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“

”

Nós somos  
o que fazemos 
repetidamente,  
por isso  
a excelência  
não é um ato,  
mas um hábito.
Filosofia de Aristóteles





A Ótima é a distribuidora 
brasileira exclusiva da 
Lamy para mercado de 
presentes corporativos.

A marca LAMY é sinonimo de instrumentos de escrita 

de alta qualidade, definidos pela sua estética moderna 

atemporal e funcionalidade perfeita. Sua história de 

sucesso começou há mais de 50 anos com o LAMY 

2000: em 1966, o modelo estabeleceu o design claro 

e inconfundível que ainda define o estilo de todos os 

produtos da marca - o design de Lamy.

Como uma empresa familiar independente, Lamy tem 

sido associada à Heidelberg desde que foi fundada 

em 1930 e, portanto, garante alta qualidade, “Made 

in Germany”. Com uma produção anual de mais de 

8 milhões de instrumentos de escrita, a Lamy hoje 

não é apenas o líder de mercado na Alemanha, mas se 

desenvolveu para se tornar uma marca internacional. 

A empresa continua a definir tendências, não apenas 

através de suas edições especiais anuais, mas também 

por inspirar entusiastas da escrita em todo o mundo 

com suas cores inovadoras e acabamentos de superfície.

*IMPORTAMOS CONFORME DEMANDA TODAS AS 
CORES QUE NÃO TIVERMOS EM ESTOQUE.
 WWW.LAMY.COM 
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FÁBRICA DA LAMY  
EM HEIDELBERG, ALEMANHA.

45



Um bestseller: muitas cores charmosas, design 

atemporal e ergonomia perfeita. Essas são apenas 

algumas das razões pelas quais a LAMY Safari 

é uma das nossas canetas mais populares entre 

os jovens. O seu desenho distinto garante total 

conforto na escrita.

SAFARI 019 BLACK

SAFARI 017 UMBRA
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M+

UMA COMPANHEIRA CONFIÁVEL.

Seu design atemporal e alta funcionalidade, 

perfeita para todas as situações de escrita. 

Modelo com mola de aço ou clipe de 

plástico e mecanismo de pressão com 

unidade de pressão integrada.
LO G O M + 2 0 4 - R E D

LOGO M+ 204 - WHITE

LOGO M+ 204 - BLUE

LOGO M+ 204 - BLACK
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Design simples e grande diversidade. 

O desenho atemporal e alto nível de 

funcionalidade da LAMY Logo fazem dessa 

caneta uma parceria de confiança para 

qualquer escrita.

LOGO 206 - BRUSHED

LO G O 2 0 5 - M AT T B L AC K 

48



Caneta esferográfica com design funcional, 

corpo triangular e detalhes com soluções 

sofisticadas. LAMY Noto: escrita suave, todos 

os dias. 

DESIGNER: NAOTO FUKASAWA

NOTO 283 - WHITE SILVER

NOTO 283 - NIGHTBLUE SILVER

NOTO 283 - BLACK SILVER

NOTO 282 - BLACK
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SURPREENDENTEMENTE SIMPLES. 

Uma caneta com design limpo e discreto, que fascina 

por seus detalhes originais. 

DESIGNER: EOOS

GENIAL E VERSÁTIL. TÃO BONITA QUANTO PRÁTICA

Em um único instrumento você tem uma caneta 

esferográfica, uma lapiseira e um marcador - e o seu 

trabalho sob controle o tempo todo.

DESIGNER: GERD A. MÜLLER

ECON 240

TWIN PEN 606 BRUSHED
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ESTOJOS 
Estojos de diferentes 

revestimentos que valorizam 

ainda mais a sua LAMY.
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PREMEC CHALK METAL 
Uma versão sofisticada com cano de metal 

envernizado e clipe  de plástico. 

Com sua marca numa gravação a laser 

brilhante cria uma impressão especialmente 

sofisticada. 

Disponível em: preto, titanium, ouro rosa 

e azul.

A Chalk Metal é recarregável.

WWW.PREMEC.CH
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CANETAS PREMIUM

CONSULTE CORES DISPONÍVEIS 
NO ESTOQUE

PREMEC CHALK
Essencial e icônica, a caneta Chalk é 

totalmente personalizável (Corpo + Clipe 

+ Botão). Tem proporções harmônicas e 

detalhes refinados. A forma é simples e 

sofisticada para o apelo universal.

Consulte cores disponíveis.

Chalk foi indicada ao German Design 

Award 2015 e conquistou o Good Design 

Award ™ 2013.
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CANETAS PREMIUM

TORSION  
NASCIDO PARA SE TORNAR UM ÍCONE.

Criada combinando beleza e técnica, é inspirada na 

silhueta simplificada das volumosas linhas laterais 

dinâmicas dos carros esportivos italianos.

O modelo TORSION possui uma forte identidade estilística 

caracterizada por linhas tensas e rápidas que, após uma 

torção no corpo, convergem em um apoio ergonômico e 

confortável. Uma caneta para quem gosta de estilo, mas 

se recusa a comprometer a funcionalidade.

Cores disponíveis em Estoque: Preta com Clip Branco e 

Botão vermelho ou preto.

Importamos as demais cores, conforme demanda.

CONFIRA NO SITE: WWW.PREMEC.CH
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CANETAS PREMIUM

PREMEC RADICAL
O design RADICAL - caneta exclusiva e 

distintiva de qualidade suíça.

Minimalismo convincente para uma caneta 

de nova geração. Capaz de atrair por suas 

linhas harmônicas modernas e eficazes, a 

Radical expressa a mais recente fronteira 

do design suíço, traduzida em um 

dispositivo funcional.

Cores disponíveis em Estoque: Branca e 

Preta com ou sem Clip.

Importamos as demais cores, conforme 

demanda.

CONFIRA NO SITE: WWW.PREMEC.CH
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CANETAS  

Dema

Qualidade e design 

italiano desde 1970.

CANETAS
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