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Os presentes corporativos
mais pessoais
Quando oferecemos um presente, o importante é o carácter individual
de cada pessoa. Quer o destinatário seja um viajante sofisticado, uma
pessoa mais formal, um colaborador jovem ou um amigo de longa data
da empresa, a Montblanc tem disponível uma seleção variada de
presentes corporativos para o ajudar a encontrar a oferta mais ajustada
para demonstrar o seu reconhecimento aos seus colaboradores, clientes
e parceiros de negócio.
Conte com a extensa gama de produtos Montblanc para encontrar
os presentes ideais para ocasiões corporativas como os programas
de recompensa, os eventos de empresa ou as campanhas de incentivo.
Motive a sua equipa ao recompensar os melhores desempenhos,
celebre o aniversário de uma empresa ou de um colaborador com uma
lembrança intemporal e significativa, ou assinale um marco importante
nas relações com o cliente com um símbolo de reconhecimento.
Selecione as nossas opções de gravação (com ou sem relevo,
e a laser) e de embalagem, para personalizar o seu presente.

Um presente corporativo da Montblanc: Um sinal individual e exclusivo de estima e apreço.

Opções de personalização
para instrumentos de escrita
Na assinatura de contratos, no momento de tomar notas durante as
reuniões, ou apenas para registar a próxima ideia de sucesso — um
extraordinário instrumento de escrita Montblanc saberá acompanhar
o seu destinatário ao longo de toda a vida profissional. Do emprego
de materiais exclusivos aos aparos manufaturados em ouro, do equilíbrio
perfeito até ao suave fluir da tinta, será sempre uma experiência de escrita
única e especial. Para personalizar a sua oferta, poderá escolher entre
quatro opções:

Personalize a sua oferta com uma assinatura, as iniciais de um nome, um
nome completo ou um logótipo gravados a dourado, prateado ou apenas
em relevo, na tampa do instrumento de escrita. O clip pode ser personali
zado com uma gravação a laser ou com diamantes incrustados. Os

•

Gravação: iniciais, nomes, assinaturas ou logótipos de empresas em
dourado, prateado ou em relevo

•

Gravação a laser no clip

•

Incrustação de diamantes: iniciais (máx. 3 letras) no clip

•

Personalização de artigos de Stationery com uma serigrafia na capa
em couro

artigos de Stationery podem ser adornados com uma serigrafia.

Opções de personalização
para artigos em couro
Seja uma carteira, um porta-cartões ou um porta-passaporte que
o acompanhe no seu dia a dia ou nas suas viagens, um requintado
artigo em couro Montblanc é um presente que prova o seu valor todos
os dias.
Em Florença, historicamente o coração da arte do couro da Europa,
os mestres artesãos da Pelletteria Montblanc dão forma às melhores
peles, transformando-as habilmente em coleções de superior qualidade,
elegância e sofisticação.
Personalize a sua escolha, de entre o nosso leque de pequenos
artigos em couro, com uma das seguintes opções:
•

Gravação em relevo: iniciais, nomes ou o logótipo da empresa.
Escolha um relevo em dourado, prateado ou incolor

•

Gravação a laser de um logótipo sobre superfícies macias em couro

Uma discreta gravação em relevo, seja incolor, dourada ou prateada,
personaliza o artigo de couro Montblanc com toda a sofisticação.
Em superfícies macias de couro é igualmente possível a gravação de um
logótipo a laser.

Opções de personalização
para botões de punho
Poucos acessórios para homem são tão prestigiantes como os botões
de punho. Serão sempre um modo distinto e elegante de complementar
uma camisa, bem como um significativo gesto de apreço que pode ser
individualizado:
•

Gravação a laser de iniciais ou de logótipo em botões de punho
selecionados
Com as iniciais ou um logótipo gravado, os botões de punho incorporam
uma expressão do estilo individual ainda mais assertiva. Para os nossos

Opções de personalização
para relógios
Os relógios estão entre os presentes mais apreciados em todo o mundo.
Num evento de negócios, num encontro casual ou até na vida pessoal, o
relógio está sempre presente no pulso de um homem. Com uma elegância
intemporal, os relógios Montblanc são feitos com precisão máxima nas
manufaturas Montblanc, na Suíça. E podem ser valorizados, mais ainda,
com um símbolo pessoal de reconhecimento:
•

Gravação de iniciais ou nomes no verso da caixa

relógios, oferecemos uma delicada gravação no fundo da caixa.

Opções de personalização para
embrulho
A oferta de um artigo Montblanc está reservada a momentos especiais, pelo que
a embalagem deverá estar à altura da ocasião. Os instrumentos de escrita, os
artigos em couro, os relógios e os acessórios para homem são entregues em estojos
e caixas desenhadas para reforçar a surpresa com um toque especial e uma
aparência exclusiva. Para acompanhar a sua escolha ou personalizar o seu presente,
poderá escolher entre vários de tipos de caixas e opções de embrulho.

Caixas:

Escolha uma caixa do Corporate Gift Set com um tabuleiro de dois
artigos ou individualize a sua escolha mais ainda com uma combinação
de dois tabuleiros.

•

Caixa padrão em preto ou caixa de madeira com acabamento em preto brilhante

•

Caixa do Corporate Gift Set: consoante o tipo de tabuleiro, poderá combinar
artigos como um instrumento de escrita e botões de punho a condizer

Personalização:
•

Com a caixa de oferta padrão: serigrafia impressa diretamente na caixa

•

Com a caixa de oferta em madeira: gravação personalizada numa placa de metal

Embrulho:
•

Caixa de oferta embrulhada em papel de embrulho Montblanc e/ou num saco
com a marca Montblanc

Instrumentos de escrita e acessórios de escrita
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14 / 15

Montblanc Meisterstück
Resina Preciosa Banhada
a Platina
Rollerbal LeGrand

Montblanc Meisterstück
Resina Preciosa Banhada
a Platina
Rollerball Classique

Montblanc Meisterstück
Resina Preciosa Banhada
a Platina
Esferográfica Classique

Montblanc Meisterstück
Resina Preciosa com Revestimento
a Ouro Rosa
Caneta de Aparo LeGrand

Montblanc Meisterstück
Resina Preciosa com Revestimento
a Ouro Rosa
Rollerball Classique

Montblanc Meisterstück
Resina Preciosa com Revestimento
a Ouro Rosa
Esferográfica Classique

Sistema de Escrita: Rollerball LeGrand

Sistema de Escrita: Rollerball

Sistema de Escrita: Esferográfica

Sistema de Escrita: Caneta de aparo a êmbolo

Sistema de Escrita: Rollerball

Sistema de Escrita: Esferográfica

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Aparo: Aparo feito à mão em ouro Au 585/14 K com adornos

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema

incrustados banhados a ródio

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema

Montblanc

Montblanc

Montblanc

Corpo: Resina preciosa preta

Montblanc

Montblanc

Acabamento: Três anéis banhados a platina com gravação

Acabamento: Três anéis banhados a platina com gravação

Acabamento: Três anéis banhados a platina com gravação

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema

Acabamento: Três anéis banhados a ouro rosa com g
 ravação da

Acabamento: Três anéis banhados a ouro rosa com g
 ravação da

da marca Montblanc

da marca Montblanc

da marca Montblanc

Montblanc

marca Montblanc

marca Montblanc

Clip: Banhado a platina com número de série individual

Clip: Banhado a platina com número de série individual

Clip: Banhado a platina com número de série individual

Acabamento: Três anéis banhados a ouro rosa com gravação da

Clip: Clip banhado a ouro rosa com número de série individual

Clip: Clip banhado a ouro rosa com número de série individual

Nº de Ident.: 7571

Nº de Ident.: 2865

Nº de Ident.: 2866

marca Montblanc

Nº de Ident.: 112678

Nº de Ident.: 112679

Clip: Clip banhado a ouro rosa com número de série individual
Nº de Ident.: 112670

Instrumentos de escrita e acessórios de escrita
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Montblanc StarWalker Extreme
Fineliner

Montblanc StarWalker Extreme
Esferográfica

Montblanc StarWalker Platinum
Fineliner

Montblanc StarWalker Platinum
Esferográfica

Montblanc StarWalker Midnight Black
Fineliner

Montblanc StarWalker Midnight Black
Esferográfica

Sistema de Escrita: Fineliner

Sistema de Escrita: Esferográfica

Sistema de Escrita: Fineliner

Sistema de Escrita: Esferográfica

Sistema de Escrita: Fineliner

Sistema de Escrita: Esferográfica

Corpo: Resina preciosa preta com incrustações estruturadas

Corpo: Resina preciosa preta com incrustações estruturadas

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Tampa: Resina preciosa preta com incrustações estruturadas

Acabamento: Detalhes banhados a ruténio

Tampa: Resina preciosa preta

Acabamento: Detalhes banhados a platina

Tampa: Resina preciosa preta

Acabamento: Detalhes banhados a ruténio

Acabamento: Detalhes banhados a ruténio

Clip: Banhado a ruténio com gravação em relevo do nome da

Acabamento: Detalhes banhados a platina

Clip: Banhado a platina com gravação em relevo do nome da

Acabamento: Detalhes banhados a ruténio

Clip: Banhado a ruténio com gravação em relevo do nome da

Clip: Banhado a ruténio com gravação em relevo do nome da

marca Montblanc e do número de série individual

Clip: Banhado a platina com gravação em relevo do nome da

marca Montblanc e do número de série individual

Clip: Banhado a ruténio com gravação em relevo do nome da

marca Montblanc e do número de série individual

marca Montblanc e do número de série individual

Características Especiais: Emblema Montblanc flutuante no topo

marca Montblanc e do número de série individual

Características Especiais: Emblema Montblanc flutuante no topo

marca Montblanc e do número de série individual

Características Especiais: Emblema Montblanc flutuante no topo

Características Especiais: Emblema Montblanc flutuante no topo

transparente da tampa

Características Especiais: Emblema Montblanc flutuante no topo

transparente da tampa

Características Especiais: Emblema Montblanc flutuante no topo

transparente da tampa

transparente da tampa

Nº de Ident.: 111289

transparente da tampa

Nº de Ident.: 8486

transparente da tampa

Nº de Ident.: 105657

Nº de Ident.: 111288

Nº de Ident.: 8485

Nº de Ident.: 105656
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Montblanc PIX Black
Rollerball

Montblanc PIX Red
Esferográfica

Sistema de Escrita: Rollerball

Sistema de Escrita: Esferográfica

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa vermelha

Tampa: Resina preciosa preta

Tampa: Resina preciosa vermelha

Acabamento: Banho de platina

Acabamento: Banho de platina

Clip: Banho de platina

Clip: Banho de platina

Nº de Ident.: 114796

Nº de Ident.: 114814

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 116577 Cinza

Nº de Ident.: 116578 Cinza

Nº de Ident.: 114809 Azul

Nº de Ident.: 114810 Azul

Nº de Ident.: 114805 Branco

Nº de Ident.: 114806 Branco

Nº de Ident.: 114813 Vermelho

Nº de Ident.: 114797 Preto
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Montblanc Heritage Rouge et Noir
Special Edition Coral
Esferográfica

Montblanc Heritage Rouge et Noir
Special Edition Black
Rollerball

Montblanc Heritage Rouge et Noir
Special Edition Black
Esferográfica

Sistema de Escrita: Esferográfica

Sistema de Escrita: Rollerball

Sistema de Escrita: Esferográfica

Corpo: Lacado precioso em cor coral

Corpo: Lacado precioso preto

Corpo: Lacado precioso preto

Tampa: Resina preciosa em cor coral, com o emblema Montblanc

Tampa: Resina preciosa preta com o emblema Montblanc em

Tampa: Resina preciosa preta com o emblema Montblanc em

em resina com as cores coral e marfim

resina em cor de coral e marfim

resina em cor de coral e marfim

Acabamento: Detalhes com patina e parte dianteira em metal

Acabamento: Detalhes com patina e parte dianteira em metal

Acabamento: Detalhes com patina e parte dianteira em metal

a condizer

a condizer

a condizer

Clip: Serpente em estilo vintage com olhos com duas pedras

Clip: Serpente em estilo vintage

Clip: Serpente em estilo vintage

verdes

Características Especiais: Tamanho novo e único – fino e

Características Especiais: Tamanho novo e único – fino e

Características Especiais: Tamanho novo e único – fino e

comprido

comprido

comprido

Nº de Ident.: 114723

Nº de Ident.: 114724

Nº de Ident.: 114727

Instrumentos de escrita e acessórios de escrita
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Montblanc M, criada por
Marc Newson

Os instrumentos de escrita da coleção Montblanc M apresentam um característico
“plateau“ plano no corpo e um fecho magnético que alinha o corpo e a tampa com

Marc Newson, um dos designers mais influentes da sua
geração, criou especialmente para a Montblanc uma coleção
de instrumentos de escrita com uma pureza de design
verdadeiramente fascinante. Concebidas a partir de resina
preciosa preta, estas peças, simultaneamente clássicas
e vanguardistas, são o presente ideal para o homem
contemporâneo.

suavidade e perfeição.

•
•
•

Tampa com fecho magnético que alinha o corpo
e a tampa com suavidade e perfeição
Feita em resina preciosa preta
Emblema Montblanc em resina preciosa branca
incrustado no “plateau” do corpo

•

Adornada com clip banhado a platina

•

Disponível em Caneta de Aparo, Rollerball,
Esferográfica, ScreenWriter ou Artfineliner

Montblanc M Resin
Rollerball

Montblanc M Resin
Esferográfica

Sistema de Escrita: Rollerball Sem Tampa

Sistema de Escrita: Esferográfica

Corpo: Resina preciosa preta com incrustação do emblema Montblanc no “plateau”

Corpo: Resina preciosa preta com incrustação do emblema Montblanc no “plateau”

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema Montblanc

Tampa: Resina preciosa preta com incrustação do emblema Montblanc

Acabamento: Ponteira banhada a ruténio, com gravação das letras Montblanc

Acabamento: Ponteira banhada a ruténio, com gravação das letras Montblanc

Clip: Banhado a platina com número de série individual

Clip: Banhado a platina com número de série individual

Características Especiais: Concebida por Marc Newson. Tampa com fecho magnético de

Características Especiais: Concebida por Marc Newson. Tampa com fecho magnético de

alinhamento da tampa ao corpo (inc. mecanismo de pressão).

alinhamento da tampa ao corpo (inc. mecanismo de pressão).

Nº de Ident.: 113619

Nº de Ident.: 113620
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Montblanc Augmented Paper
Leve a arte da escrita para
o mundo digital
Neste exclusivo conjunto composto por um bloco de notas pautado
e uma Esferográfica Montblanc StarWalker e um envelope em couro,
o sistema Montblanc Augmented Paper transporta a arte da escrita
para o mundo digital. O Montblanc Augmented Paper permite-lhe
escrever em papel tradicional e aceder às suas notas manuscritas no
seu tablet ou smartphone.
Comece no papel. Continue onde quiser.

•

A Montblanc oferece-lhe uma experiência de escrita única:
dê largas à sua criatividade em papel tradicional

•

Com o simples premir de um botão, transfira as suas notas ou
desenhos manuscritos para o seu dispositivo móvel

•

Organize, edite e partilhe as suas notas com a aplicação
Montblanc Hub
Converta notas manuscritas em texto digital e partilhe-as por email

•
•
•

O companheiro de trabalho ideal, num tamanho compacto e com
uma bateria de longa duração
Compatível com iOS e a maior parte dos dispositivos Android

Montblanc Augmented Paper
Preto

Montblanc Augmented Paper Sartorial
Vermelho

Conjunto composto por um bloco de notas pautado e uma Esferográfica Montblanc StarWalker

Conjunto composto por um bloco de notas pautado e uma Esferográfica Montblanc StarWalker

e um envelope em couro. O Montblanc Augmented Paper permite-lhe escrever em papel tradicional,

e um envelope em couro. O Montblanc Augmented Paper permite-lhe escrever em papel tradicional,

gravar as suas notas, esboços e desenhos com o digitalizador integrado no envelope em couro,

gravar as suas notas, esboços e desenhos com o digitalizador integrado no envelope em couro,

e transferir tudo para o seu dispositivo móvel via Bluetooth® Low Energy.

e transferir tudo para o seu dispositivo móvel via Bluetooth® Low Energy.

Dimensões do Envelope: 252 × 207 × 28 mm

Dimensões do Envelope: 252 × 207 × 28 mm

Blocos de Notas de recarga para Augmented Paper: A5 (148 × 210 mm), liso ou pautado

Blocos de notas de recarga para Augmented Paper: A5 (148 × 210 mm), liso ou pautado

Tipo de Conexão: Bluetooth® Low Energy

Tipo de Conexão: Bluetooth® Low Energy

Tempo de Funcionamento contínuo: ~ 8 horas

Tempo de Funcionamento contínuo: ~ 8 horas

Duração média da Bateria: ~ 1 semana

Duração média da Bateria: ~ 1 semana

Tempo de Carregamento: ~ 2 horas e 30 minutos

Tempo de Carregamento: ~ 2 horas e 30 minutos

Instrumento de Escrita: Corpo em resina preciosa preta, clip banhado a platina e emblema

Instrumento de Escrita: Corpo em resina preciosa preta, clip banhado a platina e emblema

Montblanc flutuante no topo transparente da tampa

Montblanc flutuante no topo transparente da tampa

Nº de Ident.: 117400

Nº de Ident.: 117368
Cores Adicionais:
Nº de Ident.: 117366 Preto
Nº de Ident.: 117367 Índigo
Nº de Ident.: 117425 Laranja
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Montblanc Fine Stationery
Caderno de Desenho #149

Montblanc Fine Stationery
Bloco de Notas #146

Montblanc Fine Stationery
Bloco de Notas #145

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido,

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido,

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido,

com padrão saffiano

com padrão saffiano

com padrão saffiano

Tipo de Papel: Pautado, com emblema Montblanc em marca

Tipo de Papel: Pautado, com emblema Montblanc em marca

Tipo de Papel: Pautado, com emblema Montblanc em marca

d’água, corte prateado

d’água, corte prateado

d’água, corte prateado

Cor: Lucky Orange

Cor: Lucky Orange

Cor: Lucky Orange

Dimensões: 210 × 260 mm

Dimensões: 150 × 210 mm

Dimensões: 80 × 110 mm

Nº de Ident.: 116224

Nº de Ident.: 116225

Nº de Ident.: 116226

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 113633 Preto

Nº de Ident.: 113294 Preto

Nº de Ident.: 113295 Preto

Nº de Ident.: 113634 Tabaco

Nº de Ident.: 113590 Tabaco

Nº de Ident.: 113597 Tabaco

Nº de Ident.: 113635 Índigo

Nº de Ident.: 113593 Índigo

Nº de Ident.: 113598 Índigo

Nº de Ident.: 116518 Verde
Nº de Ident.: 116516 Turquesa
Nº de Ident.: 116517 Azul Claro
Nº de Ident.: 116519 Amarelo
Nº de Ident.: 116521 Vermelho

Instrumentos de escrita e acessórios de escrita
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Montblanc Fine Stationery
Caderno de Desenho #149

Montblanc Fine Stationery
Bloco de Notas #146

Montblanc Fine Stationery
Bloco de Notas #146

Montblanc Fine Stationery
Diário #147

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido, com padrão saffiano

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido, com padrão saffiano

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido, com padrão saffiano

Capa: Couro de bezerro italiano, curtido a crómio, tingido, com padrão saffiano

Tipo de Papel: Papel liso, com emblema Montblanc em marca d’água, corte prateado

Tipo de Papel: Papel liso, com emblema Montblanc em marca d’água, corte prateado

Tipo de Papel: Quadriculado, com emblema Montblanc em marca d’água, corte prateado

Tipo de Papel: Pautado, com emblema Montblanc em marca d’água, corte prateado

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

Dimensões: 210 × 260 mm

Dimensões: 150 × 210 mm

Dimensões: 150 × 210 mm

Dimensões: 90 × 140 mm

Nº de Ident.: 113293

Nº de Ident.: 116401

Nº de Ident.: 113637

Nº de Ident.: 115479

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 113603 Tabaco

Nº de Ident.: 116403 Índigo

Nº de Ident.: 113638 Tabaco

Nº de Ident.: 115622 Índigo

Nº de Ident.: 113604 Índigo

Nº de Ident.: 113639 Índigo

Couro
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Montblanc Extreme
Mochila pequena

Montblanc Sartorial
Pasta para Documentos pequena

Material: Couro com subtil look de carbono

Material: Pele de bezerro italiana texturada, curtida a crómio, tingida, com impressão saffiano

Sistema de Fecho: Fecho de correr

Sistema de Fecho: Fecho de correr em metal

Capacidade e Organização: Compartimentos para portátil, telemóvel ou outros dispositivos

Capacidade e Organização: Compartimento para 3 instrumentos de escrita, compartimento para

eletrónicos, 2 compartimentos para instrumentos de escrita, bolso com fecho de correr

telemóvel, compartimento com fecho de correr

Características Adicionais: Alça de mão confortável em couro

Características Adicionais: sistema satélite para prender a um trolley, alças de mão confortáveis

Bolsos: 3 compartimentos principais, bolso frontal sem fecho

em couro

Cor: Preto

Bolsos: 1 compartimento principal, bolso frontal com fecho de correr

Alça: 2 alças ajustáveis

Cor: Cinza Escuro

Dimensões: 28 × 40 × 16,5 cm

Alça: Tiracolo ajustável e amovível

Nº de Ident.: 113856

Dimensões: 37 × 29 × 8,5 cm
Nº de Ident.: 116321

Cores Adicionais:
Nº de Ident.: 116359 Azul

Cores Adicionais:
Nº de Ident.: 113184 Preto
Nº de Ident.: 113185 Tabaco
Nº de Ident.: 113186 Índigo
Nº de Ident.: 113632 Vermelho

Couro
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Meisterstück
Porta-Passaporte internacional

Meisterstück
Porta-Cartões de Visita com Fole

Meisterstück
Porta-Cartões de Visita

Meisterstück
Carteira 8 cc

Meisterstück
Carteira 6 cc com Clip para Notas

Meisterstück
Carteira 6 cc

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

Capacidade e Organização: Compartimento compatível com

Capacidade e Organização: Espaçoso compartimento para car

Capacidade e Organização: Compartimento para cartões de

Capacidade e Organização: 8 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

todos os passaportes internacionais, bolso adicional

tões de visita, 2 compartimentos para cartões de crédito, 2 bolsos

visita, 2 ranhuras para cartões de crédito, bolso adicional

2 compartimentos para notas, 2 bolsos adicionais

clip para notas

2 compartimentos para notas, 2 bolsos adicionais

Cor: Preto

internos adicionais e 1 bolso externo

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

Dimensões: 10 × 14 cm

Cor: Preto

Dimensões: 7,5 × 11 cm

Dimensões: 10,5 × 9,5 cm

Dimensões: 11 × 8 cm

Dimensões: 11,5 × 8,5 cm

Nº de Ident.: 35285

Dimensões: 7 × 10,5 cm

Nº de Ident.: 14108

Nº de Ident.: 7163

Nº de Ident.: 5525

Nº de Ident.: 14548

Nº de Ident.: 7167
Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 114572 Castanho

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 114544 Castanho

Nº de Ident.: 114547 Castanho

Nº de Ident.: 114541 Castanho

Nº de Ident.: 114573 Azul Marinho

Nº de Ident.: 114553 Castanho

Nº de Ident.: 114545 Azul Marinho

Nº de Ident.: 114548 Azul Marinho

Nº de Ident.: 114542 Azul Marinho

Nº de Ident.: 114574 Burgundy

Nº de Ident.: 114554 Azul Marinho
Nº de Ident.: 114555 Burgundy

Nº de Ident.: 114543 Burgundy
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Meisterstück
Carteira 4 cc com Porta-Cartões

Meisterstück
Porta-Cartões 6 cc

Meisterstück
Porta-Chaves

Meisterstück
Carteira 14 cc com Bolso com Fecho de Correr

Meisterstück
Estojo para 1 Caneta

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio,

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio, integralmente tingida e com o brilho

Material: Pele de bezerro texturada europeia curtida a crómio, integralmente tingida e com o brilho

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

integralmente tingida e com o brilho intenso e único Montblanc

intenso e único Montblanc

intenso e único Montblanc

Capacidade e Organização: 4 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Sistema de fecho: Clip

Capacidade e Organização: 14 ranhuras para cartões de crédito, bolso grande com fecho,

Sistema de fecho: Báscula

3 bolsos adicionais

bolso adicional

Capacidade e Organização: Argola para várias chaves

2 compartimentos para notas, 2 bolsos adicionais

Capacidade e Organização: Compartimento para 1 instrumento de escrita Meisterstück Classique

Características Adicionais: Bolso removível com janela para

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

ou LeGrand

cartão do cidadão

Dimensões: 10 × 8 cm

Dimensões: 4 × 8 cm

Dimensões: 9,5 × 19 cm

Cor: Preto

Cor: Preto

Nº de Ident.: 106653

Nº de Ident.: 14085

Nº de Ident.: 7165

Dimensões: 3 × 16 cm

Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 114556 Castanho

Nº de Ident.: 114559 Castanho

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 114557 Azul Marinho

Nº de Ident.: 114560 Azul Marinho

Nº de Ident.: 114568 Castanho

Nº de Ident.: 114558 Burgundy

Nº de Ident.: 114561 Burgundy

Nº de Ident.: 114569 Azul Marinho

Dimensões: 9 × 12 cm
Nº de Ident.: 2665

Nº de Ident.: 14309

Nº de Ident.: 114570 Burgundy
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Meisterstück Soft Grain
Carteira 6 cc

Meisterstück Soft Grain
Porta-Cartões de Visita

Meisterstück Soft Grain
Porta-Cartões 6 cc

Montblanc Sartorial
Porta-Cartões de Visita com Fole

Material: Couro de bezerro texturada europeia curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro texturada europeia curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro texturada europeia curtido a crómio,

Material: Pele de bezerro italiana texturada, curtida a crómio,

pigmentado, integralmente tingido, com marca impressa

pigmentado, integralmente tingido, com marca impressa

pigmentado, integralmente tingido, com marca impressa

integralmente tingida, com padrão saffiano

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: 2 compartimentos para cartões

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: Compartimento para cartões de

2 compartimentos para notas, 2 bolsos adicionais

de visita, 4 ranhuras para cartões de crédito, 1 compartimento

bolso adicional

visita, 2 ranhuras para cartões de crédito, 2 bolsos adicionais

Cor: Preto

posterior

Cor: Preto

Cor: Cinza Escuro

Dimensões: 11,5 × 8,5 cm

Cor: Preto

Dimensões: 10 × 8 cm

Dimensões: 7,5 × 10,5 × 2 cm

Nº de Ident.: 113305

Dimensões: 7,5 × 10,5 cm

Nº de Ident.: 113309

Nº de Ident.: 116760

Nº de Ident.: 113310
Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 114460 Castanho

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 114473 Castanho

Nº de Ident.: 113223 Preto

Nº de Ident.: 116740 Azul

Nº de Ident.: 114474 Castanho

Nº de Ident.: 116743 Azul

Nº de Ident.: 113225 Índigo

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 116744 Azul

Nº de Ident.: 113224 Tabaco
Nº de Ident.: 115848 Vermelho
Nº de Ident.: 116344 Índigo-Preto
Nº de Ident.: 116346 Flanela Índigo
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Montblanc Sartorial
Carteira 8 cc

Montblanc Sartorial
Porta-Cartões 5 cc

Montblanc Sartorial
Carteira 6 cc

Material: Pele de bezerro italiana texturada curtida a crómio, integralmente tingida, com padrão

Material: Pele de bezerro italiana texturada curtida a crómio, integralmente tingida, com padrão

Material: Pele de bezerro italiana texturada curtida a crómio,

saffiano

saffiano

integralmente tingida, com padrão saffiano

Capacidade e Organização: 8 ranhuras para cartões de crédito, 2 compartimentos para notas,

Capacidade e Organização: 5 ranhuras para cartões de crédito

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

2 bolsos adicionais

Cor: Preto

2 compartimentos para notas, 2 bolsos adicionais

Cor: Preto

Dimensões: 10 × 7,5 cm

Cor: Índigo

Dimensões: 11,5 × 9,5 cm

Nº de Ident.: 114603

Dimensões: 11,5 × 9,2 cm

Nº de Ident.: 113211

Nº de Ident.: 113217
Cores Adicionais:

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 116339 Flanela Índigo

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 113213 Índigo

Nº de Ident.: 116337 Cinza Escuro

Nº de Ident.: 113215 Preto

Nº de Ident.: 116333 Cinza Escuro

Nº de Ident.: 114604 Tabaco

Nº de Ident.: 116325 Cinza Escuro

Nº de Ident.: 113212 Tabaco

Nº de Ident.: 115849 Vermelho

Nº de Ident.: 113216 Tabaco
Nº de Ident.: 115846 Vermelho
Nº de Ident.: 116326 Índigo-Preto
Nº de Ident.: 116328 Flanela Índigo

Couro

42 / 43

4810 Westside
Carteira 6 cc

4810 Westside
Porta-Cartões de Visita

4810 Westside
Porta-Cartões 2 cc

Montblanc Extreme
Carteira 6 cc

Montblanc Extreme
Porta-Cartões de Visita

Montblanc Extreme
Porta-Cartões 5 cc

Material: Couro de bezerro italiano texturado curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro italiano texturado curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro italiano texturado curtido a crómio,

Material: Couro com subtil look de carbono

Material: Couro com subtil look de carbono

Material: Couro com subtil look de carbono

pigmentado, integralmente tingido, com um delicado acabamento

pigmentado, integralmente tingido, com um delicado acabamento

pigmentado, integralmente tingido, com um delicado acabamento

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: Compartimento com fole para

Capacidade e Organização: 5 ranhuras para cartões de crédito

de impressão

de impressão

de impressão

2 compartimentos para notas, 4 bolsos adicionais

cartões de visita, 2 ranhuras para cartões de crédito, 1 bolso

Cor: Preto

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Capacidade e Organização: Compartimento para cartões de

Capacidade e Organização: 2 ranhuras para cartões de crédito,

Cor: Preto

adicional

Dimensões: 10 × 7 cm

2 compartimentos para notas, 4 bolsos adicionais

visita, 2 ranhuras para cartões de crédito, 2 bolsos adicionais,

1 bolso adicional

Dimensões: 11,8 × 8,8 cm

Cor: Preto

Nº de Ident.: 114638

Cor: Preto

1 bolso externo

Cor: Preto

Nº de Ident.: 111143

Dimensões: 7,5 × 11 cm

Dimensões: 11,5 × 9 cm

Cor: Preto

Dimensões: 9,5 × 6,3 cm

Nº de Ident.: 114686

Dimensões: 7,5 × 11 cm

Nº de Ident.: 116385

Nº de Ident.: 114697

Nº de Ident.: 111141
Cores Adicionais:

Cores Adicionais:
Nº de Ident.: 116364 Azul

Nº de Ident.: 116362 Azul

Cores Adicionais:

Nº de Ident.: 116363 Cinza

Nº de Ident.: 116366 Azul
Nº de Ident.: 116367 Cinza

Nº de Ident.: 116365 Cinza
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Montblanc Urban Spirit
Carteira 6 cc

Montblanc Urban Spirit
Porta-Moedas com Fecho de Correr

Montblanc Urban Spirit
Porta-Cartões de Visita

Montblanc Urban Spirit
Porta-Cartões 6 cc

Material: Couro de bezerro texturado curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro texturado curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro texturado curtido a crómio,

Material: Couro de bezerro texturado curtido a crómio,

integralmente tingido

integralmente tingido

integralmente tingido

integralmente tingido

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

Sistema de Fecho: Fecho de correr

Capacidade e Organização: 4 ranhuras para cartões de crédito

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito,

2 compartimentos para notas, 2 bolsos adicionais

Capacidade e Organização: Porta-moedas

Características Adicionais: Este produto apresenta a tecnologia

bolso adicional

Características Adicionais: Este produto apresenta a t ecnologia

Características Adicionais: Este produto apresenta a tecnolo

Montblanc Shield, incorporada no forro do bolso em tecido

Características Adicionais: Este produto apresenta a tecnologia

Montblanc Shield, incorporada no forro do bolso em tecido

gia Montblanc Shield, incorporada no forro do bolso em tecido

dourado, que aumenta a proteção contra acesso, leitura, cópia e/

Montblanc Shield, incorporada no forro do bolso em tecido

dourado, que aumenta a proteção contra acesso, leitura, cópia e/

dourado, que aumenta a proteção contra acesso, leitura, cópia e/

ou alteração não autorizada dos seus dados pessoais

dourado, que aumenta a proteção contra acesso, leitura, cópia e/

ou alteração não autorizada dos seus dados pessoais

ou alteração não autorizada dos seus dados pessoais

Bolsos: Bolso aberto na frente

ou alteração não autorizada dos seus dados pessoais

Bolsos: 2 bolsos abertos na frente

Bolsos: 3 bolsos abertos na frente

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

Cor: Preto

Dimensões: 7 × 10,5 cm

Dimensões: 9,8 × 8 cm

Dimensões: 11 × 9,5 cm

Dimensões: 14 × 9,5 cm

Nº de Ident.: 114675

Nº de Ident.: 114674

Nº de Ident.: 114665

Nº de Ident.: 114676
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Montblanc Set
Rollerball PIX Preta e Porta-Cartões Meisterstück
Soft Grain 6 cc Preto

Montblanc Set
Esferográfica PIX Preta e Porta-Passaporte
Meisterstück Selection Preto

Montblanc Set
Esferográfica Montblanc M Ultra Black e um Bloco de Notas #145
pautado, em cor Lucky Orange

Montblanc Set
Porta-Cartões de Visita e Porta-Cartões 6 cc
Meisterstück Selection

Sistema de Escrita: Rollerball

Sistema de Escrita: Esferográfica

Sistema de Escrita: Esferográfica

Material: Couro de bezerro italiano texturado curtido a crómio, pigmentado, integralmente tingido,

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta

Corpo: Resina preciosa preta a jato de areia, com o emblema Montblanc incrustado no “plateau”

com marca impressa

Tampa: Resina preciosa preta

Tampa: Resina preciosa preta

Tampa: Resina preciosa preta com jato de areia e incrustação do emblema Montblanc

Capacidade e Organização: O porta-cartões de visita tem um compartimento para cartões de visita,

Acabamento: Banho de platina

Acabamento: Banho de platina

Acabamento: Ponteira banhada a ruténio, com gravação das letras Montblanc

2 ranhuras para cartões de crédito e 1 bolso adicional. O porta-cartões de crédito tem 6 ranhuras

Clip: Banho de platina

Clip: Banho de platina

Clip: Banhado a platina com número de série individual

para cartões e 1 bolso adicional.

Material: Couro de bezerro italiano texturado curtido a crómio, pigmentado, integralmente tingido,

Material: Couro

Capa: Couro de bezerro italiano curtido a crómio, tingido, com padrão saffiano

com marca impressa

Capacidade e Organização: Compartimento compatível com todos os passaportes internacionais,

Tipo de Papel: Pautado, com emblema Montblanc em marca d’água, corte prateado

Capacidade e Organização: 6 ranhuras para cartões de crédito, bolso adicional

bolso adicional

Cor: Lucky Orange

Cor: Preto

Cor: Preto

Dimensões: 80 × 110 mm

Dimensões: 10 × 8 cm

Dimensões: 10 × 14 cm

Nº de Ident.: 117088

Nº de Ident.: 117089

Cor: Preto

Nº de Ident.: 117085

Dimensões: 7,5 × 11 cm; 9,5 × 8 cm
Nº de Ident.: 116852
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Montblanc Classic Line 30 mm Belt
Fivela de Pino em Forma de Ferradura Banhada
a Paládio Brilhante

Montblanc Classic Line 30 mm Belt
Fivela de Pino Rotativo em Forma de Ferradura Arredondada Banhada
a Paládio Brilhante

Montblanc Classic Line 30 mm Belt
Fivela de Pino em Forma de Ferradura Banhada
a Paládio Brilhante

Forma: Ferradura

Forma: Ferradura

Forma: Ferradura

Mecanismo: Novo mecanismo de abertura fácil para ajuste do comprimento do cinto

Mecanismo: Fivela de pino rotativo

Mecanismo: Mecanismo de abertura fácil para ajuste do

Material da Correia: Couro de bezerro reversível em preto/castanho, curtido a crómio

Material da Correia: Couro de bezerro reversível em preto/castanho, curtido a crómio

comprimento do cinto

Detalhes: Emblema Montblanc

Detalhes: Emblema Montblanc

Material da Correia: Couro de bezerro reversível em preto/

Revestimento: Paládio

Revestimento: Paládio

castanho, curtido a crómio

Comprimento e Largura da Correia: 120 × 3 cm

Comprimento e Largura da Correia: 120 × 3 cm

Detalhes: Emblema Montblanc

Acabamento: Brilhante e mate

Acabamento: Brilhante

Revestimento: Paládio

Nº de Ident.: 112960

Nº de Ident.: 111080

Comprimento e Largura da Correia: 120 × 3 cm
Acabamento: Brilhante
Nº de Ident.: 38157

Relógios
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Montblanc Tradition
Cronógrafo
Mecanismo: Cronógrafo a quartzo
Calibre:
Caixa: Aço inoxidável, vidro de safira abobadado com
tratamento anti-reflexo
Mostrador: Branco com algarismos romanos banhados a ródio
Funções: Horas – minutos – segundos
Fundo da caixa: Aço inoxidável
Ponteiros: Feuille e bastão, banhados a ródio
Dimensões: Diâmetro 42 mm, espessura 9,30 mm
Bracelete: Pele de crocodilo, preta, fivela de pino em aço
inoxidável
Resistência à água: Até aprox. 3 bar (30 m)
Nº de Ident.: 114339

Relógios
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Montblanc Tradition
Date Automatic

Montblanc Tradition
Date Automatic

Montblanc Tradition
Date Automatic

Montblanc Tradition
Date

Mecanismo: Automático

Mecanismo: Automático

Mecanismo: Automático

Mecanismo: Quartzo

Calibre:

Calibre:

Calibre:

Calibre:

Caixa: Aço inoxidável, vidro de safira abobadado com tratamento anti-reflexo

Caixa: Aço inoxidável, vidro de safira abobadado com tratamento anti-reflexo

Caixa: Aço inoxidável, vidro de safira abobadado com tratamento anti-reflexo

Caixa: Aço inoxidável, vidro de safira abobadado com tratamento anti-reflexo

Mostrador: Mostrador branco, com algarismos romanos em preto

Mostrador: Mostrador preto, com algarismos romanos banhados a ródio

Mostrador: Mostrador branco, com algarismos romanos em preto

Mostrador: Mostrador branco guilhoché, com algarismos romanos em preto

Funções: Horas – minutos – segundos – data

Funções: Horas – minutos – segundos – data

Funções: Horas – minutos – segundos – data

Funções: Horas – minutos – data

Fundo da caixa: Vidro de safira

Fundo da caixa: Vidro de safira

Fundo da caixa: Vidro de safira

Fundo da caixa: Vidro de safira

Ponteiros: Feuille e bastão, banhados a ródio

Ponteiros: Feuille e bastão, banhados a ródio

Ponteiros: Feuille e bastão, banhados a ródio

Ponteiros: Feuille, banhados a ródio

Dimensões: Diâmetro 40 mm, espessura 8,50 mm

Dimensões: Diâmetro 40 mm, espessura 8,50 mm

Dimensões: Diâmetro 40 mm, espessura 8,50 mm

Dimensões: Diâmetro 40 mm, espessura 6,60 mm

Bracelete: Aço inoxidável com báscula de triplo encaixe

Bracelete: Pele de crocodilo, preta, fivela de pino em aço inoxidável

Bracelete: Pele de crocodilo, preta, fivela de pino em aço inoxidável

Bracelete: Pele de crocodilo, preta, fivela de pino em aço inoxidável

Resistência à água: Até aprox. 3 bar (30 m)

Resistência à água: Até aprox. 3 bar (30 m)

Resistência à água: Até aprox. 3 bar (30 m)

Resistência à água: Até aprox. 3 bar (30 m)

Nº de Ident.: 112610

Nº de Ident.: 116482

Nº de Ident.: 112609

Nº de Ident.: 112633

Acessórios para homem
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Botões de Punho Montblanc

Botões de Punho Montblanc

Os botões de punho Star celebram o icónico emblema Montblanc. O intemporal formato redondo,

Os botões de punho Meisterstück celebram o requinte da discreta elegância. Na linha dos instru

em aço inoxidável, e o emblema do pico nevado incrustado a ónix compõem esta joia com a poderosa

mentos de escrita Meisterstück, o intemporal formato redondo em aço inoxidável, com incrustação

assinatura Montblanc.

em azul lacado num padrão hexagonal, resulta numa joia com a poderosa assinatura Montblanc.

Dimensões: Diâmetro: ~ 16 mm

Dimensões: Diâmetro: ~ 16 mm

Nº de Ident.: 116661

Nº de Ident.: 112904

Acessórios para homem
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Botões de Punho Montblanc

Botões de Punho Montblanc

Botões de Punho Montblanc

Botões de Punho Montblanc

Os botões de punho Meisterstück celebram o requinte da discreta elegância. Botões de punho

Os botões de punho de design urbano são uma afirmação de personalidade com estilo próprio.

Os botões de punho Meisterstück celebram o requinte da discreta elegância. O intemporal formato

Os botões de punho Meisterstück celebram o requinte da discreta elegância. Ligado ao Montblanc

redondos incrustados a ónix e gravação de assinatura acrescentam distinção a uma camisa de um

Botões de punho redondos com incrustação ondulada e o inconfundível emblema do pico nevado

quadrado, em aço inoxidável, com incrustação em ónix preto resulta numa joia com a poderosa

Meisterstück Writing Instrument, o intemporal formato redondo, em aço inoxidável, com uma

assinatura Montblanc

incrustação em ónix preto resulta numa joia com a poderosa assinatura Montblanc

Dimensões: ~ 14 × 14 mm

Dimensões: Diâmetro: ~ 16 mm

Nº de Ident.: 115061

Nº de Ident.: 112896

fato formal
Dimensões: Diâmetro: ~ 16 mm
Dimensões: Diâmetro: ~ 16 mm
Nº de Ident.: 107463

Nº de Ident.: 114770

Os diamantes exibidos em todos os produtos Montblanc foram adquiridos pela marca a fontes

A Montblanc pode especificar um número mínimo/máximo de produtos por encomenda ou um

legítimas não evolvidas no financiamento de conflitos e estão em conformidade com as Resoluções

número mínimo/máximo de itens por número de identificação de produto. Certos produtos deste

das Nações Unidas/Sistema de Certificação do Processo de Kimberley (Sistema de Garantias).

catálogo podem ter uma disponibilidade limitada. As encomendas apenas vinculam a Montblanc

A Montblanc garante que estes diamantes não são oriundos de zonas de conflito, baseando-se no

após terem sido expressamente aceites por escrito pela Montblanc. Aplicam-se as Condições de

conhecimento pessoal e/ou em garantias por escrito concedidas pelos fornecedores. Montblanc

Venda Montblanc Corporate Gift.

Diamond é um corte de diamante patenteado. Os produtos Montblanc apenas se encontram disponíveis
nas lojas Montblanc e nos revendedores especializados autorizados pela Montblanc, tendo em conta
a categoria do produto.
Sujeito a alterações.

