجموعه های فاخر و درجه یک بوده اند. در ذات این برند مرز باریکی
 میان سنت و نوآوری وجود دارد. فرم هشت وجهی بی نقص آن بیانگر

آزادی فردی و نهایت دقت در طراحی و اجرا است

Content
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تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

CLASSIC
Sport

Kaweco

8

در سال 1911 محصولی استثنایی به نام کاوکو اسپورت تولید شد. 
خودنویسی جیبی که می توانستید همه جا آن را همراه داشته باشید. 
این خودنویس هنگام بسته بودن درپوش تنها 10/5 سانتی متر طول 
داشت اما با باز کردن درپوش و سوار کردن آن بر باالی بدنه به قلمی 

با سایز استاندارد تبدیل می شد.
ِسپل هربرگر ]سرمربی تیم فوتبال آلمان[ ویژگی های این خودنویس 
را ستایش کرده است. او به کمک یکی از قلم های کاوکو اسپورت  بود 
که تاکتیک های پیروزمندانه خود را بر کاغذ جاری کرد. تاکتیک هایی 

که تیم آلمان را برنده جام جهانی 1954 کرد.

In 1911 something remarkable by the name of 
Kaweco SPORT was created. A pocket fountain 
pen which could be carried everywhere. It only 
measured 10.5 cm when closed, but when the cap 
was mounted on top of the barrel, it grew to a 
standard sized pen.

Seppl Herberger already appreciated the
features of this fountain pen. It was a Kaweco 
SPORT that commited his victorious tactics to 
paper. Tactics that made the German team win
the World Cup in 1954.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودنویس
Fountain Pen

مشکی
black

خودکـار
Ballpen

سبـز
green

روان نویس
Rollerball

بـوردو
bordeaux

مداد مکانیکی
Push Pencil

قرمـز
red

سفیـد
white

 مداد فشاری
Clutch Pencil

9

شطرنجی مشکی
Chess black

گیلـوش مشکی
Guilloche black

*

تنها در فروشگاه َمنیوَفکُتم آلمان،  سوییس و اتریش موجود است.  *

     Only available at Manufactum in Germany
     Switzerland and Austria.

 تبلیغ کاوکو اسپورت، 1935
Advertising of Kaweco Sport, 1935



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

SKYLINE
Sport

Kaweco

10

Today there is a contemporary version of the 
Kaweco Sport – the SKYLINE series. The silver 
accents, i.e. the silver imprint and the silver metal 
logo on top of the cap make all the difference. 
Besides classy black this series offers fresh and
hip colours.

The name SKYLINE represents the colour silver,
as well as lifestyle and fashion in major cities
around the world.

مدل به روز شدة کاوکو اسپورت، سری اسکای الین نام دارد.. عناصر 
نقره ای رنگ  فلزی  لوگوی  و  نقره ای  نوشته های  یعنی  نقره ای رنگ، 
روی درپوش، نقطه تمایز این محصول با کاوکو اسپورت است. این 
سری عالوه بر رنگ شیک مشکی، در چند رنگ  شاد و بانشاط نیز 

عرضه می شود.

در  مد  و  زندگی  نیز سبک  و  نقره ای  رنگ  معّرف  اسکای الین،  نام 
شهرهای بزرگ سراسر جهان است.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مداد مکانیکی
Push Pencil

مداد فشاری
Clutch Pencil

11

مشکی
black

مینت
mint

خاکستری
grey

سفیـد
white

صورتی
pink

قهوه ای روشن
macchiato

تراش مارپیچ های داخلی و خارجی در سال 1940
Cutting of the inner and outer thread in the year 1940



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

ICE
Sport

Kaweco

12

Translucent stands for the idea „to make the
invisible visible“. As early as the twenties Kaweco
representatives were already equipped with a 
writing instrument cross section pen model. These 
cross section models were made by cutting serial
products in half in order to make the interior
mechanisms more visible. However, this process 
became unnecessary in the fifties through the 
further development of the injection moulding 
technique. Translucent models were produced.

The Kaweco ICE Sport has the same characteristics
and comes in a colourful variety.

 شفافیت، همان ایده » مرئی کردن نامرئی« است. در دهه 1920 
بهتر  کارکرد  نمایش  منظور  ]به  کاوکو  فروش  نمایندگی های 
مقطع  سطح  برش  با  نوشت افزارهایی  به  مشتریان[  به  محصوالت 
مجهز شدند. این مدل ها دارای برشی در وسط محصوالت برای مرئی 
کردن مکانیسم داخلی بودند. با این حال، با پیشرفت بیشتر تکنیِک 
و  غیرضروری شد  فرآیند  این  دهه 1950،  در  تزریقی  قالب گیری 

مدل های   شفاف تولید شدند.

انواع  تولید شده و در  با همین رویکرد  اسپورت کاوکو  مدل آیس 
رنگ های گوناگون عرضه می شود.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مداد مکانیکی
Push Pencil

مداد فشاری
Clutch Pencil

13

مشکی
black

آبـی
blue

زرد
yellow

نارنجی
orange

صورتی
pink

قرمز
red

دریل کردن دریچه بازدید در کارخانه
Drilling of the viewing window in the factory



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

AL Sport
Kaweco

14

As early as 1905 Kaweco had already manufac-
tured the first writing instruments made out of 
metal. Products which were made out of silver 
or gold plated brass in the past, are made from 
aluminium today.

High-quality aluminium is processed by CNC-
technique and other processes in order to obtain a 
satin finish and hardened surface. The „Stone-
washed” version already has a used look. The 
„Raw” model develops a patina especially quick, 
because the aluminium is untreated.

شدند  ساخته   1905 سال  در  کاوکو  فلزی  نوشت افزارهای  اولین 
ساخته  نقره  یا  طال  با  شده  آب کاری  برنج  از  قبال  که  محصوالتی 

می شدند، امروزه از آلومینیوم ساخته می شوند.

آلومینیوم مرغوب با استفاده از تکنیک تراش سی ان سی و فرآیندهای 
دیگر عمل آوری می شود تا به سطحی سخت با پرداخت نهایی مات 
و  کهنه  ظاهری  )سنگ شوی(  استون واش  مدل  شود.  یافته  دست 
مستعمل دارد. مدل آلومینیوم خام به سرعت حالت پتینه به خود 

می گیرد چون از آلومینیوم عمل آوری نشده ساخته شده است.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودنویس
Fountain Pen

خودکـار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مداد مکانیکی
Push Pencil

15

مشکی
black

خاکستری
grey

استون واش مشکی
Stonewashed

black

استون واش آبی
Stonewashed

blue

نقره ای
silver

آلومینیوم خام
raw

آبی  روشن
light blue

 آبکاری الکتریکی در کارخانه آبکاری هایدلبرگر
Electroplating in the Heidelberger Dip Pen Factory Koch, Weber & Co



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

BRASS
Sport

Kaweco
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In the beginning of the industrial age pens were
made of hard rubber (Ebonite). The material was 
just polished. Brass was already used for pens, but 
mainly for the ornamental elements, such as clips 
and decorative rings. The cartridge technology 
finally made the usage of other materials possible, 
because the ink no longer came in contact with 
the metal. Around 1550 brass was purposefully 
“cast” for the first time and thus offered a variety 
of applications.

With daily use the Kaweco BRASS Sport will 
develop a natural and individual patina, specific 
to the user.

در آغاز عصر صنعتی قلم ها از جنس الستیک سخت )ابونیت( ساخته 
می شدند. این ماده فقط در حدی که صیقلی شود پرداخت می شد. 
فلز برنج نیز در ساخت قلم ها به کار می رفت اما عمدتا برای تزئیناتی 
سال  در  بار  نخستین  برای  برنج  زینتی.  حلقه های  و  گیره  ها  مثل 
1550 میالدی به صورت هدفمند »ریخته گری« شد و به این ترتیب 
کابردهای گوناگونی یافت. فن آوری کارتریج جوهر سرانجام استفاده 
از مواد دیگر را ممکن ساخت زیرا جوهر دیگر در تماس با فلز قرار 

نمی گرفت.

و  طبیعی  پتینه ای  کاوکو،  اسپورت  بَِرس  مدل  از  روزمره  استفاده 
منحصر به فرد را برای هر کاربر ایجاد خواهد کرد.



خودنویـس
Fountain Pen

خودکـار
Ballpen

روان نویـس
Rollerball

مداد مکانیکی
Push Pencil
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برنـجی
Brass

تراش دادن بدنه در فرآیند تولید
Turning of the barrel during manufacturing

Colours / رنگ  بندی Packaging / بسته بندی

Models / مدل  ها
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STEEL
Sport

Kaweco
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The Kaweco STEEL Sport conveys the feeling of 
enjoying a raw material to the fullest. Stainless 
steel doesn’t change much while in use, unlike 
brass, copper or bronze.
 
The stainless steel material used for the Kaweco 
STEEL Sport has a brushed premium surface and 
appears cool, sleek, elegant and unpretentious.
It is a tool for great minds made of stainless steel.

استیل اسپورت کاوکو لذت لمس ماده ای خام را تمام و کمال منتقل 
تغییر  استفاده  اثر  بر  برنز  یا  مس  برنج،  بر خالف  استیل  می کند. 

چندانی نمی کند. 

استیل به کار رفته در استیل اسپورت کاوکو دارای سطح بُِرس خورده 
ممتازی است که ظاهری خوشایند، نرم و صیقلی، شیک و بی تکلف 
دارد. این محصول ابزاری شایسته برای ذهن های بزرگی است که از 

جنس فوالدند.



خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مداد مکانیکی
Push Pencil

19

استیل
Stainless Steel

تراش و دریل درپوش در کارخانه
Turning and drilling of the cap on the company grounds

Colours / رنگ  بندی Packaging / بسته بندی

Models / مدل  ها
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AC Sport
Kaweco

20

The Kaweco AC Sport was inspired by the today‘s 
sports car construction. Aluminium and carbon 
are no longer just decorative elements, they influ-
ence many aspects of the dynamics and efficiency 
of a vehicle. When it comes to writing instru-
ments, not only do they enhance the design, but 
also the writing comfort, surface feel and weight of 
the pen.

Kaweco managed to integrate vivacious emotions 
into the construction of this writing instrument. 
We proudly present the first „light-weight design“ 
Kaweco: the AC Sport!

اسپورت  اِی سی  الهام بخش  امروزی  اسپورت  ماشین های  ساختار 
کاوکو بوده اند. آلومینیوم و کربن دیگر صرفا عناصری تزیینی نیستند، 
بلکه بر جنبه های زیادی از دینامیک و کارآیی این وسایل نقلیه اثر 
گذاراند. وقتی نوبت به نوشت افزار می  رسد، این عناصر نه تنها موجب 
ارتقاء طراحی می شوند، بلکه به راحتِی نگارش و کم شدن وزن قلم 

کمک کرده و حس لمس خوشایندی را به ارمغان می آورد.

کاوکو موفق شد نشاط و سرزندگی را درون ساختار این نوشت افزار 
بگنجاند. با افتخار اولین »طراحی َسُبک« کاوکو را معرفی می کنیم: 

اِی سی اسپورت.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

مداد مکانیکی
Push Pencil

مشکی
black

سرقلم نقره ای
nib silver

قرمز
red

سر قلم نقره ای
nib silver

سبز
green

سرقلم مشکی
nib black

نارنجی
orange

سرقلم مشکی
nib black
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کنترل کیفی چشمی در روزگاران قدیم
Visual quality check back in the days
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LILIPUT
Kaweco
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The LILIPUT is one of the oldest Kaweco series.
In 1908 it already fascinated the consumers with 
its simple style, it was made of ebonite back then. 
Even today the Kaweco LILIPUT only consists of 
3 parts: cap, barrel and mouthpiece.

The LILIPUT series is available in different preci-
ous metals. Measuring only 97 mm when closed, 
just 87 mm when opened and 125 mm when the 
cap is attached to the barrel, the LILIPUT is one 
of the smallest fountain pens in the world.

مدل لیلی پوت یکی از قدیمی ترین مجموعه های کاوکو است که با 
سبک ساده خود در سال 1908 مصرف کنندگان را مسحور کرد. این 
مدل در آن زمان از جنس ابونیت )الستیک سخت( ساخته می شد. 
امروزه نیز لیلی پوت کاوکو فقط از این سه جزء درپوش، بدنه و سرقلم 

ساخته می شود.

با  این مدل  ارائه می شود.  ارزشمند  فلزات  انواع  در  لیلی پوت  مدل 
داشتن طولی به اندازه تنها 97 میلی متر هنگام بسته بودن درپوش، 
87 میلی متر هنگام باز بودن درپوش و 125 میلی متر هنگام قرار 
از کوچک ترین خودنویس های  باالی بدنه، یکی  بر  گرفتن درپوش 

جهان محسوب می شود. 



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودنویس
Fountain Pen

  خودکار در دار
Ballpen with cap

خودکار
Ballpen

مشکی
black

مسی
Copper

آبی آتشی
Fireblue

نقره ای
Alu silver

برنجی موج دار
Brass Wave

برنجی
Brass

استیل
Stainless Steel

*I *I

*II

*I

*I   Only available as fountain pen      .فقط خودنویس موجود است

*II Only available in brass                    .فقط از جنس برنجی موجود است
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سنباده کاری و پرداخت سرقلم کاوکو در سال 1940
Sanding and polishing of the nib at Kaweco in the year 1940
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SUPRA
Kaweco
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مدل سوپرا کاوکو برادر بزرگتر لیلی پوت و با قابلیت تنوع ظاهری 
سریع است. آلیاژ معروف اِکو بَِرس )برنج ساخت شرکت ویلَند ِورک 
طی  در  معموال  برنج  است.  سرب  از  عاری  آلیاژی  اولم(  شهر  در 
استفاده مستمر از جال می افتد و به مرور زمان پتینه منحصربه فردی 

را به خود می گیرد.

امکانات متعددی برای مونتاژ این قلم وجود دارد، مثال قلم کوتاه فاقد 
درپوش و قطعه رابط یا قلم بلند دارای درپوش و قطعه رابط. بنابراین 
وزن و طول این خودنویس می تواند طوری تنظیم شود که در تطابق 
با نیازهای فردِی کاربر قرار داشته باشد. طراحی مینیمالی این قلم 

یادآور باوهاوس و براون است.

The Kaweco SUPRA is the big brother of the
LILIPUT and a quick-change artist. The well-known
ECO brass (brass manufactured by the Wieland 
Werke in Ulm) is lead-free. As usual brass will 
become tarnished when in use and develop an 
individual patina over time. 

There are several possibilities to screw this pen 
together, for example the short version without 
cap and connecting piece, or the long version with 
connecting piece and cap. Therefore this fountain 
pen’s weight and length can be adjusted to meet 
the individual needs of its user. The minimalistic 
design is reminiscent of Bauhaus and Braun.



خودنویس
Fountain Pen

برنجی
Brass
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بررسی کیفیت نوک قلم در زمان های قدیم
Quality check of the nib at the time

Colours / رنگ  بندی Packaging / بسته بندی

Models / مدل  ها
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SKETCH 
UP

Kaweco
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The earliest preserved copy of a mechanical 
pencil was found in the wreckage the HMS 
Pandora, which sank in 1791. The frigate was sent 
out to arrest the mutineers of the Bounty.

Kaweco has been producing all kinds of mechanical
pencils since the beginning of the 20th century.
The Kaweco clutch pencils had become very
popular in the fifties, the heyday of technical
drawing. Until this very day the clutch pencils
of the SKETCH UP series are very popular among 
sketch artists.

اچ ام اس  از مداد مکانیکی در الشه کشتی  به جا مانده  نمونه  اولین 
این کشتی  پاندورا که در سال 1791 غرق شد، یافت شده است. 

بادبانی برای دستگیری شورشیان کشتی بونتی فرستاده شده بود.

کاوکو از آغاز قرن بیستم تا کنون گونه های متنوعی از مداد مکانیکی 
را تولید کرده است. مداد فشاری کاوکو در دهه 1950 که اوج رونق 
طراحی فنی بود، بسیار محبوب شد. تا همین امروز، مدادهای فشاری 

سری اسکچاپ میان هنرمندان طراحی بسیار محبوب هستند.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها

خودکار گریپ
Ballpen

 مداد فشاری
گریپ

Clutch Pencil

مداد فشاری
Clutch Pencil

 مداد مکانیکی
کالسیک

Push Pencil

کالسیک
مشکی/ طالیی

Classic
black / gold

مشکی
black

کالسیک
مشکی/ نقره ای

Classic
black / silver

کروم مات
satin chrome

کروم براق
brilliant

برنجی
Brass
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مهر کردن نشان بر گیره ها و سرقلم ها در سالن تولید
Stamping of clips and nibs in the production hall
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SPECIAL
Kaweco
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This pen’s most important characteristics are the 
plain and simple octagonal design and the handy 
push button. It is long and thin and was made out 
of ebonite, later turned celluloid was used. The 
SPECIAL series has proven to be a long-lasting 
working tool with a reasonable price. Soon this 
successful product series was expanded to include 
fountain pens as well. 

Modern aluminium and brass is purposely used 
today. Sturdy and reliable mechanisms are worked 
into the pens, which have already sold millions
of times.

مهم ترین ویژگی این قلم عبارت است از طراحی هشت وجهی ساده و 
بی تکلف و دکمه فشاری راحت آن. این مدل ظاهری بلند و باریک 
دارد و ابتدا از جنس ابونیت ساخته می شد که بعدها از سلولویید 
برای ساخت آن استفاده شد. سری اسپشیال نوشت افزاری با دوام و 
مقاوم با قیمتی معقول است. در زمان کوتاهی، خودنویس نیز به این 

مجموعه موفق اضافه شد.

می شود.  استفاده  برنج  و  آلومینیوم  از  مدل  این  در ساخت  امروزه 
مکانیسم های داخلی خودکارهای این مجموعه بسیار مقاوم و بادوام 

بوده و تا کنون میلیون ها قطعه از آن فروخته شده اند.



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی

Models / مدلها
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خودنویس دیپ پن
Dip Pen

خودنویس
Fountain Pen

خودکار کوتاه
Ballpen S

مداد مکانیکی کوتاه
Push Pencil S

0.5, 0.7, 0.9 & 2.0 mm

 مداد مکانیکی
Push Pencil

0.5, 0.7, 0.9 & 2.0 mm

خودکار
Ballpen

مشکی
black

برنجی
Brass

**

*

*از جنس برنجی نیز موجود است.
available in brass

ساخت ابزار در زمان های گذشته
Tool construction in former times
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ELEGANCE
Kaweco
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The Kaweco ELEGANCE series is reminiscent of 
the art nouveau period, the turn of the 19th to the 
20th century. This series exhibits very distinguishing
elements. The curved clip and the charmingly 
elaborated oak leaf take the observer back to this 
fairytale era.

The special features of the ELEGANCE series are
the balanced weight which ensures a comfortable 
writing posture and the adjusted nib size for an 
enjoyable writing experience. The series is easy 
to handle. You can either use a standard-size ink 
cartridge or a standard Kaweco converter. 

سری الگانس کاوکو یادآور عصر هنر نوین و برهه ای از تاریخ معاصر 
مصادف با چرخش قرن 19 به قرن 20 است. این مجموعه نوشت افزار 
عناصر بسیار متمایزی را به نمایش می گذارد. گیره قوس دار و برگ 
درخت بلوطی که به زیبایی و ظرافت بر آن آذین شده است بیننده 

را به آن دوره زمانی خیال انگیز باز می گرداند.

ویژگی های خاص سری الگانس عبارتند از وزن متعادل آن  که قرار 
گرفتن راحت آن در دست به  هنگام نوشتن را تضمین می کند، و سایز 
مناسب نوک آن که تجربه نوشتن لذت بخشی را به وجود می آورد. کار 
با این سری بسیار ساده است. می توانید هم از کارتریج جوهر سایز 

استاندارد و هم از پمپ جوهر استاندارد کاوکو استفاده کنید.



خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

مداد مکانیکی پیچی
Twist Pencil

مشکی
black
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کنترل تولید و بسته بندی در انبار
Output control and packing in the warehouse

Colours / رنگ  بندی Packaging / بسته بندی

Models / مدل  ها
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STUDENT
Kaweco
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Kaweco‘s success story began in a small
retail store near the University of Heidelberg,
Germany in 1883. Since that time Kaweco has 
had an inseparable connection to students all over. 
Especially in the sixties Kaweco fountain pens
were very popular study companions.

Until this day it is still Kaweco’s goal to design 
reliable and stylish writing instruments for young 
people. The Kaweco STUDENT series was created 
with this goal in mind. 

فروشگاه خرده فروشی  از  و  از سال 1883  کاوکو  موفقیت  داستان 
کوچکی در حوالی دانشگاه هایدلبرگ آلمان شروع شد. از آن زمان 
با دانشجویان و دانش آموزان  پیوندی جدایی ناپذیر  تا کنون کاوکو 
دهه  در  به ویژه  کاوکو  خودنویس های  است.  داشته  جهان  سراسر 

1960 همدم مطالعه ای بسیار محبوبی بودند.

هنوز یکی از اهداف کاوکو تا امروز طراحی نوشت افزارهایی معتبر، 
زیبا و باب روز برای جوانان است. سری استیودنت کاوکو با در ذهن 

داشتن چنین هدفی تولید شده است. 



Packaging / بستهبندیColours / رنگبندی
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خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مشکی
black

سفید
white

آبی
vintage blue

ترنسپرنت
transparent

زرد
yellow

قرمز
red
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ساخت سرقلم در دهه 1940
Grinding of the nib in the 40‘s



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

DIA2
Kaweco
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پیدایش مدل دایا کاوکو به سال 1921 بر می گردد. مدل دایا در 
مدل های گوناگون عرضه شد. ساخت خودنویس ها، مدادمکانیکی های 
جنس  از  مردانه  و  زنانه  مصارف  برای  چندرنگ  و  فشاری  پیچی، 

ابونیت سیاه و نیز سلولویید رنگی مرغوب صورت می گرفت.

طالیی  دهه  تناسبات  و  عناصر  همان  تناسبات،  و  تزیینی  عناصر 
و  هنر  و شکوفایی  رونق  دوره  به  که  گنجینه  این  هستند.   1920
فرهنگ و علم کشور آلمان تعلق دارد، توانسته است تا امروز خود را 

تمام و کمال همان گونه که بود حفظ کند.

The Kaweco DIA originated in 1921. The DIA 
was offered in many different versions. Fountain 
pens, twist-, push- and multi-coloured pencils for 
men and women were made of black ebonite as 
well as high-grade coloured celluloid.

The decorative elements and proportions are the 
same as in the golden twenties. This treasure from 
the heydays of German art, culture and science 
was able to be preserved in its entirety until today.
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خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مداد مکانیکی پیچی
Twist Pencil

مالتی فانکشن
Multifunction

مشکی/ کروم
black / chrome

مشکی/ طالیی
black / gold
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کنده کاری روی بدنه مدل دایا، 1940
Embossing on the barrel of the model DIA 1940

*

*مغز خودکار )آبی(، روان نویس و مداد )0/7 میلی متر(
Ballpen refills (blue), Marker and pencil (0,7mm)

Packaging / بسته بندی
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ELITE
Kaweco
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Since the invention of the piston fountain pen in
1929 this technology has continuously evolved. 
New filling systems were invented and improved 
until ink cartridges made their first appearance. 
A lot has happened even in terms of design. In
the past the Kaweco ELITE was made of ebonite,
later on celluloid was used, because there were 
more colour and design options. 

The modern ELITE is equipped with an excellently
crafted acrylic body and a practical ink cartridge/
converter system.

از زمان اختراع خودنویس های پیستونی در سال 1929، این فناوری 
پیوسته تحول یافته است. سیستم های جدیدی برای پر کردن جوهر 
خودنویس اختراع شدند و تکامل  یافتند تا آن که کارتریج های جوهر 
برای اولین بار به میدان آمدند. تغییرات زیادی حتی از لحاظ طراحی 
رخ دادند. در گذشته، الیت کاوکو از جنس ابونیت ساخته می شد، 
بعدها از سلولویید استفاده شد زیرا تنوع رنگی و طرحی بیشتری 

داشت.

مدل امروزی الیت به بدنه  ای آکریلیکی با ساختی هنرمندانه آراسته 
شده و دارای سیستم جوهرکارتریجی و پمپی است. 



خودنویس
Fountain Pen

خودکار
Ballpen

روان نویس
Rollerball

مداد مکانیکی پیچی
Twist Pencil

بخش پولیش در کارخانه ُکخ ِوبر
Polishing shop in the factory „Koch, Weber & Co“

مشکی
black
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Colours / رنگ  بندی Packaging / بسته بندی

Models / مدل  ها



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

PERKEO
Kaweco
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در تاریخچه کاوکو، خودنویس پرکئو حدود سال 1900 به بازار آمد. 
کاتالوگ کارخانه دیپ پن هایدلبرگ که بعدها کاوکو نام گرفت،  مدل 

پرکئو را نوعی خودنویس قابل تبدیل توصیف می کند.

است که می تواند هم خودنویس  گونه ای  به  پرکئو  امروزه طراحی 
کارتریجی و هم خودنویس با پمپ جوهر باشد. طراحی این خودنویس 
از سنت کالسیک کاوکو ریشه می گیرد. درپوش هشت وجهی مات و 
بدنه شانزده وجهی آن هماهنگی بسیار خوبی با هم دارند. بخشی که 
در بین انگشتان دست قرار می گیرد طراحی ارگونومیک دارد و این 
موجب می شود نوشتن به تجربه ای راحت و آسان تبدیل شود. رنگ ها 

نیز بسیار منحصر به فرد هستند.

In Kaweco’s history the PERKEO dip pen appears 
around 1900. The catalogue of the Heidelberg dip 
pen factory which was later named Kaweco, 
describes the PERKEO as a convertible
foutain pen. 

Today PERKEO is designed to be an ink cartridge 
fountain pen and a convertible fountain pen. The 
design stems from the classic Kaweco tradition. 
The matt octagonal cap and the sixteen-edged 
barrel harmonize perfectly. The ergonomical grip 
section inures an effortless writing experience and 
the colours are very unique. 



خودنویس
Fountain Pen

Bad Taste

مشکی/ صورتی
black / pink

Indian Summer

خردلی/ مشکی
mustard / black

Cotton Candy

رز/ خاکستری
rose / grey

Old Chambray

طوسی/ آبی
lightgrey / blue
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برش لوله  به قطعات کوچک تر
Cutting of a tube into smaller pieces back in the days

Colours / رنگ  بندی

Models / مدل  ها



تاریخچه

History

تصویرمحصولدراینصفحهسایزاصلیآنرانشانمیدهد.
The picture of the product on this page shows its original size.

KALLIGRAFIE
Calligraphy 

Kaweco
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The word calligraphy derived from the Greek words
„kallos“ (pretty) and „graphien“ (carve, engrave, 
write) bears two important aspects: the recording 
of a text in a pretty and expressive manner. 

Kaweco provides two CALLIGRAPHY Sets. The 
big set contains a calligraphy fountain pen with 
a 1.1 mm nib and three additional mouthpieces 
with 1.5, 1.9 and 2.3 mm nibs. Furthermore 
the set comes with three protective caps for the 
mouthpieces and two packs of Kaweco ink car-
tridges. The small set contains a 1.5 and a 2.3mm
nib, one protective cap and one pack of Kaweco 
ink cartridges. The Kaweco calligraphy fountain 
pens can be bought as single items as well.

واژه کالیگرافی به معنای خوشنویسی که از واژه های یونانی کالوس به 
معنی زیبا و گرافین به معنی حک کردن یا نوشتن مشتق می شود، 

دو جنبه مهم را در بر می گیرد: ثبت متن به شیوه ای زیبا و بیانگرا.

کاوکو دو ِست خودنویس خوشنویسی کالیگرافی دارد. ِست بزرگ 
حاوی یک خودنویس خوشنویسی با نوک 1/1 و سه سرقلم اضافی 
با نوک 1/5، 1/9 و 2/3 میلی متر است. عالوه بر این، این ِست همراه 
جوهر  کارتریج  بسته  دو  و  سرقلم  ها  برای  محافظ  درپوش  سه  با 
کاوکو عرضه می شود. ِست کوچک حاوی  سرقلم هایی با نوک 1/5 
کارتریج جوهر  بسته  و یک  محافظ  درپوش  میلی متر، یک  و 2/3 
کاوکو است. خودنویس خوشنویسی کاوکو را به طور تک نیز می توان 

خریداری کرد.



Models & Sets / مدل ها و ِست ها

ِست خوشنویسی بزرگ
Calligraphy Set

مشکی
black

نوک دوقلو
Twin nib

سفید
white

1/1 میلی متر 
1,1mm

1/5 میلی متر
1,5mm

1/9 میلی متر
1,9mm

2/3 میلی متر
2,3mm

ِست خوشنویسی کوچک
Calligraphy Set S
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Colours / رنگ هاNibs / سرقلم ها

شکل دادن به سرقلم خالی، حدود سال 1940
Shaping of the blank nib around 1940



ملزومات کاغذی 

Paper
Kaweco
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Kaweco ZEQUENZ Notizbuch A6
Kaweco ZEQUENZ Notebook A6

Kaweco Postkarten Set 1 „Blumen“
Kaweco Postcard Set 1 „Flowers“

Kaweco Collegeblock kariert
Kaweco Notebook squared

Kaweco Postkarten Set 2 „Hund“
Kaweco Postcard Set 2 „Dog“



لفاف ها و کیف های چرمی 
Pouches

Kaweco
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Laschenetui 1er
1-Pen Flap Pouch

Laschenetui 2er mit Trennsteg
2-Pen Flap Pouch with separation

Laschenetui 3er mit Trennsteg
3-Pen Flap Pouch with separation

Kaweco SPORT 2er-Denim-Etui blau
Kaweco SPORT 2-Pen Denim Pouch blue

Kaweco SPORT 2er-Denim-Etui schwarz
Kaweco SPORT 2-Pen Denim Pouch black

Kaweco CLASSIC 2er-Etui schwarz
Kaweco CLASSIC 2-Pen Pouch black

Kaweco LILIPUT 1er Etui cognac
Kaweco LILIPUT 1-Pen Pouch cognac

Kaweco STANDARD 1er Etui schwarz
Kaweco STANDARD 1-Pen Pouch black

Kaweco SPORT 1er Etui cognac
Kaweco SPORT 1-Pen Pouch cognac

Kaweco LILIPUT 2er Etui cognac
Kaweco LILIPUT 2-Pen Pouch cognac

Kaweco STANDARD 2er Etui schwarz
Kaweco STANDARD 1-Pen Pouch black

Kaweco SPORT 2er Etui cognac
Kaweco SPORT 2-Pen Pouch cognac

Kaweco LILIPUT 2er Etui schwarz
Kaweco LILIPUT 2-Pen Pouch black

Kaweco SPORT 2er Etui schwarz
Kaweco SPORT 2-Pen Pouch black

Kaweco LILIPUT 1er Etui schwarz
Kaweco LILIPUT 1-Pen Pouch black

Kaweco SPORT 1er Etui schwarz
Kaweco SPORT 1-Pen Pouch black

***

* Erhältlich kurz für LILUPUT, SPORT u.A.
     oder lang für Standardgrößen.
     available in short for LILIPUT, SPORT a.o.
     or long for standard sized pens.



کیف های معرفی محصول 
Presentation Cases

Kaweco
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Kaweco Präsentationsmappe Kunstleder 20er A5
Kaweco 20-Pen Presentation Imitation Leather Case A5

Kaweco Präsentationsmappe Kunstleder 40er A4
Kaweco 40-Pen Presentation Imitation Leather Case A4

Kaweco Präsentationsmappe Echtleder 104er 2xA3
Kaweco 104-Pen Presentation Genuine Leather Case 2xA3

Kaweco Präsentationsmappe Echtleder 20er A5
Kaweco 20-Pen Presentation Genuine Leather Case A5

Kaweco Präsentationsmappe Echtleder 40er A4
Kaweco 40-Pen Presentation Case Genuine Leather A4

Kaweco Präsentationsmappe Wildleder 20er A5
Kaweco 20-Pen Presentation Wild Leather Case A5

Kaweco Präsentationsmappe Wildleder 40er A4
Kaweco 40-Pen Presentation Case Wild Leather A4

Kaweco Reiseetui
Kaweco Traveller Case



لوازم جانبی
Accessories

Kaweco
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Mundstücke / Front Parts Federn / Nibs

Kaweco ICE Mundstück mit Stahlfeder
Kaweco ICE Front Part with steel nib

Kaweco Stahlfeder Einsatz 060 mit Gewinde
Kaweco Steel Nib Insert 060 with thread

Kaweco Stahlfeder Einsatz 250 mit Gewinde
Kaweco Steel Nib Insert 250 with thread

Kaweco Stahlfeder Einsatz 060 schwarz mit Gewinde
Kaweco Steel Nib Insert 060, Black, with thread

Kaweco CLASSIC Mundstück mit vergoldeter Stahlfeder
Kaweco CLASSIC Front Part with gold-plated steel nib

Kaweco vergoldete Stahlfeder Einsatz 060 mit Gewinde
Kaweco gold-plated Steel Nib Insert 060 with thread

Kaweco Goldfeder Einsatz 060 mit Gewinde, 14 Kt. 585 Gold
Kaweco Gold Nib Insert 060 with thread, 14 Kt. 585 Gold

Kaweco rhodinierte Goldfeder Einsatz 060 mit Gewinde, 14 Kt. 585 Gold
Kaweco Rhodium-plated Gold Nib Insert 060 with thread, 14 Kt. 585 Gold

Kaweco SKYLINE Mundstück mit Stahlfeder
Kaweco SKYLINE Front Part with steel nib

Kaweco BI Color Goldfeder Einsatz 060 mit Gewinde, 14 Kt. 585 Gold
Kaweco BI Color Gold Nib Insert 060 with thread, 14 Kt. 585

Kaweco KALLIGRAFIE Mundstück mit Stahlfeder
Kaweco CALLIGRAPHY Front Parts with steel nib

Kaweco KALLIGRAFIE Stahlfeder Einsatz 060 mit Gewinde
Kaweco CALLIGRAPHY Steel Nib Insert 060 with thread

Kaweco KALLIGRAFIE Mundstück mit Stahl-Doppelfeder
Kaweco CALLIGRAPHY Front Part with twin steel nib

In allen Farben der Serie verfügbar.
Available in all colours of the series.

Alle Kaweco Feder Einsätze 060 passen für die Serien LILIPUT, AL Sport, 
BRASS Sport, STEEL Sort, AC Sport, SPECIAL, STUDENT ELEGANCE und 
DIA2. All Kaweco Nib Inserts 060 fit in the series LILIPUT, AL Sport, BRASS 
Sport, STEEL Sport, AC Sport, SPECIAL, STUDENT, ELEGANCE and DIA2.

Die Kaweco Feder Einsätze 250 passen für die Serie ELITE und SUPRA.
The Kaweco Nib Insert 250 fits in the series ELITE and SUPRA.

Kaweco KALLIGRAFIE Stahl-Doppelfeder einsatz 060 mit Gewinde
Kaweco CALLIGRAPHY twin steel nib Insert 060 with thread

EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB M 

EF / F / M / B / BB

EF / F / M / B / BB

1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,3

1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,3

Kaweco BI Color Goldfeder Einsatz 250 mit Gewinde, 14 Kt. 585 Gold
Kaweco BI Color Goldnib Insert 250 with thread, 14 Kt. 585



Kaweco Farbige Allesschreiberminen 5,6 x 80mm, blau, 3 Stück / Box
Kaweco All-Purpose Colour Leads 5,6 x 80mm, blue, 3 pieces / box

Kaweco Farbige Allesschreiberminen 5,6 x 80mm, grün, 3 Stück / Box
Kaweco All-Purpose Colour Leads 5,6 x 80mm, green, 3 pieces / box

Kaweco Farbige Allesschreiberminen 5,6 x 80mm, rot, 3 Stück / Box
Kaweco All-Purpose Colour Leads 5,6 x 80mm, red, 3 pieces / box

Kaweco Farbige Allesschreiberminen 5,6 x 80mm, Mix: blau-grün-rot, 3 Stk
Kaweco All-Purpose Colour Leads 5,6 x 80mm, Mix: blue-green-red, 3 pcs

Kaweco Textmarker 5,6 x 80mm, grün, 3 Stück / Box
Kaweco Highlighter Leads 5,6 x 80mm, green, 3 pieces / box

Kaweco Textmarker 5,6 x 80mm, grün, 3 Stück / Box
Kaweco Highlighter Leads 5,6 x 80mm, green, 3 pieces / box

Kaweco Textmarker 5,6 x 80mm, orange, 3 Stück / Box
Kaweco Highlighter Leads 5,6 x 80mm, orange, 3 pieces / box

Kaweco Textmarker 5,6 x 80mm, gelb, 3 Stück / Box
Kaweco Highlighter Leads 5,6 x 80mm, yellow, 3 pieces / box

Kaweco Farbminen 2,0 x 80mm, blau, 24 Stück / Box
Kaweco Colour Leads 2,0 x 80mm, yellow, 24 pieces / box

Kaweco Farbminen 2,0 x 80mm, rot, 24 Stück / Box
Kaweco Colour Leads 2,0 x 80mm, yellow, 24 pieces / box

Farbminen / Coloured pencil refills
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Kaweco Farbige Allesschreiberminen 3,2 x 80mm, 6 Stück / Box
2x rot, 2x blau, 2x grün 
Kaweco All-Purpose Colour Leads 3,2 x 80mm, 6 pieces / box
2x red, 2x blue, 2xgreen



Kaweco Grafit Minen, 0,9mm x 60mm, 12 Stück / Box, HB
Kaweco Graphite Leads 0,9 x 60mm, 12 pieces / box, HB
für / for SPECIAL 0,9mm

Kaweco Grafit Minen, 0,7mm x 60mm, 12 Stück / Box, HB 
Kaweco Graphite Leads 0,7 x 60mm, 12 pieces / box, HB
für die meisten Kaweco Druckbleistifte / for most of Kaweco‘s mechanical pencils

Kaweco Grafit Minen, 0,5mm x 60mm, 12 Stück / Box, HB
Kaweco Graphite Leads 0,5 x 60mm, 12 pieces / box, HB
für / for Kaweco SPECIAL 0.5mm

Kaweco Grafit Minen 3,2 x 80mm, 6 Stk / Box, 5B, soft
Kaweco Graphite Leads 3,2 x 80mm, 6 pieces / box, 5B, soft
für die meisten Kaweco Fallbleistifte / for most of Kaweco‘s clutch pencils

Kaweco Grafit Minen 5,6 x 80mm, 3 Stk / Box, 5B, soft
Kaweco Graphite Leads 5,6 x 80mm, 3 pieces / box, 5B, soft
für / for Kaweco SKETCH-UP Bleistifte / pencils

Kaweco Grafit Minen 2,0 x 80mm, 24 Stück / Box, 5B, soft
Kaweco Graphite Leads 2,0 x 80mm, 24 pieces / box, 5B, soft
für / for SPECIAL 2,0

Bleistiftminen / Pencil refills

Kaweco D1 Kugelschreibermine, schwarz, 5 Stück / Box
Kaweco D1 Ballpen Refill, black, 5 pieces / box
0,8mm, 1,0mm oder 1,2 mm Stärke / thickness, Taschenformat / pocket size

Kaweco D1 Kugelschreibermine, blau, 5 Stück / Box
Kaweco D1 Ballpen Refill, blue, 5 pieces / box
0,8mm, 1,0mm oder 1,2 mm Stärke / thickness, Taschenformat / pocket size 

Kaweco D1 Kugelschreibermine, orange, 3 Stück / Box
Kaweco D1 Ballpen Refill, orange, 3 pieces / box
0,8mm, 1,0mm oder 1,2 mm Stärke / thickness, Taschenformat / pocket size 

Kaweco Sport G2 Gel-Roller-Mine schwarz, 1 Stück / Box
Kaweco Sport G2 Rollerball Refill black, 1 piece / box
0,7mm Strichstärke / thickness, Taschenformat / pocket size 

Kaweco Sport G2 Gel-Roller-Mine blau, 1 Stück / Box
Kaweco Sport G2 Rollerball Refill blue, 1 piece / box
0,7mm Strichstärke / thickness, Taschenformat / pocket size 

Kaweco Gel-Roller-Mine schwarz, 1 Stück / Box
Kaweco Rollerball Refill black, 1 piece / box
0,7 mm Strichstärke / thickness, Standardformat / standard size

Kaweco G2 Kugelschreibermine, schwarz, 3 Stück / Box
Kaweco G2 Ballpen Refill, black, 5 pieces / box
0,8mm, 1,0mm oder 1,4 mm Stärke / thickness, Standardformat / standard size 

Kaweco G2 Kugelschreibermine, blau, 3 Stück / Box
Kaweco G2 Ballpen Refill, blue, 5 pieces / box
0,8mm, 1,0mm oder 1,4 mm Stärke / thickness, Standardformat / standard size 
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Kugelschreiberminen / Ballpen refills

Gel-Roller-Minen / Gel-Rollerball refills (SPORT) Roller-Minen / Rollerball refills (Stand.)
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Tinte / Ink

Rubinrot
Ruby Red

Sonnenorange
Sunshine Orange

Mitternachtsblau
Midnight Blue

Palmengrün
Palm Green

Perlenschwarz
Pearl Black

Sommerlila
Summer Purple

Königsblau
Royal Blue

Karamelbraun
Caramel Brown

Rauchgrau
Smoky Grey

Paradiesblau
Paradise Blue



Clips

Konverter / Converter Twist & Out
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Radiergummi, passend für SPECIAL Serie lang, 0,5 , 0,7 und 0,9
Eraser for SPECIAL series long, 0.5, 0.7 and 0.9

Radiergummi, passend für SPECIAL Serie „S“, 0,5 , 0,7 und 0,9
Eraser for SPECIAL series „S“, 0.5, 0.7 and 0.9

Radiergummis / Eraser

Kaweco Nostalgie Oktogonal Clip
Kaweco Nostalgic Octagonal Clip

Vergoldet / Gold-plated

Kaweco LILIPUT Nostalgie Clip
Kaweco LILIPUT Nostalgic Clip

Bronze

Kaweco Oktogonal Clip
Kaweco Octagonal Clip
Vergoldet / Gold-plated

Kaweco Nostalgie Oktogonal Clip
Kaweco Nostalgic Octagonal Clip

 Bronze

Kaweco Nostalgie Oktogonal Clip
Kaweco Nostalgic Octagonal Clip

Chrom / Chrome

Kaweco Oktogonal Clip
Kaweco Octagonal Clip

Chrom / Chrome

*I *II

Diese Farbe ist auch als Sonder-
maß für SPECIAL erhältlich /
This colour is also available in
the size of SPECIAL

Kaweco Konverter Standard 
Kaweco Converter standard

Kaweco SQUEEZE Konverter SPORT
Kaweco SQUEEZE Converter SPORT

Kaweco Mini Konverter SPORT
Kaweco Mini Converter SPORT

Kaweco Mini Konverter SPORT
Kaweco Mini Converter SPORT

Erhältlich in Größe S (Kugel-
schreiber) und M (Füllhalter).
Available in size S (ballpen) and 
size M (fountain pen)



جعبه ها
Boxes
Kaweco
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Kaweco Pack
schwarz oder rauchgrau

black or smoke grey

Kaweco Blechetui Nostalgie kurz für max. 2 Stifte
Kaweco Tin Box Nostalgic short for max. 2 pens

Kaweco Blechetui Schwarz kurz für max. 2 Stifte
Kaweco Tin Box Black short for max. 2 pens

Kaweco Premium Box mit Lederpapierbezug und Samteinlage für max. 3 Stifte
Kaweco premium box with leather-paper cover and velvet interior for max. 3 pens

Kaweco Blechetui Nostalgie lang für max. 2 Stifte
Kaweco Tin Box Nostalgic long for max. 2 pens

Kaweco Blechetui Schwarz lang für max. 2 Stifte
Kaweco Tin Box Black long for max. 2 pens



امکانات شخصی سازی
 Finishes and

customization

Kaweco
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فلزی  صفحه ای  در  فرورفتگی هایی  که  چاپ  کلیشه  ساخت  برای 
است، از فیلم استفاده می شود. این فرورفتگی که با لوگو مطابقت 
دارد، با جوهر پر می شود. نوعی مهر الستیکی جوهر را برمی دارد و 

آن را روی محصول مهر می کند. 
این نوع چاپ روی سطوح پالستیکی و فلزی امکان پذیر است. رنگ 

چاپ با سیستم رنگ پنتون و سایر جداول رنگ مطابقت دارد.

The film is used to create a printing plate, i.e. a
cavity in a metal plate. The cavity conforms to the
logo and is filled with ink. A rubber stamp holds
the ink and stamps it onto the product.
This works on plastic and metal surfaces. Print
colour according to pantone and other colour
samples.

چاپ تامپو

Pad printing



فناوری لیزر گزینه های کامال جدیدی را در عرصه تولید پیش رو قرار 
می دهد. این فناوری، چاپ و تکثیر بسیار دقیق تر لوگوها را نسبت 
به سایر تکنیک های مرسوم ممکن می سازد. لیزر قدرت فوق العاده 
خود را به ویژه روی سطوح فلزی و با برداشتن الیه نازکی از سطح 
که  است  فرآیندی  روش،  این  در  لوگو  چاپ  می دارد.  عرضه  فلز 
تحت کنترل کامپیوتر انجام می شود. از این فناوری می توان بر روی 

محصوالت فلزی، پالستیکی و چرمی  استفاده کرد.

با استفاده از مهری فلزی یا سیلیکونی که طرح لوگو را بر روی خود 
دارد، و با ترکیبی از فشار، زمان و حرارت، شعار یا آرم تبلیغاتی در 
مجاورت الیه ای از فویل رنگین، برروی سطح مورد نظر می نشیند. 
برای سطوح پالستیکی کاربرد دارد. فویل های  تنها  نوع چاپ  این 
نقره ای یا طالیی برای تزیین بسیار مناسب هستند و بر جلوه کلی 

نوشت افزار می افزایند.

با  و  دارد،  خود  بر  را  لوگو  طرح  که  فلزی  مهری  کمک  با  حروف 
ترکیبی از فشار، زمان و حرارت بر روی کار حکاکی می شود. این 
تکنیک بر روی محصوالت پالستیکی و چرمی قابل اجرا است. این 
فناوری تبلیغاتی قدیمی دوام و پایداری چشمگیری دارد. حکاکی 

بی رنگ قرن های متمادی است که در بازار رایج بوده است.

Laser technology opens up entirely new production 
options. It is possible to reproduce logos more
precisely than using conventional techniques. 
Especially on metal surfaces the laser displays its
great strength by removing a thin layer of the 
surface. Adding the logo is a computer-controlled
process. Usable on metal, plastic and leather 
products.

By using a metal or silicone stamp which bears
the logo, the advertisement is amalgamated by a 
combination of pressure, time and heat.
Simultaneously the layer of foil finishes the 
customization. It is used for plastic surfaces only. 
Silver and gold foils are especially suitable for 
decoration and enhance the overall impression of 
the writing instrument.

With the help of a metal stamp which bears the 
logo, the lettering is embossed or rather moulded 
by a combination of pressure, time and heat. 
Usable on plastic and leather products.
The durability of this old advertising technology
is impressive. Blind embossing has been on the
market for several centuries.

تکنیک لیزر داغ زنی برروی سطوح پالستیک

Lasering Hot foil stamping for plastic Blind embossing

چاپ برجسته بی رنگ
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CLASSIC Sport 105mm / 130mm 
105mm / 130mm
103mm
107mm
103mm

105mm / 130mm 
105mm / 130mm
103mm
107mm
103mm

105mm / 130mm 
105mm / 130mm
103mm
107mm

105mm / 130mm 
105mm / 130mm
103mm
107mm
103mm

105mm / 130mm 
105mm / 130mm
103mm
107mm

105mm / 130mm 
105mm / 130mm
103mm
107mm

105mm / 130mm 
103mm
107mm

Edelstahl vergoldet / Stainless gold plated steel EF / F / M / B / BB
0,7mm schwarz / black 
1,0mm blau / blue
0,7mm HB
3,2mm 5B

Edelstahl / Stainless steel EF / F / M / B / BB
0,7mm schwarz / black 
1,0mm blau / blue
0,7mm HB
3,2mm 5B

Edelstahl / Stainless steel EF / F / M / B / BB
0,7mm schwarz / black 
1,0mm blau / blue
0,7mm HB
3,2mm 5B

Edelstahl / Stainless steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,7mm schwarz / black
0,7mm HB

Edelstahl / Stainless steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,7mm schwarz / black
0,7mm HB

Edelstahl / Stainless steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,7mm schwarz / black
0,7mm

Edelstahl / Stainless steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,7mm HB

Füllhalter / Fountain Pen
Roller / Rollerball
Kugelschreiber / Ballpen
Druckbleistift / Push Pencil
Fallbleistift / Clutch Pencil

Füllhalter / Fountain Pen
Roller / Rollerball
Kugelschreiber / Ballpen
Druckbleistift / Push  Pencil
Fallbleistift / Clutch Pencil

Füllhalter / Fountain Pen
Roller / Rollerball
Kugelschreiber / Ballpen
Druckbleistift / Push  Pencil
Fallbleistift / Clutch Pencil

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Roller / Rollerball
Druckbleistift / Push Pen

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Roller / Rollerball
Druckbleistift / Push  Pencil

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Roller / Rollerball
Druckbleistift / Push Pencil

SKYLINE Sport

ICE Sport

AL Sport

STEEL Sport

BRASS Sport

TECHNICAL DETAILS / جزئیات فنی

Serie
Series

Maße (geschlossen / offen mit aufgesetzter Kappe)
Measurements (closed / open with mounted cap)

Modell
Model

Im Lieferumfang enthaltene Feder & Mine
Nib & pen lead included in delivery

Lassen Sie sich über die umfangreichen Austauschmöglichkeiten beraten.
Ask for our extensive possibilities of exchangable accessories.

AC Sport Füller / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Druckbleistift / Push  Pencil
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Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
-
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Hochwertige ABS Spritzgussteile /
High quality ABS injection molded parts

Einzelkontrolle & Handmontage /
Single piece control & assembly by hand

Hochwertige ABS Spritzgussteile /
High quality ABS injection molded parts

Hochwertige ABS Spritzgussteile /
High quality ABS injection molded parts

Massive Aluminiumdrehteile aus CNC-Fräsung /
Massive aluminium CNC-turned parts

Massive Aluminiumdrehteile aus CNC-Fräsung /
Massive aluminium CNC-turned parts

Massive Messingdrehteile aus CNC-Fräsung /
Massive brass CNC-turned parts

Massive Edelstahldrehteile aus CNC-Fräsung /
Massive stainless steel CNC-turned parts

Material
Material

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Weitere Qualitätsmerkmale
Further quality characteristics
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*II Gelten für die ganze Serie.
        Valid for the whole series.



SPECIAL

ELEGANCE

STUDENT

DIA2

SKETCH UP

LILIPUT

SUPRA Füllhalter / Fountain Pen

97mm / 126mm
97mm / 126 mm
97mm

115mm
130mm
125mm
103mm

189mm
140mm / 170mm
144mm
140mm
109mm
105mm

140mm / 165mm
145mm
145mm

130mm / 160mm
130mm
130mm

130 / 165 mm

Edelstahl / Stainless Steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
1,0mm blau / blue

Edelstahl / Stainless Steel EF / F / M / B / BB

Zeichenfeder / Drawing Nib
Edelstahl / Stainless Steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,5mm, 0,7mm, 0,9mm, 2,0mm HB
1,0mm blau / blue
0,5mm, 0,7mm, 0,9mm, 2,0mm HB

Edelstahl / Stainless Steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,7mm HB

Edelstahl / Stainless Steel EF / F / M / B / BB
1,0mm blau / blue
0,7mm schwarz / black

5,6mm HB
1,0mm blau / blue
5,6mm HB
5,6mm HB

Federhalter / Dip Pen
Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Druckbleistift / Push  Pencil
Kugelschreiber S / Ballpen
Druckbleistift S / Push  Pencil

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Drehbleistift / Twist Pencil

TECHNICAL DETAILS / جزئیات فنی

Grip Fallbleistift / Grip Clutch Pencil
Grip Kugelschreiber / Grip Ballpen
Druckautomtikstift / Automatic Push Pen
Fallbleistift / Clutch Pencil

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber mit Kappe / Ballpen with cap
Kugelschreiber / Ball Pen

Serie
Series

Modell
Model

*I  Vergoldet bei Modell Schwarz/Gold.
    Gold plated on colour black/gold.

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Roller / Rollerball

Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Roller / Rollerball
Drehbleistift / Twist Pencil
Multifunktion / Multifunction

Edelstahl  / Stainless steel EF / F / M / B / BB *I

1,0mm blau / blue
0,7mm schwarz / black
0,7mm HB
Kugelschreiber blau, Marker, Bleistift 0,7mm /
Ballpen refills blue and Marker, pencil 0,7mm

135mm / 160mm 
145mm
135mm / 160mm
145mm
145mm

Maße (geschlossen /offen mit aufgesetzter Kappe)
Measurements (closed / open mounted cap)

Im Lieferumfang enthaltene Feder & Mine
Nib & pen lead included in delivery
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Lassen Sie sich über die umfangreichen Austauschmöglichkeiten beraten.
Ask for our extensive possibilities of exchangable accessories.



Ziselierte Federn / Engraved nibs

Massive CNC gedrehte Teile aus Aluminium, Messing, Kupfer 
und Edelstahl
Massive CNC-turned parts made of aluminium, brass, copper 
and stainless steel

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Einzelkontrolle & Handmontage /
Single piece control & assembly by hand

Weitere Qualitätsmerkmale
Further quality characteristics

Material
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Ziselierte Federn / Engraved nibs
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism
Herzkurvenmechanik / Cardoid mechanism

*II*II

*II Gilt für die ganze Serie.
        Valid for the whole series.

Metall-Mechanik / Metal mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism
Spitzer im abschraubbaren Drücker
Pencil sharpener inside srewable push cap

Massive Messingdrehteile aus CNC-Fräsung /
Massive brass CNC-turned parts

Hochwertige Acryl-Spritzgussteile
High quality acrylic injection molded parts

Hochwertige CNC Acryl- und Aluminiumteile
High quality CNC-acrylic and aluminium parts

Hochwertige Acryl-/ Messingteile aus CNC-Fräsung
High quality acrylic- / brass CNC-turned parts

Aluminium / Messing
Aluminium / Brass

Aluminium

Zeichenfeder / Drawing Nib
Ziselierte Federn / Engraved nibs
Hochwertige Mechanik / High quality mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanism
Hochwertige Mechanik / High quality mechanism
Metall-Mechanik / Metal mechanics

Ziselierte Federn / Engraved nibs
Hochwertige Mechanik / High quality mechanism
Hochwertige Mechanik / High quality mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
Kaweco Drehmechanik / Kaweco twist mechanism
Hochwertige Mechanik / High quality mechanism

Ziselierte Federn / Engraved nibs
Kaweco Drehmechanik / Kaweco twist mechanism
-
Metall-Mechaniken / Metal mechanism
-



ELITE

PERKEO

KALLIGRAFIE
CALLIGRAPHY

Set Füller / Fountain Pen
Set S Füller / Fountain Pen

140mm / 155mm

140mm / 180mm
140mm
140mm / 175mm
140mm

105mm / 130mm
105mm / 130mm

Edelstahl / Stainless Steel M

Edelstahl / Stainless Steel 1,1mm, 1,5mm, 1,9mm & 2,3mm
Edelstahl / Stainless Steel 1,5mm & 2,3mm

TECHNICAL DETAILS / جزئیات فنی

Füllhalter / Fountain Pen

Serie
Series

Modell
Model

Maße (geschlossen / offen mit aufgesetzter Kappe)
Measurements (closed / open with mounted cap)

Im Lieferumfang enthaltene Feder & Mine
Nib & pen lead included in delivery

Edelstahl vergoldet / Stainless gold plated steel M
1,0mm blau / blue
0,7mm schwarz / black
0,7mm HB
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Füllhalter / Fountain Pen
Kugelschreiber / Ballpen
Roller / Rollerball
Drehbleistift / Twist Pencil

Lassen Sie sich über die umfangreichen Austauschmöglichkeiten beraten.
Ask for our extensive possibilities of exchangable accessories.



Ziselierte Federn / Engraved nibs

Hochwertige ABS Spritzgussteile /
High Quality ABS injection molded parts

Hochwertige ABS Spritzgussteile /
High Quality ABS injection molded parts

✔

✔

✔

Einzelkontrolle & Handmontage /
Single piece control & assembly by hand

MaterialWeitere Qualitätsmerkmale
Further quality characteristics
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Ziselierte Federn / Engraved nibs

Ziselierte Federn / Engraved nibs
Kaweco Drehechanik / Kaweco twist mechanism
-
Metall-Mechanik / Metal mechanism

Massive Acryldrehteile in CNC-Fertigung /
Massive acrylic turned parts of CNC production
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شرکت مسبار

نماینده انحصاری محصوالت کاِوکو آلمان در ایران

تهران، خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، پالک 20
تلفن : 1764 8822-021  فاکس: 1764 021-4385

info@messbar.ir
www.messbar.ir


