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Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

1969 yılında faaliyete geçen Adel Kalemcilik, Türkiye’nin en büyük gruplarından Anadolu Grubu ile dünyaca ünlü yazım gereçleri firması 
Alman Faber-Castell A.G.’nin ortaklığıdır. 1996’da halka açılan Adel’in bugün yaklaşık % 27 payı Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Adel Kalemcilik, Türkiye yazım, çizim, boyama ürünleri pazarının lideri olarak Çayırova’daki üretim tesisinde; kurşun kalem, boya ve 
kopya kalemleri, tükenmez kalemler, mekanik kurşun kalemler ve minleri, sıvı mürekkepli kalemler, keçeli kalemler, pastel boyalar, 
suluboyalar, silgiler, parmak boyası, oyun hamuru ve guaj boya üretmektedir. 

Özünde barındırdığı “iyilik” değerini benimseyerek eğitimin ve eğitimde yaratıcılığın en büyük destekçisi olan Adel Kalemcilik geniş ürün 
yelpazesi ile Türkiye’de üretilen ve ithal edilen Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Adeland, Eberhard Faber, Atlas, Cordial ve 
Max markalarının pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Adel Kalemcilik ağaç cidarlı kalemlerde Türkiye’nin ve bulunduğu bölgenin en 
büyük üreticisidir.

Adel Kalemcilik, 60’a yakın ülkeye Adel ve Adeland markasıyla kendi ürünlerini ve müşteri istekleri doğrultusunda üretilen ürünleri ihraç 
etmektedir.

Türkiye Kırtasiye Sektörünün en köklü ve lider şirketi Adel, ürünlerinde daima yüksek kalite ve
eksiksiz ürün güvenliğini hedeflemektedir.

Kurumsal videoyu izlemek için 
aşağıdaki linke bakınız
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Kurşun Kalemler

Adel’in yüksek kalite standartlarındaki kurşun 
kalemleri, yuvarlak, altıgen ve üçgen kesitlerde 
dipli, silgili gibi alternatif lerde çeşitli renklerde 
ve desenlerde size özel olarak tasarlanır ve 
üretilir.

• Baskı Çeşitleri: Ofset Baskı, serigrafi baskı

• Özel baskılı kurşun kalemlerde minimum sipariş miktarı 5.760 adettir. 

• Yarım boy kurşun kalemler için minimum sipariş miktarı 11.520 adettir.

17.4 cm

8.75 cm

18.5 cm

Düz kesim

Siyah lata

Natürel lata

Dip boyalı

Dip daldırma boyalı

Silgili

Profiller

Boyutlar

Dipler

Lata Rengi

Standart
Yuvarlak Köşeli

Köşeli

Üçgen

Üçgen

Jumbo

Kurşun kalemler Türkiye’ de üretilmektedir.
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Boya Kalemleri

Çocukların dünyasına renk katan
Adeland Boya Kalemleri...

• Kalemlerin üzerine özel baskı yapılabilir.                                                                                                                                 

• Firmanıza özel kutu tasarımlarıyla sunulur.

• Ambalaj ve kalemde kullanılan malzemeler sağlığa zararlı
   madde içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

Boya kalemleri Türkiye’ de üretilmektedir.

6 Renk Yarım Boy
Boya Kalemi

6 Renk Tam Boy
Boya Kalemi

6 Renk Tam Boy
Boya Kalemi

6 Renk Jumbo Altıgen 
Boya Kalemi

Jumbo Altıgen Yarım Boy 
Boya Kalemi

Jumbo Altıgen Tam Boy 
Boya Kalemi

Jumbo Üçgen Tam Boy 
Boya Kalemi

Üçgen Tam Boy Boya 
Kalemi

Altıgen Tam Boy
Boya Kalemi

Altıgen Yarım Boy
Boya Kalemi

12 Renk Jumbo Üçgen 
Boya Kalemi

12 Renk Üçgen Boya 
Kalemi

12 Renk Yarım Boy
Boya Kalemi

12 Renk Tam Boy
Boya Kalemi

24 Renk Tam Boy
Boya Kalemi

mm
5.4 JUMBO

Altıgen9.5 mm

mm
5.4 9.5 mm

7.3 mm

mm
3.0 Altıgen7 mm
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Boyama Rulosu

Sen de dünyana renk kat!

• Kalemlerin üzerine özel baskı yapılabilir.                                                                                                                                 

• Firmanıza özel kutu tasarımlarıyla sunulur.

• Ambalaj ve kalemde kullanılan malzemeler sağlığa zararlı
   madde içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

95
30
00
00
02
00
0

6 adet
boya kalemi
ve boyama

rulosu içerir
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Pastel Boyalar

Yetenekli minik sanatçılara,
Adeland Pastel Boyalar...

• Firmanıza özel kutusuyla ve bandrolleriyle sunulur.

• Ambalaj ve pastellerde kullanılan malzemeler sağlığa zararlı
   madde içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

74
mm

11.5 mm
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Suluboyalar 

Fırçasıyla dünyayı renklendiren 
çocuklara Adeland Suluboyalar...

• Parlak, canlı ve örtücü renkler

• Kağıt ve benzeri yüzeylerde etkili sonuçlar

• Firmanıza özel ambalaj tasarımlarıyla sunulur.

• Ambalaj ve suluboya tabletlerinde kullanılan malzemeler
   sağlığa zararlı madde içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.
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Çocukların yaratıcılıklarını
geliştirmek için
Adeland Keçeli Kalemler...

• Dayanıklı uç.

• Su bazlı mürekkep.

• Firmanıza özel ambalaj tasarımlarıyla sunulur.

• Ambalajda, kalemlerde ve mürekkepte kullanılan malzemeler 
  sağlığa zararlı madde içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

Havalandırmalı kapak yutulma durumunda
nefes almaya olanak verir.

Keçeli Kalemler



16

Blisterler & Setler

Kurşun kalemler, silgi, kalemtıraş ve
boyama ürünleriyle çeşitli kombinasyonlar
yapılarak setler oluşturulabilir.

• Setler, f irmanıza özel kutu veya blister ambalaj tasarımlarıyla sunulur.

• Ambalaj ve setin içerisindeki ürünler sağlığa zararlı maddeler içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

• Kalem ve silgi üzerine özel baskı yapılabilir.
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Silgiler

Kurşun kalemler, silgi, kalemtıraş ve
boyama ürünleriyle çeşitli kombinasyonlar
yapılarak setler oluşturulabilir.

• Setler, firmanıza özel kutu veya blister ambalaj tasarımıyla sunulur.

• Ambalaj ve setin içerisindeki ürünler sağlığa zararlı maddeler içermez.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

PVC-free
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Okul Setleri

Boyama Kitabı 
içinde

    
   İçerik
• Boya kalemleri, 6 renk
• Keçeli kalemler, 6 renk
• Pastel boyalar, 8 renk
• Suluboyalar, 6 renk ø40 mm
• Fırça, 1 adet
• Adeland boyama kitabı, 1 adet

   İçerik
• Jumbo Boya Kalemi, 12 Renk
• Jumbo Keçeli Kalem, 12 Renk
• Jumbo Mum Boya, 12 Renk
• Jumbo Suluboya, 6 Renk, Ø40 mm
• Jumbo Kurşun Kalem, 2 Adet
• Boyama Kitabı, 1 Adet

   İçerik
• Boya Kalemi Tam Boy, 12 Renk
• Pastel Boya, 12 Renk
• Suluboya 12 Renk Küçük Boy
• Resim Defteri, 25x35
• Fon Kartonu, 25x35, 10’lu Poşet
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• Gövde üzerine istenilen renkte serigrafi baskı yapılabilir.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız. 

• Yazım sırasında uç otomatik olarak çıkar, 
   kesintisiz yazım imkanı sağlar.

• Gizlenebilir uç mekanizması, kalem 
   kullanılmadığında etrafın kirlenmesini önler. 

• Çevirince ortay çıkan büyük silgi. 

Mekanik
Kurşun Kalemler

AUTO 045

AUTO 035

AUTO 048
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Fineliner

• Gövde üzerine baskısız yüzeye istenilen renkte serigrafi                                                                                                                                                    
   baskı yapılabilir.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

• 0.4 mm uç
• Havalandırmalı kapak
• Yumuşak yazım
• 10 farklı renk seçeneği
• Cetvel ve şablonlarda kullanım için uygundur

0.4
mm
uç

10
renk

Yumuşak
yazım
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• Pirinçten yapılmış mavi ref il
• 1.0 mm çizgi kalınlığında
• Yazma uzunluğu ~ 1800 m
• Pirinç-nikel uç, Tungsten Karbid bilye
• Çevirme mekanizmalı
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips

Sport
Tükenmez Kalem

• Gövde üzerine baskısız yüzeye istenilen renkte serigrafi ve

   lazer baskı yapılabilir.

• Kalemler hediye kutusu ile sunulur.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.
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Renkli
Tükenmez Kalemler

• Yumuşak ve rahat yazım

• Gövde üzerine baskısız yüzeye istenilen renkte serigraf i                                                                                                                                                    
   baskı yapılabilir.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

• Üçgen ve yuvarlak gövdeli olarak alternatifler mevcuttur.

İğne uç

0.7

0.7
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Vision İnce Uçlu  
Kalemler ve 
Fosforlu Kalemler

• Yumuşak ve rahat yazım

• Gövde üzerine baskısız yüzeye istenilen renkte serigraf i                                                                                                                                                    
   baskı yapılabilir.

• Gövde üzerine ve kapakların düğme kısımlarına ve metal klipslerine     
  baskı yapılabilir.

• Minimum adetler için satış ekibimize danışınız.

0.4 mm

4 mm

1 mm

0.3 mm



Özel hediye kutusunda sunulan Cordial Serisi kalemler,
serigraf baskı veya lazer işleme yapılarak kişiye veya
kurumunuza özel bir ürün haline getirilir.



ROLLER KALEMLER

• Nikel-gümüş uç, seramik bilye
• 0.6 mm çizgi kalınlığı 
• Yazma uzunluğu  1000 m
• Bütün çeflitlerde siyah ref il
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips

TÜKENMEZ KALEMLER

• Pirinçten yapılmış mavi ref il
• 1.0 mm çizgi kalınlığında
• Yazma uzunluğu ~ 3000 m
• Pirinç-nikel uç, Tungsten Karbid bilye
• Çevirme mekanizmalı
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips

Gentle

Roller kalem

Esteem

Tükenmez kalem

Keen

Roller kalem

Tükenmez kalem
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Shine

Roller kalem

Tükenmez kalem



Select

Roller kalem

Tükenmez kalem

Gold Shine

Roller kalem

Tükenmez kalem

Linear

Roller kalem

Tükenmez kalem
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Business

Tükenmez kalem

ROLLER KALEMLER

• Nikel-gümüş uç, seramik bilye
• 0.6 mm çizgi kalınlığı 
• Yazma uzunluğu  1000 m
• Bütün çeflitlerde siyah ref il
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips

TÜKENMEZ KALEMLER

• Pirinçten yapılmış mavi ref il
• 1.0 mm çizgi kalınlığında
• Yazma uzunluğu ~ 3000 m
• Pirinç-nikel uç, Tungsten Karbid bilye
• Çevirme mekanizmalı
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips



Classic Setler

Smart

Tükenmez kalem

Tükenmez kalem

Tükenmez kalem

Tükenmez kalem
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ROLLER KALEMLER

• Nikel-gümüş uç, seramik bilye
• 0.6 mm çizgi kalınlığı 
• Yazma uzunluğu  1000 m
• Bütün çeflitlerde siyah ref il
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips

TÜKENMEZ KALEMLER

• Pirinçten yapılmış mavi ref il
• 1.0 mm çizgi kalınlığında
• Yazma uzunluğu ~ 3000 m
• Pirinç-nikel uç, Tungsten Karbid bilye
• Çevirme mekanizmalı
• Bronz gövde
• Yaylı metal klips

Shine

Keen






