


Redan 1945 började Ballograf sin produktion i ett garage i Göteborg och 
idag kan vi stoltsera med att vara Sveriges enda penntillverkare. 

Genom åren har vi kontinuerligt utvecklat och förbättrat våra produkter, så det 
är med gott samvete vi lämnar livstids garanti på varje penna som lämnar vår 
fabrik. 

Vi arbetar med noggrant utvalda material för att kunna garantera att våra pen-
nor håller vad vi lovar och vi har fått utmärkelser för vår genomarbetade design. 

Våra pennor säljs idag framgångsrikt i bland annat Japan, Schweiz, Finland, 
Italien, Tyskland, Österrike och USA. 

Idag tillverkas årligen över 5 miljoner kulspetspennor, stiftpennor och tuschpen-
nor i fabriken i Filipstad. 

The story of Ballograf began back in 1945 in a garage in Gothenburg, and 
today we’re proud to say that we’re the only Swedish pen manufacturer.

Through the years we’ve continuously developed and improved our products, 
so it is with a clear conscience we leave a lifetime guarantee on every pen that 
leaves our factory. 

We work with carefully selected materials to ensure that our pens live up to our 
high standars and we’ve received awards for our elaborate design. 

Our pens are currently sold successfully in Japan, Switzerland, Finland, Italy, 
Germany, Austria and the USA. 

To day Ballograf manufactures over 5 million ballpoint pens, mechanical pencils 
and markers anually at the factory in Filipstad.
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Pennfärger
Pen colors

Bläckfärger
Ink colors

4226 3423

Artikelnr kulpenna / Article no. Ballpoint: 129 XX

Ballograf Permo lanserades på 1950-talet. Nu relanserar vi pennan un-
der namnet Executive. Ballograf Executive kombinerar tidlös klassisk 
penndesign, med modern skrivteknik.

Det bästa från 50-talet är bevarat i denna penna, med rena linjer och färg-
valet som står i smakfull kontrast till överdelen i metall. Executive tillgodos-
er behovet av god stil och skrivkvalitet i din vardag.

Ballograf står för skandinavisk, hållbar och pålitlig design, något som Exec-
utive förstärker ännu mer med den stilrena utformningen.

Executive finns i fyra tilltalande färger, med möjlighet till penngravyr på 
metalldelen- för en personligare skrivupplevelse.

Pennan håller samma höga kvalitet som våra andra klassiker, har livstids 
garanti, arkivbeständigt bläck och en skrivlängd på 8000 meter.

Ballograf Executive – när klassisk design möter dagens behov.

Kulspetspenna
Ballpoint Pen

EXECUTIVE

Ballograf Executive - It was great in the 60´s, it’s even better now. Per-
fected to meet the needs of today. 

Ballograf Permo was launched in the 1950s. Now we are relaunching the 
pen under the name Executive. Ballograf Executive combines timeless clas-
sic pen design, with modern writing technology.

The best from the 50’s is preserved in this pen, with clean lines and colors 
that stands in tasteful contrast to the upper part in metal. Executive meets 
the need for good style and writing quality in your everyday life.

Ballograf stands for Scandinavian, durable and reliable design, something 
that Executive reinforces even more with the sleek design.

The pen have the same high quality as our other classics, with lifetime 
guarantee, ink that is certified Swedish archive and a writing length of 
8000 meters.

Ballograf Executive - when classic design meets today’s needs.
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Färger
Colors

231 271 301

Arkivbeständigt bläck i all ära, men ibland vill man få 
saker ogjort och bortstuddat. Med nya Ballograf Erase 
behöver inget vara hugget i sten, du kan enkelt ändra 
utan att kompromissa på skrivkänslan. 

Erase använder värmekänsligt bläck som med hjälp av 
suddet och den friktion som bildas gör så att bläcket 
blir osynligt.

Erase har en gummerad pennkropp för skön skrivkom-
fort och bläck i samma färg som pennkroppen och pen-
nans inbyggda silikonbaserade sudd är helt outslitligt.

Suddet är ordentligt fastsatt i pennans ovandel och du 
riskerar därför inte att tappa bort det.

Patronen skriver ca 300 meter innan det är dags att 
byta ut den mot en ny.

Raderbar kulspetspenna
Erasable Ballpoint Pen 

ERASE

The Ballograf ink is famous for its quality, but some-
times you may want to get things undone. 

With the new Ballograf Erase you can easily change 
without compromising on the feeling of writing.

Ballograf Erase uses heat-sensitive ink that with the 
help of the eraser makes the ink invisible.

Erase has a rubberized pen body for good writing com-
fort and ink in the same color as the pen body. The 
pen’s built-in silicone based eraser is extremely durable. 
It is firmly attached to the top of the pen and you don’t 
need to worry about loosing it.

The cartridge writes about 300 meters and is replace-
able. 

401

Artikelnr / Article no: 220 XX

Bläckfärger
Ink colors



Bläckfärger
Ink colors

  Endast tillgänglig som kulpenna 
Only available as ballpen

23 2606 27

34

1602

29

28

3330 31

Artikelnr kulpenna / Article no. Ballpoint: 103 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Article no. Pencil 0,7: 723 XX

Ballografs klassiker som designades redan i början 
av 60-talet och som med åren blivit omåttligt pop-
ulär, både i Sverige och utomlands. 

Finns i många olika färger men kan på beställning tillver-
kas i vilken PMS-färg som helst, eller med olika färg på 
ovan- och underdel. 

Levereras som standard med blå original medium-refill 
med bläck som är certifierat Svenskt arkiv. Varje patron 
skriver hela 8 000 meter. Livstids garanti på tryck-  
mekanismen. 

Finns även som stiftpenna med 0,7 mm stift.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

EPOCA P

This classic Ballograf model was designed back 
in the early 60’s and has over the years become 
immoderately popular, both in Sweden and 
abroad. 

The Epoca is available in many different colors, but can 
on request be made in any PMS color, or with different 
colors on the upper and lower part. 

It comes with blue original medium refill with ink that 
is certified Swedish archive. Each cartridge writes 8 
000 meters and the click mechanism has a lifetime  
guarantee. 

Also available as pencil with 0.7 mm lead.
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Pennfärger
Pen colors
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Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 104 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Art no pencil 0.7: 724 XX

Epoca P Luxe är tillverkad i samma åldersbeständiga 
plast som Epoca P, men har begåvats med förgyllda 
metalldelar. 

Finns i många olika färger, men kan på beställning 
tillverkas i vilken PMS-färg som helst, eller med olika 
färger på ovan- och underdel. 

Levereras som standard med blå original mediumrefill. 
Livstids garanti på tryckmekanismen och utbytbar pa-
tron med bläck som är certifierat Svenskt arkiv. Varje 
patron skriver hela 8 000 meter. 

Finns även som stiftpenna med 0,7 mm stift.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

Epoca P Luxe is made of the same age resistant  
plastic as Epoca P, but has been gifted with gilded 
metal parts. 

Available in many different colors, but can on request be 
made in any PMS color, or with different colors on the 
upper and lower part. 

Epoca P Luxe comes with a lifetime guarantee on the 
click-mecanism and an exchangeable refill with ink that 
is certified Swedish archive. Each cartridge writes 8 000 
meters. 

Also available as pencil with 0.7 mm lead.

EPOCA P 
LUXE

Bläckfärger
Ink colors

  Endast tillgänglig som kulpenna 
Only available as ballpen

23 2606 27

34

1602

29

28

3330 31 44

0705

43 56 92

08
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* * * *

*

*

Pennfärger
Pen colors
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Epoca Medalist har förkromad ovandel och förgyllda 
detaljer. 

Finns med fyra olika färger på förstycket men kan  mot 
beställning tillverkas i vilken PMS-färg som helst. 

Levereras som standard med blå original mediumrefill 
med bläck som är certifierat Svenskt arkiv. Varje patron 
skriver hela 8 000 meter och tryckmekanismen kommer 
med livstids garanti. 

Epoca Medalist finns även som stiftpenna med 0,7 mm 
stift.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

EPOCA 
MEDALIST

Epoca Medalist has a chrome upper part and gold 
plated details. 

Available in four different colors but can on request be 
made in any PMS color. 

Delivered with blue original medium refill with ink that 
is certified Swedish archive. Each cartridge writes 8 
000 meters and the click mechanism has a lifetime 
guarantee. 

Also available as pencil with 0.7 mm lead.

Bläckfärger
Ink colors

Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 110 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Art no pencil 0.7: 710 XX

2306

Pennfärger
Pen colors



Bläckfärger
Ink colors

  Endast tillgänglig som kulpenna 
Only available as ballpen

23 2606 27

34

1602

29

28

3330 31 44

0705

43 56 92

08
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Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 102 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Art no pencil 0.7: 722 XX

Epoca Chrome har förkromad ovandel som lämpar sig 
utmärkt för namngravyr. 

Finns med många olika färger på förstycket men kan 
tillverkas i vilken PMS-färg som helst. 

Levereras som standard med blå original medium-
refill med bläck som är certifierat Svenskt arkiv. 
Varje patron skriver hela 8 000 meter och tryck- 
mekanismen kommer med livstids garanti. 

Epoca Chrome finns även som stiftpenna med 0,7 mm 
stift.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

EPOCA 
CHROME

Epoca Chrome has a chrome upper part which is 
great for name engraving. 

Available in many different colors on the lower part but 
can on request be made in any PMS color. 

Delivered with blue original medium refill with ink that 
is certified Swedish archive. Each cartridge writes 8 
000 meters and the click mechanism has a lifetime 
guarantee. 

Also available as pencil with 0.7 mm lead.
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Pennfärger
Pen colors
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Bläckfärger
Ink colors

Artikelnr / Art no: 105 XX  (x12)

En älskad klassiker i modern tappning. Greppdelen 
har en behaglig softsilk-yta för extra mjuk skrivkäns-
la och komfortabelt grepp. 

Finns med många olika färger på ovandelen men kan på 
beställning tillverkas i vilken PMS-färg som helst. 

Livstids garanti på tryckmekanismen och utbytbar blå 
originalpatron med bläck som är certifierat Svenskt 
arkiv. Varje patron skriver hela 8 000 meter.

Kulspetspenna 
Ballpoint Pen

A beloved classic with a modern twist. 
The grip part has a pleasant soft silk- 
finish for an extra smooth writing experience and 
comfortable grip. 

The upper part is available in many different colors, but 
can on request made in any PMS color. 

Delivered with an exchangeable blue original refill with 
ink that’s certified Swedish archive and lifetime guar-
antee on the click mechanism. Each refill writes 8 000 
meters.

EPOCA 
GRIP

Pennfärger
Pen colors

23 26 27 34
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Bläckfärger
Ink colors

Pennfärger
Pen colors

2310

26

06

27 29 30 31

Artikelnr / Art no: 128 XX

Den klassiska bankpennan. Deskset levereras som 
receptionspenna med 45 cm lång kedja.

Finns i flera olika färger men kan på beställning tillver-
kas i vilken PMS-färg som helst. Levereras med utbytbar 
blå original mediumrefill med bläck som är certifierat  
Svenskt arkiv. Varje patron skriver hela 8 000 meter.

Kulspetspenna
Ballpoint Pen 

DESKSET

The classic bank pen. Deskset is available as a 
reception pen with a 45 cm chain.

Available in many different colors, but can on request 
be made in any PMS color. Delivered with exchangea-
ble blue original medium refill with ink that is certified 
Swedish archive. Each refill writes 8000 meters.

05 07 08

33
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Bläckfärger
Ink colors

Pennfärger
Pen colors

73 76

Artikelnr / Art: 128 XX

Deskset är Ballografs älskade klassiker, här med för- 
gyllda detaljer som ger pennan ännu mer elegans och 
gör den till ett härligt designelement.

Deskset kom redan 1961 på marknaden och är därmed 
bara ett år yngre än Ballograf Epoca. Med åren har den 
utvecklats till en synonym för hela varumärket.

Den eleganta modellen är tillgänglig i svart och vitt och 
varje penna levereras med en Ballograf Originalpatron 
med blått arkivcertifierat bläck och mediumspets.

Kulspetspenna
Ballpoint Pen 

DESKSET
GULD/GOLD LIMITED EDITION

The beloved classic; the Ballograf Deskset with gilded 
details for an elegant design element.

The Deskset was launched in 1961, the year after the 
model Ballograf Epoca and has since become synony-
mous with the brand Ballograf. The production is still in 
Sweden and it is assembled in seven steps, performed 
by hand in our factory. That is how we verify the prom-
ise of a life-long warranty.

This elegant model is available in white or black. It is 
delivered with a Ballograf original medium refill in blue 
ink, certified by Swedish archive and a writing length 
of 8 000 m.
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Bläckfärger
Ink colors

Artikelnr / Art: 128 XX

Stig Lindberg (1916-1982) anses som en av Sveriges 
mest folknära och kända formgivare. Han var väldigt 
mångsidig under sin karriär. Särskilt känd är han för 
arbetet med keramik och porslin på Gustavsbergs Pors-
linsfabrik. 

Charlotte Olsson är en konstnär känd för sina verk gjor-
da av återvunna textilier, broderier och spetsar och har 
här anpassats för att passa på våra Deskset.

Kulspetspenna
Ballpoint Pen 

DESKSET
SWEDISH DESIGNER PRINTS

The Ballograf beloved classic, the Deskset, here with 
design patterns by two designers from Sweden.

The well-known Swedish artist Stig Lindberg (1916-
1982) had a long career in many different fields. He 
is especially famous for his artworks on porcelain and 
ceramics at Gustavsbers Porslinfabrik.

Charlotte Olsson creates art made out of recycled tex-
tiles, broideries and laces which then has been modified 
for the Desksets.

Art: 12880 Champagne

Art: 12881 Hearts Art: 12890 Blues

Art: 12892 High Pears



Bläckfärger
Ink colors

Pennfärger
Pen colors

23 2606 27 29

Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 107 XX
Artikelnr stiftpenna 0,5 / Art no pencil 0.5: 725 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Art no pencil 0.7: 727 XX

En stilren penna med hård plastyta som lämpar sig 
utmärkt för screentryck. 

Rondo Classic finns i fem olika färger och lever-
eras med blå original mediumrefill som skriver 
8000 meter och är certifierad Svenskt arkiv. Livstids 
garanti på tryckmekanismen. 

Finns även tillgänglig som stiftpenna med 0,5 eller 0,7 
mm stift och fjädrande mekanism för bästa skrivkom-
fort.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

A stylish pen with a hard plastic surface that is 
excellent for silk imprints. 

Rondo Classic is available in five different colors and 
comes with a blue original mediumrefill that writes 
8000 meters and is certified Swedish archive. Lifetime 
guarantee on the click mechanism. 

Also available as pencil with 0.5 or 0.7 mm lead and 
spring mechanism for the ultimate writing experience.

RONDO
CLASSIC

13
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28

66 70 7267 69 78

30 31 32

Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 108 XX
Artikelnr stiftpenna 0,5 / Art no pencil 0.5: 755 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Art no pencil 0.7: 757 XX

Rondo började tillverkas i början av 90-talet och har 
snabbt blivit en modern klassiker. Med sin stilrena  
design och behagliga gummerade yta har Rondo Soft 
blivit det självklara pennvalet för många. 

Finns i många olika färger och levereras med blå original 
mediumrefill som skriver 8000 meter och är certifierad 
Svenskt arkiv. Livstids garanti på tryckmekanismen. 

Finns även tillgänglig som stiftpenna med 0,5 eller 0,7 
mm stift och fjädrande mekanism för bästa skrivkom-
fort.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

Rondo was first produced in the early 90’s and has 
quickly become a modern classic. With its stylish  
design and comfortable rubberized surface Rondo 
Soft  is the pen of choice for many. 

Rondo Soft is available in many different colors and 
comes with a blue medium original refill that writes 
8000 meters and is certified Swedish archive.  Lifetime
guarantee on the click mechanism. 

Also available as pencil with 0.5 or 0.7 mm lead and 
spring mechanism for the ultimate writing experience.

RONDO
SOFT

33

6343

40 42

Bläckfärger
Ink colors

Pennfärger
Pen colors
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Bläckfärger
Ink colors

Pennfärger
Pen colors

63 6730

Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 148 XX

Nya kulspetspennan Rondo Erase kommer med med 
raderbart bläck. Pennan har samma stilrena design 
och gummerade pennkropp som Rondo Soft.  

Finns i fyra olika färger och levereras med samma färg 
på bläcket som pennkroppen. Bläcket i patronen är 
värmekänsligt och blir osynligt då det suddas på grund 
av att friktion uppstår. Patronen skriver upp till 350 me-
ter därefter byts patronen ut. Vi ger livstids garanti på 
tryckmekanismen.

Suddet är silikonbaserat och outslitligt, dessutom är det 
ordentligt fastsatt i pennans knapp för att inte tappas 
bort. 

Kulspetspenna 
Ballpoint Pen 

RONDO
ERASE

The new ballpoint pen Rondo Erase comes with 
erasable ink. Rondo Erase got the same stylish 
design and comfortable rubberized surface as 
Rondo Soft . 

Rondo Soft Erase is available in four different colors and 
comes with the same ink colour as the barrel. The ink is 
heat sensitive and gets invisible because of the friction 
that occurs when you erase. The refill writes up to 350 
meters and is replaceable. Lifetime guarantee on the  
click mechanism. 

32
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Bläckfärger
Ink colors

Pennfärger
Pen colors

63 696516

Artikelnr kulpenna / Art no ballpen: 112 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Art no pencil 0.7: 712 XX

Med gummerad pennkropp och mattförkromade 
metalldelar är Rondo Plus en lite exklusivare medlem 
i Rondofamiljen. 

Finns i 4 olika färger och levereras med blå original me-
diumrefill med bläck som är certifierat Svenskt arkiv. 
Varje patron skriver hela 8 000 meter och tryckmekan-
ismen har livstids garanti. 

Finns även tillgänglig som stiftpenna med 0,7 mm stift 
och fjädrande mekanism för bästa skrivkomfort.

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

Its rubberized barrel and satin chrome metal parts 
makes Rondo Plus a more exclusive member of 
the Rondo Family. 

Available in five different colors and comes with a blue 
medium original refill that writes 8000 meters and is 
certified Swedish archive. Lifetime guarantee on the 
click mechanism. 

Also available as pencil with 0.7 mm lead and spring 
mechanism for the ultimate writing experience.

RONDO 
PLUS
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Bläckfärger
Ink colors

3010 2000

Artikelnr kulpenna / Article no. Ballpoint: 120 XX
Artikelnr stiftpenna 0,7 / Article no. Pencil 0,7: 720 XX

Elox är vår mest exklusiva penna. Varje Elox mont-
eras för hand i fabriken i Filipstad och självklart  
levereras den med livstids garanti på tryckmekanismen. 

Varje detalj i den här pennan, från den anodiserade  
aluminiumkroppen till den fantastiska Easy Flow-refillen 
är resultatet av 70 års erfarenhet av penntillverkning. 
Stiftpennan finns tillgänglig med 0,7 mm stift och 
fjädrande mekanism för bästa skrivkomfort.

Elox är utformad för att alltid leverera, och det kan du 
lita på att den gör. Säljs endast som set. 

Kulspetspenna & Stiftpenna 
Ballpoint Pen & Mechanical Pencil

ELOX

Elox  is our most exclusive pen. Every Elox is carefully 
assembled by hand in our factory in Filipstad, and  
of course it comes with a lifetime warranty. 

Every detail of this pen, from the anodized aluminum 
barrel to the top of the line easy flow refill is the result 
of 70 years of continous development. The pecil is avail-
able with 0,7 mm lead and spring mechanism for the 
ultimate writing experience.

The Elox is designed to perform, and you can trust that 
it will. Only sold as set. 

Pennfärger
Pen colors
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BYGG DIN EGEN PENNA
BUILD YOUR OWN EPOCA

Med Bygg din egen penna erbjuds kunden sätta ihop sin egen unika Epocapenna. 
Displayen är gjord i kartong och innehåller delar till 100 st pennor med silver- 
eller gulddetaljer. Färgerna är slumpmässiga och bläcket är svart eller blått. På 
toppskylten finns en instruktion till monteringen. 

Detaljer
100 pennor 
100 guld och silverringar 
100 patroner, svart och blå
Display med istruktioner

 
With Build your own Epoca, the customer is offered to put together their own 
unique Epoca pen. The display is made of cardboard and consist of 100 pens 
with silver or gold details. The pen colors are random and the ink is black or 
blue. The display also has instructions how to put the pens together. 

Details 
100 pens 
100 gold and silver rings 
100 refills, black and blue
Display with instructions

Bläckfärger
Ink colors

Artikelnr / Art no: 10384

Kulspetspenna
Ballpoint Pen



19

Pennfärger
Pen colors

Artikelnr / Article no: 210001

Navigar-e tillhör Rondofamiljen men är vår styluspenna. 

När vi utvecklade Navigar-e stod skrivkäns-
lan i fokus och det märks. Den smala gummi- 
spetsen gör att pennan flyter lätt över skärmen 
och skriver med hög precision, precis som en  
Ballografpenna ska. 

Navigar-e fungerar på alla kapacitiva skärmar.

Styluspenna 
Stylus Pen

NAVIGAR-E

Navigar-e belongs to the Rondo family but is our 
stylus pen. 
 
When we developed Navigar-e the writing experience 
was of the essence, and it shows. The thin rubber tip 
flows easily over the screen and writes with great pre-
cision, just the way you expect from a Ballograf pen. 

Navigar-e works on all capacitive touch screens.
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Pennfärger
Pen colors

Artikelnr / Article no: 21100

Nu finns vår älskade klassiker Rondo tillgänglig som  
styluspenna. 

Väl beprövad design i kombination med vår noggrant 
utformade touchspets ger hög skrivkänsla och god pre-
cision på alla kapacitiva skärmar. 

E-Rondo är det perfekta komplementet till Rondo kul- 
och stiftpenna.

Styluspenna 
Stylus Pen

E-RONDO

Our beloved classic Rondo is now available as a  
stylus pen. 

Well-proven design in combination with our care-
fully crafted stylus nib makes for a great writing  
experience and amazing precision on all capacitive touch 
screens. 

E-rondo is the perfect complement to the  
Rondo ballpoint and mechanical pencil. 
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Bläckfärger
Ink colors

10 4020

Artikelnr Whiteboardpenna fine / Art no whiteboard pen fine 173 XX
Artikelnr Whiteboardpenna medium/ Art no whiteboard pen medium 171 XX

 
Friendly Whiteboard har alkoholbaserat bläck och finns i svart, blått, 
grönt och rött. Bläcket har en svag lukt och är lätt att sudda ut. 

Friendly Whiteboard has alcohol-based ink and available in black, blue, 
green and red. The ink has a light odor and is easy to erase. 

Friendly Whiteboard  

FRIENDLY  

30

Fine/Bullet

Medium/Chisel

Det här är Friendly, Ballografs serie av tuschpennor. Pennorna är tillverkade 
med en pennkropp gjord i returpapp vilket sparar upp till 60 % plast jäm-
fört med en konventionell penna. Pennans innersta lager är försett med ett 
naturligt vax för att bläcket inte ska läcka genom pappret. Plastdetaljerna i 
pennan är gjorda av miljövänlig polypropen och korken är andningsbar. Pen-
norna tillverkas i Ballografs fabrik i Filipstad.

This is Ballograf’s series Friendly. These pens are made of recycled cardboard 
paper wich saves up to 60 % plastic compared to a conventional marker. 
Inside you find one layer of natural wax, preventing the ink from bleeding 
through the paper. The plastic details are made of environmentally friendly 
polypropylene and the cap is breathable. Ballograf Friendly are produced in 
Filipstad, sweden. 



Bläckfärger
Ink colors

10 4020

Friendly Permanent Marker  

Friendly Marker är en permanent märkpenna som fäster bra på de flesta ma-
terial. Bläcket är alkoholbaserat med en svag doft och finns i färgerna svart, 
blått, grönt och rött. 
 
Friendly Marker is a permanent marker and sticks well to almost any material. 
The ink is alcohol-based with a light odor and available in black, blue, green 
and red. 

FRIENDLY  

30

Bläckfärger
Ink colors

3010 40

Artikelnr Highlighter / Art no highlighter 151 XX

Friendly Highlighter finns tillgängligt med bläckfärgerna gult, blått, rosa och 
grönt. Bläcket är vattenbaserat och luktfritt. 

Friendly highlighter is available with the ink colors yellow, blue, pink and green. 
The ink is water based and without odor. 

Friendly Highlighter 

20

Fine/Bullet

Medium/Chisel

Medium/Chisel

Artikelnr permanent märkpenna fine / Art no permanent marker fine 163 XX 
Artikelnr permanent märkpenna medium / Art no permanent marker medium 161 XX

22
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1. Cardboard box for 50 pens. Standard when no other  
packaging alternative is chosen. 2. Cardboard box for 12 pens. 
3. Plastic giftbox for one or two pens. 4. Luxury box of leather 
imitation for one to three pens. 5. Paper box with plastic sleeve 
for one or two pens. 6. Pen pouch for one to two pens.

1. Pappask för 50 pennor. Standard då inget annat för-
packningsalternativ väljs. 2. Pappask för 12 pennor.  
3. Plastask för en penna. 4. Lyxask i konstläder för en till tre 
pennor. 5. Pappask med platshylsa för en eller två pennor. 
6. Pen pouch för en till två pennor. 

Presentaskar Giftboxes

1.

2.

3.

4.

Art no: 90110

Art no: 3830000

Art no: 3014400

Art no: 1 pen: 3014930. Set: 3014920

Art no: 3014950

5.

6.



Tillbehör / Accessories

10. 
HB Blystift 0,5 & 0,7
HB Leads 0.5 & 0.7
Art no 0.5 mm: 0160900
Art no 0.7 mm: 0160700

1. 
Original Refill
Art no Fine: 190 X 1
Art no Medium*: 190 X 0

0* 3*

1

8. 
Rondo/Temus/Scripta Radertopp
Rondo/Temus/Scripta Eraser
Art no 798 XX

10 50

2. 
Easy Flow Refill (M)
Art no 193 XX

11. 
Pocket Refill (M)
Art no 195 XX

5. 
Rondo Fun Radertopp
Rondo Fun Eraser
Art no 798 XX

3128

78

27

33

40

3532

6. 
Epoca Radertopp
Epoca Eraser
Art no 798 00

7. 
Pocket Radertopp
Pocket Fun Eraser
Art no 798 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Temus »•« • »•«

Navigar-e »•«

Deskset »•«

Epoca P »•« »•« »•«

Epoca Grip »•«

Epoca Chrome »•« »•« »•«

Epoca P Luxe »•« »•« »•«

Rondo Classic »•« • • • »•« »•«

Rondo Soft »•« • • • »•« »•«

Rondo Erase • • »•«

Rondo Fun »•« • • »•« • »•«

Rondo Plus »•« • • • »•« »•«

Elox • »•« •

e-Rondo »•«

Scripta • »•« • • »•« »•«

Pocket »•« »•« »•«

Erase »•«

00 30

00 30

9. 
Stylus spets
Stylus nib
Art no 798 40

50

23

34

30

Standardalternativen till varje penna är markerade med » « i tabellen ovan.
The default options to each pen are marked with » « in the table above.
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4. 
Erase Refill
Art no 194 XX

3. 
Rondo Erase Refill (M)
Art no 199 XX

011 021

041031

*



1. Cardboard display for 18 pens in one-piece boxes.  
Exchangeable top plate. 2. Cardboard display for 24 pens. 
Exchangeable top plate. 3. Blister card. Available in neutral 
design as shown above, or with more specific product info 
for a range of articles. 4. One-piece box enclosed in paper  
envelope with hanger. 5. Plexiglass cup for 20 pens.  
6. cardboard box for deskset 7. Plexiglass display for 160 
pens. 8. Plexiglass display for 24 pens.

1. Pappdisplay för 18 pennor i enstyckask. Utbytbar toppskylt. 
2. Pappdisplay för 24 pennor. Utbytbar toppskylt. 3. Blister-
kort. Finns i neutalt urförande som på bilden eller med mer 
specifik produktinfo om ett rad olika artiklar. 4. Enstyckask av 
plast omsluten av ett pappershölje med hängare. 5. Pleximugg 
för 20 pennor. 6. Pappask för deskset 7. Plexidisplay för 160 
pennor. 8. Plexidisplay för 24 pennor.

Displayer & Blisterkort Displays & Blister cards

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

Art no: 3830110 Art no: 96837 Art no: 3110300

Art no: 96841

Art no: 96836Art no: 96832

Ar
t n

o:
 9

68
41
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Art no: 96802



Above you find a list of our most common silk print placements. We also do 
digital imprints and engravings and the placemants may vary in those cases. If 
you’re interested in our pens or have questions about imprint possibilities, please  
contact a promotion product reseller or visit us at www.ballograf.com.

Ovan ser du våra vanligaste screentrycksplaceringar. Vi erbjuder även  
digitaltryck, lasergravyr och stålgravyr och tryckplaceringarna kan i sådana fall 
variera mot mallarna ovan. Är du intresserad av våra pennor eller har frågor 
om tryckmöjligheter, kontakta din närmsta profilåterförsäljare eller besök oss 
på www.ballograf.se.

Vanliga screentryckplaceringar Common silk print placements

Tryckytan kan justeras runt pennan.
The imprint area can be adjusted around the pen.

Tryckytan kan justeras runt pennan.
The imprint area can be adjusted around the pen.

Tryckytan kan justeras nedåt mot pennspetsen
The imprint area can be adjusted towards the ballpoint/pencilpoint

Epoca P
Epoca Grip (ej pos 1 / not pos 1)
Epoca Chrome (ej pos 2 / not pos 2)
Epoca P Luxe

Rondo Soft
Rondo Fun
Rondo Classic
Rondo Plus
Scripta (ej på klips / not on clip)
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Ballograf AB
Klangfärgsgatan 11, S-426 52 Västra Frölunda, Sweden

Tel: 031-769 14 40
www.ballograf.com


