
سررسید اروپایی
B701-702-705

قیمت:

B710

تومان۴۲٫۵۰۰ ۴۵/۳۰۰قیمت: تومان

سررسید اروپایی



B708

۴۴/۳۰۰قیمت:

B709

تومان۴۴/۸۰۰قیمت: تومان

سررسید اروپاییسررسید اروپایی



A712

۳۴/۵۰۰قیمت:

H7109

تومان۳۴/۹۰۰قیمت: تومان

سررسید اروپاییسررسید اروپایی



H7110

۳۴/۹۰۰قیمت:

H7107

قیمت:

H7130

قیمت:

H7119

تومانقیمت:

سررسید اروپایی - جلد سخت سررسید وزیری - جلد سخت سررسید رقعی- جلد نرم سررسید وزیری - جلد نرم

تومان۳۴/۹۰۰ تومان۳۴/۹۰۰ تومان۳۸/۹۰۰



H7113

قیمت:

H7100

قیمت:

سررسید اروپایی - جلد سخت سررسید رقعی- جلد سخت

قیمت: ۵۱/۰۰۰ تومان

Z 7200
سررسید وزیری

Z 7201

تومان۴۲/۰۰۰قیمت:

سررسید رقعی اروپایی 

تومان۳۴/۹۰۰تومان۳۴/۹۰۰

کاغذ کرم



قیمت: ۴۹/۰۰۰تومان

Z 7202
سررسید وزیری

تومان۴۵/۹۰۰قیمت:

سررسید رقعی اروپایی 
Z 7203

قیمت: ۴۹/۵۰۰ تومان

Z 7230
سررسید وزیری

قیمت: ۴۶/۵۰۰ تومان

Z 7231
سررسید رقعی اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۸/۵۰۰ تومان

Z 7211
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۵۹/۵۰۰ تومان

Z 7210
 دورطالسررسید وزیری

قیمت: ۴۷/۰۰۰ تومان

Z 7216
سررسید وزیری

قیمت: ۴۵/۰۰۰ تومان

Z 7217
سررسید رقعی اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۵/۵۰۰ تومان

Z 7218
سررسید وزیری

قیمت: ۴۱/۰۰۰  تومان

Z 7220
سررسید رقـعی اروپایی

قیمت: ۴۵/۵۰۰  تومان

Z 7219
سررسید وزیری اروپایی

قیمت: ۴۳/۷۰۰  تومان

Z 7223
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۴۸/۵۰۰ تومان

Z 7222
سررسید وزیری

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۵/۵۰۰  تومان

Z 7224
سررسید وزیری

قیمت: ۵۱/۰۰۰ تومان

Z 7226
سررسید وزیری

قیمت: ۴۲/۶۰۰ تومان

Z 7225
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۴۹/۵۰۰  تومان

Z 7227
سررسید رقـعی اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان

Z 7228
سررسید وزیری

قیمت: ۴۷/۰۰۰ تومان

Z 7229
سررسید رقعی اروپایی

کاغذ کرم



قیمت: ۴۴/۰۰۰ تومان

Z 7234
سررسید رقـعی اروپایی

قیمت: ۴۷/۵۰۰ تومان

Z 7236
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۴۸/۰۰۰ تومان

Z 7232
سررسید وزیری

قیمت: ۴۸/۰۰۰ تومان

Z 7233
سررسید وزیری اروپایی

قیمت: ۵۲/۰۰۰ تومان

Z 7235
سررسید وزیری اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۲/۵۰۰ تومان

Z 7242
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۴۲/۶۰۰ تومان

Z 7245
سررسید رقعی اروپایی

�ح �ی �ر�ه ای�

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۳/۵۰۰ تومان

Z 7244
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۴۰/۵۰۰ تومان

Z 7243
سررسید رقعی اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۹/۰۰۰ تومان

Z 7246
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۴۴/۰۰۰ تومان

Z 7247
سررسید وزیری اروپایی

قیمت: ۴۱/۰۰۰ تومان

Z 7248
سررسید رقعی اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



B706

قیمت:

B707

قیمت:

B711

۴۳/۹۰۰قیمت: ۴۳/۹۰۰ تومان۴۷/۵۰۰ تومان تومان

سررسید اروپایی قرمز سررسید اروپایی قرمز سررسید اروپایی نفیس 
�� ت ماری� و �ح �ی 



H7112

تومان۳۴/۹۰۰قیمت:

سررسید اروپایی - جلد سخت

قیمت: ۵۰/۵۰۰ تومان

Z 7209
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۵۲/۰۰۰ تومان

Z 7208
سررسید وزیری

کاغذ کرم



قیمت: ۴۸/۰۰۰ تومان

Z 7288
سررسید رقـعی اروپایی

قیمت: ۴۹/۰۰۰ تومان

Z 7212
سررسید وزیری

قیمت: ۵۹/۵۰۰ تومان

Z 7214
سررسید وزیری اروپایی

قیمت: ۵۱/۸۰۰ تومان

Z 7213
سررسید وزیری 

قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان

Z 7215
سررسید رقعی اروپایی

کاغذ کرمکاغذ کرم



قیمت: ۴۹/۰۰۰ تومان

Z 7239
سررسید رقعی اروپایی

قیمت: ۵۲/۰۰۰ تومان

Z 7238
سررسید وزیری اروپایی

قیمت: ۲۷/۸۰۰  تومان

Z 7240
سررسید پالتویی

قیمت: ۵۶/۰۰۰ تومان

Z 7237
دورطالسررسید رقعی اروپایی 

کاغذ کرمکاغذ کرم



A 710

قیمت:

A 706 H 7111

۳۵/۵۰۰قیمت: ۳۶٫۰۰۰قیمت: تومان۳۴/۹۰۰   تومان تومان

سررسید اروپاییسررسید رقعیسررسید اروپایی



H 7114

قیمت:

H 7126

قیمت:

H 7116

۳۴/۹۰۰ قیمت: ۳۸/۹۰۰ تومان۳۴/۹۰۰ تومان تومان

سررسید اروپایی سررسید وزیریسررسید اروپایی



B 704

قیمت:

A 711

۴۳/۰۰۰قیمت:
تنوع رنگ ۱۵ رنگ

تومان۳۵/۵۰۰
تومان

سررسید اروپاییسررسید اروپایی

تنوع رنگ ۳ رنگ



B 703

قیمت:

TH 718

قیمت:
۴۲/۵۰۰

۳۴/۵۰۰
تنوع رنگ  ۷ مدل

تومان
تومان

سررسید اروپایی - گالینگور
سررسید اروپایی - گالینگور



A 714

قیمت:

A713

قیمت:

H 7117

۳۱/۰۰۰قیمت: ۳۳/۵۰۰ تومان۲۹/۹۰۰ تومان تومان

سررسید اروپایی - گالینگور سررسید وزیری- گالینگور سررسید اروپایی - گالینگور



B 712-713-714

قیمت:

B 716

۴۶/۰۰۰قیمت: تومان۴۷/۸۰۰ تومان

سررسید وزیری سررسید وزیری



B 717

۴۸/۷۰۰قیمت:

Th714

تومانقیمت: ۵۴٫۰۰۰   تومان

سررسید وزیری سررسید وزیری



TH 726

قیمت:

A 707

قیمت:

A 702

۴۲/۰۰۰قیمت: ۳۸/۵۰۰ تومان۳۶/۰۰۰ تومان تومان

سررسید وزیری سررسید وزیری سررسید رقعی



B 718

تومان۵۰/۸۰۰قیمت:

سررسید وزیری نفیس برجسته
B 715

تومان۴۷/۰۰۰قیمت:

سررسید وزیری

�� ت ماری� و �ح �ی 



H 7125

تومان۳۸/۹۰۰قیمت:

سررسید وزیری

H7131

تومان۳۸/۹۰۰قیمت:

سررسید وزیری



A 701

تومان۳۹/۵۰۰قیمت:

سررسید وزیری
H7127

قیمت:

H7128

۳۸/۹۰۰قیمت: تومان۳۸/۹۰۰ تومان

سررسید وزیریسررسید وزیری

� �م� �ح �ی 



A 703

قیمت:

H 7136

قیمت:

H 7124

۳۸/۵۰۰قیمت: ۳۸/۹۰۰ تومان۴۱/۹۰۰ تومان تومان

سررسید وزیری سررسید وزیری - جلد نرم سررسید وزیری - جلد سخت



H7132

۳۸/۹۰۰قیمت:
تنوع رنگ  ۶ مدل

تومان

سررسید وزیری
H7134

تومان۳۵/۹۰۰قیمت:

سررسید وزیری

ن��� ور� �ح �ی گا



H7118

قیمت:

H7103

۳۸/۹۰۰قیمت: تومان۳۴/۹۰۰ تومان

سررسید وزیری - جلد سخت سررسید رقعی - جلد نرم
A 704 A 708

قیمت: ۳۷/۵۰۰قیمت: تومان۳۵/۰۰۰ تومان

سررسید وزیریسررسید رقعی



H7120
قیمت:

H7104
قیمت:

H7108
قیمت:

H7101

قیمت:

H7121

۳۸/۹۰۰قیمت: ۳۴/۹۰۰ ۳۴/۹۰۰ ۳۸/۹۰۰ تومان۳۴/۹۰۰ تومان تومان تومان

سررسید وزیری - جلد نرم سررسید رقعی - جلد نرمسررسید وزیری - جلد نرم سررسید رقعی - جلد سختسررسید رقعی - جلد نرم

د �مج�� �ح �ی 



H7122

قیمت:

H7105

قیمت:

H7106

قیمت:

H7123

۳۸/۹۰۰قیمت: ۳۴/۹۰۰ ۳۸/۹۰۰ تومان۳۴/۹۰۰ تومان تومان تومان

سررسید رقعی - جلد نرم سررسید وزیری - جلد نرمسررسید رقعی - جلد نرم سررسید وزیری - جلد نرم



Th710

قیمت:

Th738

۴۳/۰۰۰قیمت: تومان۴۰/۰۰۰ تومان

سررسید رقعی سررسید رقعی



TH 704

قیمت:

A709

۴۳/۰۰۰قیمت: تومان۳۵/۰۰۰ تومان

سررسید رقعی - جای خودنویسسررسید رقعی



H 7102

قیمت:

A705

۳۴/۹۰۰قیمت: تومان۳۲/۹۰۰ تومان

سررسید رقعی - جلد نرم سررسید رقعی - جلد ترمو



قیمت: ۳۸/۰۰۰تومان

Z 7250
فنریسررسید رقعی   هفتگی-

قیمت: ۳۳/۵۰۰ تومان

Z 7251
هفتگیسررسید رقعی 

کاغذ کرم
کاغذ کرم



B 719

قیمت: ۴۵/۵۰۰

TH 706

تومانقیمت : ۳۴٫۵۰۰   تومان

( سررسید رقعی -یادداشتی یادداشتی سررسید رقعی - ماهانه ( 

�� ��� ی� یار - یاددا �د�ی د رر



TH 708

قیمت: ۲۷٫۰۰۰  

TH 722

قیمت : ۲۷٫۰۰۰ 

کاغذ کرم
تومان

تومان

سررسید رقعی -یادداشتی  سررسید رقعی -یادداشتی 



H 7137

قیمت : ۲۹/۹۰۰

H 7139

تومانقیمت : ۲۹/۹۰۰ تومان

سررسید رقعی - ماهانه - جلد نرم جلد نرم فنریسررسید اروپایی - هفتگی - 



H 7140

قیمت: ۲۹/۹۰۰

H 7141

قیمت : ۲۹/۹۰۰

H 7142

تومانقیمت : ۲۹/۹۰۰ تومان تومان

سررسید اروپایی - هفتگی - جلد نرم فنری سررسید اروپایی - هفتگی - جلد نرم فنری سررسید اروپایی - هفتگی - جلد نرم فنری



Th734

قیمت : ۱۸٫۳۰۰ 
تنوع رنگ 

تومان

سررسید پالتویی چرم

H7143

تومانقیمت : ۱۰٫۰۰۰ 

سررسید پالتویی جلد نرم

���� �� ی�� و ی - � �د�ی  رر



کاغذ کرم

قیمت: ۲۸/۰۰۰ تومان

Z 7204
سررسید پالتویی روزانه ۱۰*۱۴٫۵ سانت

کاغذ کرم

قیمت: ۱۷/۵۰۰ تومان

Z 7221
سررسید پالتویی هفتگی  17*9 سانت



قیمت: ۲۷/۸۰۰ تومان

Z 7240
سررسید پالتویی 14.5*10  سانت

قیمت: ۱۷/۵۰۰ تومان

Z 7249
سررسید پالتویی هفتگی  17*9  سانت 

قیمت: ۲۴/۵۰۰ تومان

Z 7241
سررسید پالتویی هفتگی 20*10 سانت

کاغذ کرم کاغذ کرم



B 720

قیمت : ۳۴٫۵۰۰  

B725B 721 B 723

قیمت : ۳۴٫۵۰۰   قیمت : ۳۴/۵۰۰ تومانقیمت : ۶۹/۰۰۰ تومان تومان تومان

روزانهسررسید پالتویی -  سررسید پالتویی - نوت برنامه ریزی روزانهسررسید پالتویی -  پک ۲ تایی ( پالتویی روزانه + نوت ) 



A 715

تومانقیمت : ۱۲/۰۰۰

سررسید پالتویی چرم



TH 720 Z 7252
کیف چرم مدیریتی - سررسید + یادداشت

قیمت : ۳۷٫۸۰۰  

خودکارکیف چرم مدیریتی - سررسید + یادداشت + 

تومانقیمت : ۵۹٫۵۰۰  تومان



TH 732 TH 742
کیف چرم مدیریتی - سررسید 

قیمت : ۵۴٫۰۰۰ 

ست هدیه : کیف خبرنگاری + خودکار

تومانقیمت : ۳۷٫۸۰۰   تومان



TH 749 TH 749/5
کیف یادداشتی ۹*۱۲ سانتی متر

قیمت : ۱۶٫۵۰۰  

کیف خبرنگاری ۱۰*۱۵  سانتی متر

قیمت : ۱۸٫۵۰۰  

رنگ بندی : سرمه ای - عسلی - قهوه ای
تومان

تومان



TH 748 TH 748/5
پک یادداشتی ۱۱*۱۱ سانتی متر

قیمت : ۱۶٫۵۰۰  

پک یادداشتی ۹*۱۴ سانتی متر

تومانقیمت : ۱۸٫۵۰۰   تومان



B 729 B 730
کیف یادداشتی

قیمت : ۱۹/۹۰۰ تومانقیمت : ۲۹٫۵۰۰  تومان

کیف یادداشتی



Th726
ست هدیه : یادداشت - خودکار نفیس

TH 735

قیمت: ۵۴٫۰۰۰ 

ست هدیه : سررسید دستیار - خودکار نفیس

تومانقیمت: ۶۴٫۸۰۰  تومان



قطع سررسید :

TH 747

قیمت:

یادداشتی قطع سررسید :

TH 750

قیمت:

یادداشتی



قطع سررسید :

TH 740
قیمت:

یادداشتی قطع سررسید :

TH 746
قیمت:

یادداشتی



قطع سررسید :

TH 742
قیمت:

یادداشتی


