
»Svinčnik – moj oče mu je vedno latinsko rekel »lapis« – je že od nekdaj del mojega življenja. Hb, 2b, 4b in 6b za nežne 
odtenke, 2h za tehnične risbe. Majhne minice, velike minice. In nato priložnost, da oblikujem SVOJ svinčnik. Le kako bi jo 
lahko zavrnila?«

Marta Giardini,
oblikovalka svinčnika Perpetua
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Svinčnik Perpetua so razvili v podjetju za oblikovanje recikliranih in ponovno uporabljenih predmetov Alisea, 
ki je že od 1994 uveljavljeno ime na področju idejne zasnove, oblikovanja in izdelave unikatno oblikovanih 
predmetov. Odpadne materiale iz neobnovljivih surovin z inovacijami in uporabo najsodobnejših tehnologij 
spreminjajo v unikatne izdelke.

svinčnik
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Perpetua® svinčnik

PERPETUA svinčnik 

Odlaganje s pisanjem

Resnična revolucija v svetu pisanja. Prvič doslej se predelanemu grafitu dodaja sestavina, zaradi katere postane trši, odporen na udarce in padce ter čist, tako da ne umaže rok. Perpetua 
je edini v Italiji izdelan svinčnik in je skupaj s postopkom izdelave registriran kot evropski patent.

Razvili smo nov način ponovne uporabe grafitnega prahu, odpadka 
industrijske proizvodnje, ki bi ga sicer zakopali v zemljo. Z uporabo 
svinčnika Perpetua pomagate odložiti 15 gramov grafita. Klasični leseni 
plašč svinčnika zaradi posebne proizvodne tehnologije ni več potreben, 
zato gre za novo ekološko trajnostno metodo izdelave svinčnikov brez 
sekanja dreves.
Perpetua postaja več kot nov način pisanja, saj spoštuje naš planet in 
prinaša sporočilo, da lahko z majhnimi koraki veliko dosežemo. 

Fotografija: Marco Bertolini



5Za izdelavo svinčnikov Perpetua ni treba sekati dreves.
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Izdelava in material

Unikatne lastnosti 

Perpetua svinčniki so izdelani iz snovi Zantech®, inovativnega materiala, sestavljenega iz 80 % predelanega grafita – sicer odpadka v industrijski proizvodnji – ter 20 % mešanice različnih 
sestavin, brez dodatnega lakiranja ali obdelave.

Perpetua ima plosko stranico, ki preprečuje kotaljenje svinčnika. Poleg 
tega je svinčnik trpežen in se ob padcu ne zlomi. Radirka ni škodljiva za 
uživanje in je na voljo v desetih različnih barvah ter skupaj s pisalnim 
delom tvori celoto.
Guma in grafit se združita med ulivanjem.
Svinčnik ni strupen, zato je primeren za otroke, in se prilagodi vašemu 
načinu risanja in pisanja, ne da bi se zlomil.
Svinčnike Perpetua je mogoče uporabljati tudi v vesoljskih plovilih in 
postajah, saj so edini svinčniki s tehnološkimi lastnostmi, ki preprečujejo 
raztresanje mikrodelcev grafita, kar bi lahko povzročilo kratki stik v 
vgrajenih instrumentih.

 Dolzina: 19,5 cm

Teza: 15 g

9 mm  ploska stranica preprečuje kotaljenje svinčnika ...
Prerez: A-A1       

A

A1

Trdota HB       

Oblikovalka: Marta Giardini

PERPETUA svinčnik
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Barvna lestvica

Radirka svinčnikov Perpetua je na voljo v desetih barvah: rumeni, oranžni, rdeči, fuksiji, svetlo modri, temno 
zeleni, limetasto zeleni, beli in črni. 

Prejete nagrade

Razstavno stojalo

Razstavno stojalo je posebej na voljo za prodajalne. Ima 30-centimetrski premer, črn gumijast podstavek in 
aluminijast pano. Na dvostranski tablici so v italijanskem in angleškem jeziku opisane zgodba in vrednote 
Perpetua. V paketu, ki se dobavlja trgovinam, je 64 svinčnikov Perpetua – po 8 svinčnikov vsake barve. 
Za celovitejšo izkušnjo svinčnikov Perpetua so prek kode QR, natisnjene na podstavku, dosegljive različne 
predstavnostne vsebine. 

Embalaža

Perpetua svinčniki so položeni v unikatno embalažo iz črnega kartona, v katero so pripeti s tesnilnimi obročki iz naravne gume, obarvanimi z naravnimi sestavinami.
Krožnim tesnilom – hidravličnim tesnilom, sicer samo črne barve – je Perpetua z novimi barvami nadela nov videz in jih tudi preoblikovala v modni dodatek, ki ga lahko nosite kot zapestnico. 

PERPETUA prodaja

2014 je Perpetua prejel posebno priznanje kot najboljši izdelek na sedmi podelitvi nagrad Premio Impresa 
Ambiente, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica v Rimu v sodelovanju z Unioncamere (zveza italijanskih 
gospodarskih zbornic, industrije, trgovine in kmetijstva) ob podpori italijanskega Ministrstva za okolje, kopno 
in morje.

Perpetua je prejel prvo nagrado na podelitvi nagrad Sette Green 2013 v kategoriji najboljših okoljsko prijaznih 
inovacij.

Svinčnik Perpetua je junija 2016 prejel častno priznanje na podelitvi nagrad ADI Compasso d’Oro 2016 za 
odličnost na področju lepote in raziskovanja, funkcionalnega oblikovanja ter ustvarjalnosti za boljšo prihodnost.

New York, februar 2015: Perpetua je bil v kategoriji zelenih inovacij nominiran za nagrado 2014 Best of Year, 
ki jo revija Interior Design vsako leto podeli najboljšim oblikovalskim projektom z vsega sveta.
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Posebne izdaje izražajo zmožnost svinčnika Perpetua, da se ponovno iznajde, je vsestransko uporaben 
in preseneča. Vsaka izdaja predstavlja inovativno sposobnost svinčnikov Perpetua ob sočasnem 
ohranjanju temeljnih vrednot, na katerih so ustvarjeni.

posebna izdaja
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PERPETUA posebna izdaja

Perpetua nazaj v šolo in službo

Koncept

Šilček

Svinčnik Perpetua je za vsakogar! Za levičarje in desničarje. Ideja posebnega paketa »Nazaj v šolo in službo« ne upošteva le roke, s katero pišete, temveč tudi roko, s katero svinčnik ošilite.

Levičarji preprosto izberejo rumen šilček, medtem ko je desničarjem 
namenjen rdeč šilček.
Namenska embalaža poudarja edinstvene in neobičajne lastnosti 
svinčnikov Perpetua za otroke in odrasle.

Želeli smo, da bi šilčke proizvajalo podjetje Stabilo. Ustanovljeno je bilo 
1885 in je prvo podjetje, ki je oblikovalo celotno paleto ergonomičnih 
pripomočkov, oblikovanih za levičarje in desničarje.
Šilček Perpetua ima trdno in trpežno rezilo, ki zagotavlja gladek in 
natančen rez ter podpira gibanje roke.
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Barve

Perpetua Glitter

S Perpetua bleščicami vaš svinčnik postane dragulj. Tako kot očarljive in družabne mlade dame tudi Perpetua rada poživi svoj videz in izrazi svoj slog z drobnimi, a nepogrešljivimi 
podrobnostmi, zaradi katerih je nekaj posebnega. Tokrat Perpetua preseneča z izvirnim in bleščečim videzom izdaje Glitter: za dekoracijo svinčnikov Perpetua Glitter smo uporabili rečno 
mivko – presejano in očiščeno – ter kosmiče recikliranega obarvanega aluminija.

Dekoracija

Dekoracija je v celoti nanesena ročno s klasično italijansko zlatarsko 
tehniko, ki se uporablja za loščenje srebrnih in zlatih draguljev.
Narava, recikliranje, rokodelsko znanje in izkušnje ter zlatarske veščine 
so vdihnile življenje v oblikovalski izdelek, ki je enkraten za pisanje in 
idealen za posebno darilo ali del zbirke.

Perpetua Glitter izdaja je na voljo v 8 barvnih dekoracijah: zlati, temno 
srebrni, svetlo srebrni, bronasti, rdeči, modri, zeleni in črni.
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Perpetua Lumina

Radirka

Embalaža

Perpetua Lumina je svetla vizija prihodnosti, kombinacija raziskovanja ohranjanja energije, ki ga izvaja podjetje Lucedentro R&D na področju razvoja zelene in obnovljive energije, in 
ustvarjalnega oblikovanja ter okoljsko prijazne filozofije podjetja Alisea in oblikovalke Marte Giardini. Ideja, ki gre onkraj tehnologij preteklosti. Do okolja spoštljiva inovacija je nastala 
v sodelovanju z raziskovalci, oblikovalci in arhitekti ter v svet pisanja prinaša novo luč.

Radirka na svinčniku Perpetua Lumina vpije in shrani dnevno (ali 
umetno) svetlobo in jo postopoma vedno močneje vrača, ko se 
stemni. Fluorescentna svetloba – modra ali zelena – ponoči očarljivo 
osvetljuje prostor.

Perpetua Lumina je na voljo v svetleči embalaži FSC Curious Metallics 
proizvajalca AirJowiggings.

PERPETUA posebna izdaja
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Nekaj čarobnega je na predmetu, ki ne ugasne, temveč oddaja prosto in čisto energijo, 
združuje dan in noč in riše navidezno mejo svetlobe

Podnevi se napolni ...                                                                                                            ... in ponoči sveti.
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Svinčnik Perpetua predstavlja inovacijo, oblikovanje in spoštovanje okolja, zato ima tudi dodatna oprema enake lastnosti 
in poudarja sporočilo, ki ga prinaša. Družina opreme Perpetua je čedalje večja in hkrati ohranja svoje temeljne vrednote.

dodatna oprema



PERPETUA dodatna oprema

Perpetua notesnik

Notesnik ni enak preostalim, izdelan je namreč iz posebnega papirja, 
ki se imenuje Ecophilosophy, prvotno izdelanega v 60-ih letih za 
industrijske vreče, v katerih so shranjevali težke in vlažne izdelke, npr. 
moko, otrobe, pšenico, lepila in cement. Gre za poseben material, ki 
je vodoodbojen in je izjemno odporen na obrabo.
Naslovnica notesnika je natisnjena z okolju prijaznimi barvami z 
uporabo sončnih virov energije.
Oblikovalec: Marco Bertolini

Perpetua notesnik je

Tesnilni obroč

Dva tesnilna obroča, s katerima je notesnik Perpetua zaprt, sta v celoti 
izdelana v Italiji iz naravne gume, pridobljene iz rastlin, in obarvane z 
naravnimi sestavinami. Sta različnih barv in ju je mogoče nositi tudi kot 
zapestnico.

natisnjen
s soncem

 Dim:15x21cm18
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Perpetua – G-puščica

Socially made in Italy

G-puščica (G pomeni grafit) je drugačna od preostalih, saj je izdelana 
iz bombažnega platna, potiskanega z G-barvo – novo in inovativno 
črno barvo. Zasnovala jo je Alisea, zato ne onesnažuje okolja in je 
izdelana iz predelanega grafitnega prahu, pridobljenega iz postopkov 
industrijske proizvodnje – enakega, kot se uporablja za izdelavo 
svinčnikov Perpetua.
Oblikovalka: Marta Giardini

G-puščica je v celoti ročno šivana z bombažnim sukancem v 
sodelovanju z nepridobitno organizacijo za promocijo dela v ženskih 
zaporih, Socially Made In Italy: v skupnosti, ki deluje med etiko, modo 
in človekovimi pravicami ter združuje modne znamke in socialne 
organizacije, ki se ukvarjajo z izzivi brezposelnosti.

Razstavno stojalo za G-puščice

G-puščica je na voljo s štirimi različnimi grafičnimi vzorci in dvema teksturama s črno in rdečo zadrgo. Priročen 
ročaj je posebej oblikovani za lažje nošenje ob vseh priložnostih. V stojalih iz recikliranega lesa jih je mogoče 
razstaviti do osem. Na stojalu je zapisana zgodba o prvi in edini mini torbici, potiskani z recikliranim grafitom.

 Dim:15x21cm

24,5x14,5 cm
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po meri
Perpetua »po meri« nudi podjetjem in posameznikom projekte po naročilu. Z uporabo različnih inovativnih 
tehnik za izdelavo po željah naročnika se svinčnik, notesnik in G-puščica Perpetua spremenijo v unikatne 
predmete ne le za namene korporativnega komuniciranja, temveč tudi za vse zasebne dejavnosti, namenjene 
praznovanju posebnih priložnosti ali pomembnih dogodkov na edinstven in izviren način.
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PERPETUA po meri – študije primerov

Perpetua za podjetja

Perpetua Monumental

Perpetua je nastala za posredovanje vrednot, na katerih je osnovana: 
stalno raziskovanje, ustvarjalnost, oblikovanje in okoljska ozaveščenost. 
Podjetja se zanjo ne odločajo le zaradi predstavljanja svoje identitete 
in sporočila, temveč predvsem zaradi skupnih vrednot z njo. Tako na 
neobičajen način spregovorijo o sebi prek preprostega predmeta z 
neomejenimi možnostmi prilagajanja uporabniku.

Perpetua je sporočilo, ki pripoveduje zgodbo o inovaciji in okoljski 
ozaveščenosti. Zaradi tega ga je italijansko predsedstvo G7 izbralo 
za darilo vsem mednarodnim delegacijam. Leto, polno dogodkov, ki 
pripovedujejo zgodbo o Italiji in njeni odličnosti, je doseglo vrhunec z 
Mednarodnim srečanjem v Taormini 26. in 27. maja.

Perpetua Monumental je projekt, ki smo ga izvedli v sodelovanju s Fusarte. Perpetua svinčnik je posvečen lepoti 
zgodovinske italijanske arhitekture in izjemni zapuščini njenih mojstrskih del.

Perpetua svinčnik za Arclinea

Perpetua za G7 v Italiji 2017

Perpetua za veliko otvoritev razstavnega salona vodilnega podjetja na področju oblikovanja in tehnologije 
italijanskih kuhinj Arclinea v Hongkongu.
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QR CODE PERPETUA MONUMENTAL TRAILER_ITA
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PERPETUA po meri – študije primerov

Perpetua za Pepé

Perpetua za Almerina in Arcis

Perpetua za posebne ljudi

Navadna bonboniera za krst? Vsekakor ne za majhno Penelope, katere 
starši so se odločili s Perpetua svinčniki zahvaliti prijateljem, ki so skupaj 
z njimi začeli pisati prvo poglavje enkratnega potovanja: Pepéjinega 
življenja. Pozdrav prihodnosti, v kateri bo mlada Penelope lahko rasla 
na lepšem planetu.

Perpetua je način praznovanja posebnih priložnosti v življenju. Je 
predmet, s katerim izkažemo hvaležnost tistim, ki so nam blizu ob 
najpomembnejših trenutkih: praznovanje krsta, s poroko kronana 
ljubezenska zgodba ali proslava ob zadnjem dnevu v službi pred 
upokojitvijo. Svinčnik Perpetua si lahko povsem prilagodite po svojih 
potrebah in ustvarite edinstven predmet, ki bo spominjal na edinstveno 
priložnost.

60 let skupnega življenja. Arcis in Almerino imata 90 let in sta nedavno s prijatelji in družino praznovala 
diamantno poroko.

Gif in Perpetua: svinčnik Perpetua po naročilu posameznika

Gif je odkril svinčnike Perpetua nekaj mesecev pred upokojitvijo po štiridesetih letih dela kot vodja v večji banki. 
S svinčniki Perpetua se je na poseben način poslovil od svojih sodelavcev, saj je s Perpetua našel tako sporočilo 
kot glasnika. Osebno darilo, ki simbolizira občutljivost in okoljsko trajnost.



25* Diamant je le grafit z močnejšimi vezmi. 
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Ekipa
Susanna Martucci
generalna direktorica 
Perpetua in Alisea

Alberto Zavatta
pisec oglasnih besedil

Marco Bertolini
fotograf

Marta Giardini
oblikovalka
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Valentina Pirritano
grafična oblikovalka in 
ilustratorka

Alvise Bertolato
pridruženi pisec oglasnih 
besedil

Marco Donazzan
fotograf

Luca Donazzan
video produkcija

Andrea Manticò
umetniški vodja

Anna Piratti
likovna ustvarjalka



Informacije

Za izdelavo brošure ni bilo posekano nobeno drevo.

ITALIANO

PerpetuaLaMatita

perpetua-®@PerpetuaMatita

PerpetuaLaMatita@perpetua_la_matita

www.perpetua.it 

+39 0444 59 76 91

commerciale@alisea.it


