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Waldmann
Precious  
craftsmanship from 
a expert’s hand
Instrumentele de scris Waldmann, realizate de meșteri cu 
experiență, se disting prin eleganța lor atemporală și prin 
expresia unică a calității. Istoria Waldmann în materie de 
producție și dezvoltare de instrumente de scris opulente a 
început acum mai bine de 90 de ani, în Pforzheim, tradiționala 
metropolă germană a bijutierilor, din Pădurea Neagră. Accen-
tul a fost întotdeauna pus pe materialele de înaltă calitate, 
unite cu o excelentă tehnică a funcționalității, formă și de-
sign. Astăzi, instrumentele de scris Waldmann din argint, cu 
o garanție de 10 ani, posedă - fiecare în funcție de timpul său 
- o individualitate inconfundabila. Aceste accesorii dau pro-
prietarului lor o alură specială de distincție personală. Instru-
mentele de scris Waldmann sunt fabricate 100% în Germania, 
o locație predestinată pentru afaceri și, prin urmare, ele sunt 
cu mândrie inscripționate cu „Made in Germany“. Un stilou 
Waldmann a fost utilizat în celebra producție DreamWorks 
„Prinde-mă dacă poți“, un film de Steven Spielberg ce îi are 
ca protagoniști pe câștigatorul premiului Oscar Tom Hanks 
și nominalizatul pentru același premiu Leonardo Di Caprio. 
În acest fel caracteristicile unice specifice Waldmann au fost 
recunoscute de către personajul lui Di Caprio, Frank Abag-
nale Jr.: „Aceasta este un stilou Waldmann din argint 925, cu 
mechanism de acțiune pentru două culori“. Mecanismul spe-
cial prin rotire cu două sau patru paste de culori diferite a 
obținut brevete de invenție la nivel mondial. Pentru această 
inovație, în varianta de patru culori, compania a câștigat me-
dalia de argint la expozitia mondiala de la Paris din anul 1937. 
Instrumentele de scris Waldmann sunt vândute în peste 70 
de țări, de pe fiecare continent, și în România prin Bograve 
Advertising. Colecțiile din 2012 vă oferă atât ediții limitate, 
lucrate exclusiv de câțiva maeștri talentați, dar și ediții din 
argint 925, cu un finisaj lucios, cu aur roz de 18 carate, un alt 
element de stil contemporan. 
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Waldmann writing instruments, made by master crafts-
men, are distinguished by their timeless elegance and 
unique expression of quality. The history of Waldmann’s 
production and development of opulent writing instru-
ments began more than 90 years ago in Pforzheim, the 
traditional German jewellery metropolis in the Black Fo-
rest. The focus has always been on writing implements 
of high-quality materials, joined with excellent technical 
functionality, form and design. Today, Waldmann writing 
instruments in sterling silver, with a 10-year guarantee, 
possess – each according to its own time – an unmista-
kable individuality. They impart to their owner a special 
mark of personal distinction. Waldmann writing instru-
ments are 100% manufactured in Germany as a location 
for business and therefore they are rightly marked with 
‘Made in Germany’. A Waldmann pen was used in the fa-
mous DreamWorks production Catch me if you can, a Ste-
ven Spielberg film starring Academy Award winner Tom 
Hanks and Oscar nominee Leonardo Di Caprio. This way 
its unique characteristics were acknowledged by Di Ca-
prio’s character, Frank Abagnale Jr.: „This is a 925 sterling 
silver Waldmann ballpoint pen with a two-color twist ac-
tion top“. The special ball-point mechanism with two or 
four colors obtained international licenses for invention. 
For this innovation, in the case of the four colors ball-point 
version, the company gained the silver medal at the inter-
national exhibition in Paris, 1937. Waldmann writing tools 
are sold in over 70 countries, on each continent, in Roma-
nia as well by Bograve Advertising. The 2012 collections 
offer you both limited editions, elaborated by several ex-
perts, and 925 silver editions, with a shiny fi nishing and 
18-Carat pink gold, another modern style element. 
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