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01 PART CALENDAR

آرا - قطع وزیـریساینـا - قطع وزیـری

رنـگ جـلـد :  خاکستری

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۲۹٫۰۰۰ تومان

الکچری - قطع وزیـری

رنـگ جـلـد : مشک� ورن�

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۳۶٫۰۰۰ تومان

افـرا - قطع وزیـری

رنگ جلد:طوس� با ۵ رنگ نوار       | لبرنگ همرنگ نوار

ویـدا - قطع وزیـری

 رنـگ جـلـد : مشک� و زرشک�
قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۲۹٫۰۰۰ تومان

رسـا - قطع وزیـری 

رنـگ جـلـد : طوس� بافت دار

آریــا - قطع وزیـری

رنـگ جـلـد : مشک� با ۲ رنگ نوار

قیمت با داخله سفید : ۱۱۲٫۰۰۰ تومان

قیمت با داخله کرم اندونزی: ۱۲۷٫۰۰۰ تومانقیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۴۲٫۰۰۰ تومان

قیمت با داخله سفید : ۱۲۰/۰۰۰تومان

قیمت با داخله سفید : ۱۲۳٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۱۱۲٫۰۰۰ تومان

قیمت با داخله سفید : ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

قیمت با داخله سفید : ۱۱۵٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۳۲٫۰۰۰ تومان

ستاره - قطع وزیـری

رنـگ جـلـد : مشک� با عطف قرمز

قیمت با داخله سفید : ۱۱۵٫۵۰۰ تومان
قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۳۲٫۵۰۰ تومان

رنـگ جـلـد : مشک� طوس� ، سرمه ای طوس�
قیمت با داخله سفید : ۱۱۳٫۰۰۰ تومان

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۳۰٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷     |      نوع کاغذ: سفید   

101
نوع داخله : روزانه   |   نوع جلد : چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی      

نوع داخله : روزانه   |   نوع جلد : چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |    نوع کاغذ: کرم اندونزی      

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |     نوع کاغذ: سفید

103104105
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |     نوع کاغذ: سفید

107
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۴  × ۱۷    |     نوع کاغذ: سفید

102 100

106200 ســاریـنـا - قطع اروپـایی

رنـگ جـلـد : قرمز، مشک� و سرمه ای

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۶٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۹۵٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی



کاوک - قطع اروپـایی207

رنگ جلد :  مشک� قرمز - سرمه ای قرمز

208

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۴٫۰۰۰ تومان

ایــرســا - قطع اروپـایی

رنگ جلد:طوس� مشک� با ۵ رنگ نوار    | لبرنگ همرنگ نوار

209

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۶٫۰۰۰ تومان قیمت با داخله سفید : ۹۳٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۹۵٫۰۰۰ تومان

تــارا - قطع اروپـایی

رنـگ جـلـد : مشک� طوس�

قیمت با داخله سفید : ۹۵٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۶٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: سفید

02PART CALENDAR

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۸٫۰۰۰ تومان

کالسیـک - قطع اروپـایی

رنـگ جـلـد : مشک�، قرمز

قیمت با داخله سفید : ۹۳٫۰۰۰ تومان

ونـدا - قطع اروپـایی

رنـگ جـلـد : مشک�

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۶٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۹۴٫۰۰۰ تومانقیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۵٫۰۰۰ تومان

201
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: سفید

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

الـیـزه - قطع اروپـایی202

رنـگ جـلـد : طوس�

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۴٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۹۲٫۰۰۰ تومان

203
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: سفید

شـوکا - قطع اروپـایی

رنـگ جـلـد :  مشک� مات و براق

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۹٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۹۸٫۰۰۰ تومان

204
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

مـروا - قطع اروپـایی

 رنـگ جـلـد : طوس�

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۴٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۹۲٫۰۰۰ تومان

205
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

فـیـروزه - قطع اروپـایی

رنـگ جـلـد : مشک� با ۲ رنگ نوار

قیمت با داخله سفید : ۹۷٫۰۰۰ تومان

206
نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی
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300 الیا - قطع اروپـایی بزرگ

رنگ جلد : کرم - سرمه ای - قرمز - طوس�

قیمت با داخله سفید : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۱۸٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۱/۵  × ۱۴    |     نوع کاغذ: سفید

هلیا - قطع اروپـایی بزرگ

 رنـگ جـلـد : مشک� طوس�

301

قیمت با کرم اندونزی : ۱۲۰٫۵۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۱/۵  × ۱۴    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

قیمت با داخله سفید : ۱۰۲٫۵۰۰ تومان

داوین - قطع اروپـایی بزرگ

رنـگ جـلـد : مشک� - زرشک�

302

قیمت با کرم اندونزی : ۱۱۸٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۱/۵  × ۱۴    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

شانل� - قطع اروپـایی بزرگ

 رنـگ جـلـد : مشک�، سرمه ای با عطف قرمز

303

قیمت با کرم اندونزی : ۱۲۳٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۱۰۵٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۱/۵  × ۱۴    |     نوع کاغذ: سفید

مهراد - قطع اروپـایی بزرگ

 رنگ جلد:مشک�

304

قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۱۹٫۰۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۱۰۱٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۱/۵  × ۱۴    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

210 ثـمیــن - قطع اروپـایی

رنگ جلد: آبی یخ�، بژ، مشک�،قرمز،سرمه ایی

قیمت با داخله سفید : ۸۹٫۵۰۰ تومان
قیمت با داخله کرم اندونزی : ۱۰۱٫۵۰۰ تومان

نوع داخله: روزانه     |    نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۲  × ۱۲    |     نوع کاغذ: سفید

لیو - قطع اروپـایی بزرگ

 رنـگ جـلـد : سبز سلطنت�

305

قیمت با کرم اندونزی : ۸۸٫۵۰۰ تومان
قیمت با داخله سفید : ۷۵٫۰۰۰ تومان

نوع داخله: ماه شمار + یادداشت  |  نوع جلد: چرم مصنوع�

Size:   ۲۱/۵  × ۱۴    |     نوع کاغذ: کرم اندونزی

700/701/702 کاور سررسید

سررسید | پلنر | خودکار | جای موبایل                                                                         

کاور سررسید وزیری   |   قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان 
کاور سررسید اروپایی کوچک   |   قیمت: ۸۰۰۰ تومان 

کاور سررسید اروپایی بزرگ  |   قیمت: ۸۰۰۰ تومان
400کارت تبریک

۴ طرح متنوع ، گالسه  |   قیمت: ۵۰۰۰ تومان

ت�داد صفحات: ۲۶

سایز تقویم همراه با پایه: 

600  تقویم رومیزی یونا

قـیـمت: ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

مدل پایه: پلکس�     |    نوع و گرماژ کاغذ: کارت� ۲۳۰
۱۵/۵  × ۲۱

   رنگ پایه: مشک�

با جعبه طالیی
یادداشت دار
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 تقویم رومیزی چکاوک
ت�داد صفحات: ۲۶

سایز تقویم همراه با پایه:

قـیـمت: ۳۴٫۰۰۰ تومان

601

مدل پایه: سلفون�     |    گرماژ کاغذ: گالسه ۲۵۰

۱۱/۵  × ۲۹

602  تقویم رومیزی مایا
ت�داد صفحات:  ۳۲

سایز تقویم همراه با پایه:

قـیـمت: ۳۶٫۰۰۰ تومان

۲۱/۵  × ۱۱

رنگ پایه: طوس�، قرمز، مشک�،سرمه ای،سفید رنگ پایه: طوس�، طالیی

 ست هدیه نارین

800

801

ست هدیه نوا

قـیـمت: ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

802  ست هدیه نوژان

سررسید | پلنر | خودکار | جای موبایل                                                                         

 ست هدیه ایرانا

سررسید اروپایی بزرگ  | خودکار

قـیـمت: ۱۷۰٫۰۰۰ تومان

803

804

جعبه مقوایی طالیی

 ست هدیه همراه

قـیـمت: ۱۷۰٫۰۰۰ تومان

805  ست هدیه نفیس

سررسید  |  جاریموت�  |  جاکارت�  |  یادداشت   |  خودکار

قـیـمت: ۴۹۰٫۰۰۰ تومان

یادداشت دار  

سر رسید اروپایی| خودکار
20 x 25 :ابعاد

رنگ بندی : زرشک� طوس�، کرم قهوه ایی
سرمه ای خاکستری 

قـیـمت: ۱۸۸٫۰۰۰ تومان

سر رسید | تقویم رومیزی | کارت تبریک
17 x 23 :ابعاد

هارد باکس باریت طوس�

قـیـمت: ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

سر رسید | شیشه های طعم دهنده چای
28.5 x 28 :ابعاد

هاردباکس با گالینگور کرم، نسکافه ای 

17.8 x 20.5 :ابعاد

19 x 26.3 cm :41ابعاد x 26 cm :ابعاد

جعبه مقوایی طالیی

806  ست هدیه شایسته

قـیـمت: ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

28 x 18.5cm :ابعاد

هارد باکس مشک� و طوس� بافت دار

  اسپیکر  |  هندزفری  |  پاوربانک

هاردباکس طالیی مشک� بافت دار

مدل پایه: سلفون�     |    گرماژ کاغذ: گالسه ۲۵۰



  ست هدیه ارغوان

یک جلد دیوان حافظ نفیس | یک جلد رباعیات خیام نفیس

همراه دو عدد خودکار فلزی 

قـیـمت: ۱/۴۰۰٫۰۰۰ تومان

807

جعبه ترمو اعالء

808   ست هدیه رهام

یک جلد دیـــوان حافظ نفیس | یک جلد ســـررسید نفیــــس

همراه دو عدد خودکار فلزی  

33.5 x 20.5 cm :ابعاد

جعبه ترمو اعالء
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  ست هدیه نفس

یک جلـــــد قرآن نفیس | یک جلـــــــد سررسیـــــد نفیـــــــس

به همراه تسبیح 

809810  ست هدیه ماهور

یک جلــــــــــد قــــرآن نفیــــــــــــس | یک جلد حــــــــــــــافظ نفیس

به همراه تسبیح 

33.5 x 20.5 cm :ابعاد

قـیـمت: ۱/۴۰۰٫۰۰۰ تومان

33.5 x 20.5 cm :ابعاد

قـیـمت: ۱/۴۰۰٫۰۰۰ تومان
جعبه ترمو اعالء

قـیـمت: ۱/۴۰۰٫۰۰۰ تومان
جعبه ترمو اعالء

33.5 x 20.5 cm :ابعاد





G13یادداشت رایا G12یادداشت نیواد
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۲۲x۱۲

۱

۱۱۲

سفید

۹۴/۰۰۰

۱۶

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۲۲x۱۲

۱

۱۱۲

سفید

۹۸٫۳۰۰ تومان

۱۶
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A41یادداشت راسـا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

مخمل

۲۲x۱۴٫۵

۴

۱۱۲

کرم

۹۸٫۳۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع� دو طرفه

۲۲x۱۴٫۵

۱

۱۰۸

کرم

۱۳۱٫۵۰۰ تومان

۱۶ 

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۲۲x۱۴٫۵

۱

۱۱۲

کرم اندونزی

۹۷/۵۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۲۲x۱۴٫۵

۱

۱۱۲

کرم اندونزی

۹۸٫۲۰۰تومان

۱۶

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۲۲x۱۴٫۵

۱

۱۱۲

کرم

۹۹٫۹۰۰تومان

۱۶

ت�داد طرح :

ت�داد طرح :ت�داد طرح :

G11یادداشت رایین
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۲۲x۱۲

۱

۱۲۰

کرم

۸۷٫۶۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :

A11 A12A13 یادداشت ایوانیادداشت ایـرن  یادداشت فوکا

A14یادداشت فــرین

G14یادداشت الیـن
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع� ساده

۲۲x۱۲

۱

۱۰۸

سفید

۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :



B11 یادداشت چکـامه
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۱۷x۱۲

۱

۱۱۲

کرم

۸۱٫۵۰۰ تومان

۱۶

 ت�داد طرح :    

D12 یادداشت کـابـان
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

 چرم مصنوع� بافت دار مگنت�

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۱

۹۶

کرم

۷۷٫۰۰۰ تومان

۴۴

ت�داد طرح :

D11 یادداشت کــژال
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع� ساده مگنت�

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۱

۹۶

کرم

۷۷٫۰۰۰ تومان

۴۴

ت�داد طرح :

C51یادداشت تـیـنــو
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

گالینگور

۱۹٫۵x۱۱٫۵

۱

۱۰۸

سفید

۷۱٫۳۰۰ تومان

۳۲

ت�داد طرح :

B23یادداشت سلین
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون�

۱۷x۱۲

۸

۱۱۲

سفید

۶۱٫۵۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :
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B22یادداشت رابــو B21یادداشت داریــا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون�

۱۷x۱۲

۲

۱۱۲

کرم

۶۴٫۹۰۰ تومان

۱۶

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون� با طالکوب

۱۷x۱۲

۱

۱۱۲

کرم

۶۳٫۱۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :ت�داد طرح :

B12یادداشت چتـرا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع�

۱۷x۱۲

۱

۱۱۲

کرم

۷۷٫۰۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :

G15یادداشت پانیک
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع� ساده

۲۲x۱۲

۱

۱۰۸

سفید

۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۶

ت�داد طرح :



D14یادداشت گـیــو
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع� ساده

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۱

۹۶

کرم

۴۹٫۸۰۰ تومان

۴۴

ت�داد طرح :

D13یادداشت گـالره
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

چرم مصنوع� بافت دار

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۱

۹۶

کرم

۴۹٫۸۰۰ تومان

۴۴

ت�داد طرح :

08

D31یادداشت مـانـیــا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

کرافت

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۸

۸۰

کرم

۲۵٫۴۰۰ تومان

۶۸

D23یادداشت کــارو
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون� فنردار

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۸

۸۰

سفید

۳۴٫۷۰۰ تومان

۴۰

D22یادداشت لــومـانـا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون� با طالکوب

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۱

۹۶

کرم

۵۴٫۵۰۰ تومان

۴۴

ت�داد طرح :

ت�داد طرح :

D21 یادداشت لـنــا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون� با طالکوب

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۱

۹۶

کرم

۵۴٫۵۰۰ تومان

۴۴

ت�داد طرح :

D32یادداشت سـپـنـد
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

کارت�

۱۴٫۵x۱۱٫۵

۴

۴۰

سفید

۱۰٫۸۰۰ تومان

۱۳۶

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

گالسه

۱۶x۸

۵

۸۰

کرم- سفید

۲۳/۱۰۰ تومان

-

D16 یادداشت دلتــا

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

 گالسه

۱۶/۵x۱۲

۸

۸۰

کرم

۲۷٫۵۰۰ تومان

-

D15یادداشت سینا

ت�داد طرح :

ت�داد طرح :
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F21یادداشت هـیـما
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

 سلفون� با طالکوب

۱۴x۱۰/۵

۱

۸۰

کرم

۵۲٫۲۰۰ تومان

۶۰

  چرم مصنوع� بافت دار

۱۵x۹/۸

۱

۶۰

کرم

۳۷٫۴۰۰ تومان

۶۰

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

سلفون� با طالکوب

۱۴x۱۰٫۵

۱

۸۰

کرم

۵۲٫۲۰۰ تومان

۶۰

F22 یادداشت هیــوا

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

F12یادداشت گـیـلدا

ت�داد طرح :

F11 یادداشت گـلـسـا
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

 چرم مصنوع� ساده

۱۴x۱۰/۵

۱

۶۰

کرم

۳۷٫۴۰۰ تومان

۶۰

ت�داد طرح :

E21 یادداشت ژاالن
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

 مقوایی

۱۱x۸/۵

۸

۶۴

سفید

۱۲٫۶۰۰ تومان

۶۴

ت�داد طرح :

F21یادداشت هـیـما
جنس جلد :

اب�اد :

رنگ  :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

ت�داد طرح :

جنس جلد :

اب�اد :

رنگ :

ت�داد برگ :

نوع داخله :

قیمت :

ت�داد در کارتن :

F12یادداشت گـیـلدا

ت�داد طرح :
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رنگبندی جعبه های ۲ تیکه

رنگبندی جعبه های ۳ تیکه

حداقل ت�داد سفارش ۱۰ عدد از هر سایز و هر رنگ م� باشد
جعبه ها به صورت خام و با روکش داخل� سفید م� باشند

انجام خدمات روی جعبه ها با حداقل ت�داد ۵۰ عدد قابل انجام است

۲۲۱۱

۲۲۱۲

۲۲۱۳

۲۲۱۴

۱۲۱۱

۱۲۱۲

۱۲۱۳

۲۳۱۱

۲۳۱۲

۲۳۱۳

۲۳۱۴

۱۳۱۱

۱۳۱۲

۱۳۱۳

۱۳۱۴

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۱۰*۱۰
 

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۱۵*۱۵
 

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۲۰*۲۰
 

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۲۷٫۵*۲۷/۵
 

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۱۰٫۵*۱۵
 

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۱۵*۲۱
 

هارد باکس ۲ تیکه ۴*۲۱٫۵*۳۰٫۵
 

هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۱۰*۱۰
 

هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۱۵*۱۵
 

هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۱۸*۱۸
 

هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۲۷٫۵*۲۷٫۵
 

هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۱۰*۱۳٫۵
 

هارد باکس ۳تیکه ۶٫۵*۱۳٫۵*۲۰
 

هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۱۸*۲۷
 

 هارد باکس ۳ تیکه ۶٫۵*۲۵*۴۰
 

 مربع

مربع

مربع

مربع

مستطیل

مستطیل

مستطیل

مربع

مربع

مربع

مربع

مستطیل

مستطیل

مستطیل

مستطیل

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۶۰۰۰

۱۹۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۴۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۴۰۰۰

۳۲۰۰۰

۲۶۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۶۰۰۰

۶۱۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۸۰۰۰

۵۲۰۰۰

۶۶۰۰۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

قیمت۲تیکه/۳تیکهمربع/مستطیلسایزکد ردیف

هزینه طال کوب هر جعبه (۵۰ سانتیمتر مربع) ۱۵۰۰ تومان و هزینه کلیشه  (۵۰ سانتیمتر مربع) ۵۰۰۰۰۰ تومان م� باشد
حداقل هزینه طالکوب ۷۵۰۰۰۰ تومان
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2011 جعبه انگشتری

قیمت  : ۷۲۰۰ تومان
طالیی  : ۷۷۰۰ تومان  

Size: 6×6×3 cm ۲Size: 7.5×5×3 cm تیکه ۲ تیکه

2013جعبه نیم ست کوچک2012جعبه آویز

Size: 7×9×3 cm ۲ تیکه

2015 جعبه دستبند کشیده

Size: 5×22×3 cm ۲Size: 6×6×4.5 cm تیکه ۳ تیکه

3011 جعبه انگشتری 2014جعبه نیم ست بزرگ

Size: 9×11×3 cm ۲ تیکه

3012جعبه آویز

Size: 7.5×5×4.5 cm ۳Size: 7×9×4.5 cm تیکه ۳ تیکه

3013جعبه نیم ست کوچک

Size: 9×11×4.5 cm ۳ تیکه

3014 جعبه نیم ست بزرگ

Size: 5×22×3 cm ۳ تیکه

3015جعبه دستبند کشیده

Size: 24×18×8 cm بندی- افق�

5011 ساک دست�ساک دست�

Size: 12×18×6.5 cm بندی - عمودی

5012

هاردباکس و ساک دستی طال و جواهر

۱۶۸۱۶۸۶۳

۶۴۵۶۱۰۵

۱۰۸۷۵۴۰

۳۵

تعـداد در کـارتن تعـداد در کـارتن تعـداد در کـارتن

تعـداد در کـارتن تعـداد در کـارتن تعـداد در کـارتن

تعـداد در کـارتن تعـداد در کـارتن تعـداد در کـارتن

تعـداد در کـارتن

ساک دست�

قیمت  : ۸۲۰۰ تومان
طالیی  : ۸۷۰۰ تومان  

قیمت  : ۹۸۰۰ تومان
طالیی  : ۱۰۳۰۰ تومان  

قیمت  : ۱۲۱۰۰ تومان
طالیی  : ۱۲۶۰۰ تومان  

قیمت  : ۱۱۸۰۰ تومان
طالیی  : ۱۲۳۰۰ تومان  

قیمت  : ۹۹۰۰ تومان
طالیی  : ۱۰۴۰۰ تومان  

قیمت  : ۹۹۰۰ تومان
طالیی  : ۱۰۴۰۰ تومان  

قیمت  : ۱۲۱۰۰ تومان
طالیی  : ۱۲۶۰۰ تومان  

قیمت  : ۱۳۸۰۰ تومان
طالیی  : ۱۴۳۰۰  تومان  

قیمت  : ۱۳۶۰۰ تومان
طالیی  : ۱۴۰۰۰ تومان  

قیمت  : ۱۰۶۰۰ تومان
طالیی  : ۱۱۱۰۰ تومان  

قیمت  : ۷۰۰۰ تومان
طالیی  : ۷۵۰۰ تومان  
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5013

Size: 24×18×8cm موزی - افق�

ساک دست�

Size: 12×18×6.5 cm بدون دسته - عمودی

5014 ساک دست�

تحو�ل جعبه های عکس دار ۵ روزه (در صورت موجود بودن در انبار)  و جعبه های جدول باال ۳۰ روزه �ی باشد.
تحو�ل روبان و گروگن چاپ دار ۱۵ الی ۲۰ روزه.

رنگبندی: سرمه ای ، طوسی ، قرمز، سفید، مشکی، ف�روزه ای، آ�ی، صورتی و کرم.
هزینه بافت(امباس) جداگانه محاسبه �ی شود.

سفارش جعبه با چـــاپ اختصاصی با ت�راژ حداقل ۲۰۰۰ عدد هم قیمت لیست �ی باشد و برای ت�راژ ۱۰۰۰ �ا ۲۰۰۰
(۱۰ درصد) به قیمت لیست اضافه �ی شود.

سفارش جعبه با رنگ های ترکی�ی دلخواه از رنگ های موجود هم قیمت لیست ولی با تحو�ل ۳۰ روزه �ی باشد.
طراحی ، کلیشه و چاپ برای ت�راژ ۳۰۰ عدد به باال رایگان �ی باشد.

حداقل تعداد سفارش، یک کارتن از هر سا�ز و رنگ �ی باشد.
.

ارسال رایگان در سطح شهر تهران و ارسال رایگان به باربری به صورت یک روز در هف�ه برای سفارش های باالی ۳۰۰ عدد
 

.

.

.

.

.

ساتن ۱/۵ سانت
ساتن ۲/۵ سانت
گروگن ۱/۵ سانت
گروگن ۲/۵ سانت

هزینه  چاپ رنگ معمولی هر متر
هزینه چاپ رنگ های م�الیک هر متر

کلیشه

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

تعرفه چاپ روبان و گروگن

قیمت ساتن  و گروگن بر اساس یک رول ۲۰ یاردی معادل ۱۸/۲۸ متر �ی باشد
هزینه چاپ به صورت �ک رنگ �ی باشد

۱۴۵۰۰
۲۸۰۰۰
۲۱۵۰۰
۳۶۵۰۰
۷۵۰
۹۵۰

۲۵۰۰۰۰

( حداقل ۱۰۰۰ متر )

قیمت به تومان خدمات ردیف

( حداقل ۱۰۰۰ متر )

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

 قیمت مدل سا�زنام
به تومان

  

ف
کدردی

ساعتی بالشدار

نیم ست مربع

نیم سرویس

سرویس

ساعتی بالشدار

نیم ست مربع

نیم سرویس

سرویس

2016

2017

2018

2019

3016

3017

3018

3019

8×8×6 cm

8×8×3 cm

13×16×3 cm

20×20×3 cm

8×8×6cm

8×8×4.5 cm

13×16×4.5 cm

20×20×4.5 cm

۲ تیکه  

۲ تیکه

۲ تیکه

۲ تیکه

۳ تیکه

۳ تیکه

۳ تیکه

۳ تیکه

۱۳۲۰۰

۹۹۰۰

۱۷۶۰۰

۲۴۲۰۰

۱۴۹۰۰

۱۱۶۰۰

۱۹۶۰۰

۲۷۰۰۰

تعرفه جعبه های بدون تصو�ر

تعداد در
کارتن 

-

-

-

۱۶

-

-

-

-

قیمت  : ۵۷۰۰ تومان
طالیی  : ۶۲۰۰ تومان  

قیمت  : ۹۵۰۰ تومان
طالیی  : ۱۰۰۰۰ تومان  

.

 قیمت
طال�ی

به تومان
  

۱۳۹۵۰

۱۰۶۵۰

۱۸۳۵۰

۲۴۹۵۰

۱۵۶۵۰

۱۲۳۵۰

۲۰۳۵۰

۲۷۷۵۰

هاردباکس و ساک دستی طال و جواهر



دفترمرکزی: تهــران، سهــــروردی 
شمال�، خیابان هویزه شــــــرق�، 
خیابان سهند، پالک ۱۰ برج فراز، 

واحد سوم شمال�
کارخانه: چهــــــار دانــگه، شهــــرک 
صن�ت� سهنــــد،خیــــابان سهند 
پنجم،فرع� دوم، پالک  ۱/۵۳۰   

خط ویژه: ۸۸۵۰۰۸۹۸ - ۰۲۱


