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От 1942… 

 

Иноксхром е основан от Мануел Ваке през 1942 г. в 

Барселона , Испания , първоначално като малък 

завод за производство на пера за писалки.  

 

 

 
През годините , от малка семейна компания , 

Иноксхром се превръща във водеща световна 

марка за производство на пишещи пособия.  

В наши дни  Иноксхром има 5 дъщерни 

фирми в Италия , Франция , Великобритания , 

Германия и САЩ , и над 75 дистрибутора в 

целия Свят , един от които е и “АРКО 9” ЕООД 

.   

 



От писалката , до пълната гама  

Иноксхром произвежда 

широка гама пишещи 

пособия , насочени към 

различни групи – малки деца 

и младежи, които вече 

търсят нещо модерно и 

уникално , възрастни които 

търсят оригинален подарък , 

корпоративни клиенти и 

др.  

Завишения качествен 

контрол при всеки етап на 

производство ,   гарантира 

леко и перфектно          

писане . 



Иноксхром предлага на своите клиенти : 

Широка гама продукти , които допадат на всеки вкус 

и характер .  

Продукти, съобразени с последния писък на модата  

и създадени в тясно сътрудничество с известни 

световни дизайнери . 

Най-качествените и иновативни системи за печат . 

Оптимално съотношение качество-цена. 

Международна гаранция за всеки производствен 

дефект.  

 

Защо да купите Иноксхром? 



Bookshops & Stationeries 



Собствени линии 

• Забавни 

• Модерни 

• Дизайнерски  

Nature 

I Love Planet 

Naked 

Mini Naked 

Racing Legend 

Poeme 



Собствени Линии 

Традиции 

Office 

Масова 

гама City 

Средна 
гама 

Excellence 

Висока гама 



Дизайнерски Лицензи 

Jordi Labanda 

Kukuxumusu 

И още много други дизайнерски линии 
... 



Материалите 



Материалите 

Пластмаса 

Пластмасата , която използуваме : 

-ABS – плътните химикалки  

-MBS – кристалните химикалки 

-Polycarbonates – клипове – по-здрави и пластични 

-TPE - гумите  

-Polypropilene за пълнителите  

-Характеристики : 

Голямо разнообразие от цветове 

Красива и гладка повърхност 

Удобно писане 

Издържливи 

Лесни за брандиране 

Приятни на докосване 

Екологично-чист продукт 

 

 



Материалите 

Биоразградима пластмаса 

Биоразградима пластмаса - суровините идват основно от възобновяеми 

източници, като например царевица, нишесте, целулоза, растителни 

масла, протеини и т.н., не от петрол.  

 

Материалът, използуван за серията I Love Planet е сертифициран като 

биологичeн материал в компост-среда с BG-13432 според DIN CERTCO.  

 



Материалите 

Биоразградима пластмаса 

Биоразградим полимер + 02     →    CO2 + H2O + минерални соли + нова 

биомаса 



Материалите 

Металните продукти 

Средната и Висока гама на Inoxcrom имат 
метална конструкция от неръждаема стомана – 
еднородна , изключително устойчива и 
позволява перфектно лазерно гравиране . 
 
Характеристики : 
Корпусът не потъмнява от човешката пот 
Неръждаем корпус 
Не предизвиква алергии 
Метален клип с допълнителна термо -
обработка за по-голяма пластичност 
Хромиран клип или позлатен - 23,6 K. 
 

Други материали : 
Метал (Naked; A.Miro) 
Масивно сребро 925 (Sirocco). 



Видове писане 



Химикалки 

Части : 

Дебел пълнител със стандартно мастило 

Неръждаем край на пълнителя – изключително здрав 

5-канална струя на мастилото 

Волфрамово топче – стандартно: M (1mm); възможно: F (0,8 mm) 

Силиконово запечатване - предотвратява изтичане на мастилото и спомага 

за плавно избутване на мастилото до последната капка 

 

Самото мастило има специална формула за приготвяне , която 

предотвратява изпарение на мастилото след писане.   

 



Химикалки 

INOXCROM произвежда IN-IN Jumbo-пълнител под много 
стриктен контрол. Пълнителят може да се използва за почти 
всички модели на IXC и за модели на много други 
производители. 
 

Описание : 

Пластмасов или метален корпус 

Цвят на корпуса – прозрачен ( стандартен ) или бял ( за 
прозрачните модели ) 

Цвят на мастилото – син , черен или червен . 

Документално мастило DIN 16.554. (за всички продукти) 

Дължина на писане :  

    * M-размер : пластмасов ~ 4500 м; метален – ~ 7000 м. 

    * F-размер : пластмасов ~ 5500 м; метален ~  9000 м. 

Перфектна линия на писане от +40º,C до -20ºC 



Писалки 

Описание : 

Пълнител с мастило на водна основа. 

Високо-технологичен захранващ механизъм на мастилото. 

Перо от неръждаема стомана или масивно злато. 

Иридиев връх  – M-размер -  (0,7 мм).  

Пълнител : съвместим за конвертер за мастило. 

Цвят на мастилото : син ( стандартен ) или черен. 

Дължина на писане : в зависимост от условията. 

Удобни за писане и от левичари. 

 
Мастилото минава през захранващия 

механизъм към перото и оттам на хартията, 

благодарение на гравитацията .  



Пиро моливи 

Описание : 

 

Механизъм избутва графитчето през върха.  

Вид на графита : HB (стандартен), H 

Размер на графита : 0,5 мм (Fantasy колекция , 

J.Labanda дизайнерска колекция ) , 0,7мм () 

 

 

Inoxcrom използва амортисьор, който предпазва 

графитчето от счупване . 



Ролери 

Описание : 

Гелов пълнител 

Високо-технологичен филтър 

Връх от неръждаема стомана и волфрамово топче 

Размер : 0.6мм 

Гелово мастило 

Цвят на мастилото :черно и синьо 

 

 

 

 

Ролерът е съчетание от удобството на писане с химикалка и 

лекотата при “ течното мастило “ от писалка. Мастилото се 

стича по филтъра  през миниатюрни каналчета .   

Използува се за високата гама . 



Free-ink 

Описание : 

Free ink feeder 

Връх от неръждаема стомана и волфрамово топче 

Размер : 0.6мм 

Пълнител с мастило на водна основа. 

Цвят на мастилото: синьо, черно, червено, зелено, 

розово, лилаво 

Капачка срещу изсъхване на мастилото 

 

 Free ink е съчетание между ролер и писалка .  



Гелов пълнител 

Характеристики: 

Използува се във всеки химикал 

Размери: химикалки – 0,7 mm, ролери – 0,5 mm 

Вискозитетно мастило на водна основа 

Механизъм с пружинка,който предотвратява изтичане на 

мастилото  

Силиконово запечатване,което предпазва от изсъхване  

Цвят на мастилото: синьо и черно 

 

 



Механизми 



Механизми 

На копче  

 

На прибиране 

 

На завъртане 

 



Визуални ефекти 



Визуални ефекти 

3D 

 

Гумиран 

 



Защо да изберете INOXCROM? 



Inoxcrom? 

Испански завод – Европейско качество 

Контрол на качеството при всяка една 
производствена фаза 

Производствен процес – екологично чисти 
материали, сертификат ISO 14 001 

Оптимално съотношение качество-цена  

Международна гаранция срещу 
производствени дефекти 

Международно присъствие на пазара – чрез 5 
дъщерни дружества  и дистрибутори в 75 страни. 
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Inoxcrom? 

Изключително разнообразие на продукти , за всеки вкус и каприз 

Продукти, съобразени с последния писък на модата, изработени от 

световно известни дизайнери . 

Колекции, които се обновяват всяка година , както в модата. 

Продукти, адаптирани както за традиционалисти , така и за модерен тип 

хора. 
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 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО 

“АРКО 9” ЕООД 

Официален дистрибутор за България 

www.inoxcrombg.com 
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