
66106



67

Code: 20301  
ست ارگانایزر پاور بانک دار
ارگانایزر فلش دار

روان نویس فلزی

330x230x50)mm(جعبه نفیس ابعاد

107



68108



69

Code: 20302  

ست سررسید با خودکار
سررسید وزیری جمعه جدا

خودکار چرم و فلز

تعداد رنگ  3

290x290x30)mm(جعبه نفیس ابعاد

109



70110



71

Code: 20303  

ست سررسید با خودکار
سررسید رقعی جلد نرم

خودکار فلزی

تعداد رنگ3

250x210x30)mm(جعبه نفیس ابعاد

111



7273

Code: 20304  

ست سررسید با خودکار
تعداد رنگ

250x210x30)mm(جعبه نفیس ابعاد 

112



73

Code: 20304  

ست سررسید با خودکار
تعداد رنگ

250x210x30)mm(جعبه نفیس ابعاد 

113



74114



75

Code: 20305  

ست سررسید،فلش وخودکار
سررسید رقعی

16GB فلش

خودکار فلزی

تعداد رنگ 5 

250x210x30)mm(جعبه نفیس ابعاد

115



76116



77

Code: 20401  
دیوان وسررسید حافظ همراه با جعبه نفیس
250x190x60)mm( ابعاد جعبه

117



78118



79

Code: 20402  

ست دیوان و سررسیدترمو برجسته 
سررسید

دیوان حافظ

 به همراه خودکار و روان نویس نفیس

همراه با ساک دستی پارچه ای

230x340x90)mm(جعبه نفیس ابعاد

119



80120



81

Code: 20403  

ست خیام و سررسید ترمو برجسته
سررسید

رباعیات خیام 

همراه با ساک دستی پارچه ای

230x270x80)mm(جعبه نفیس ابعاد

121



82122



83

Code: 20404  

ست قران کریم و سررسید ترمو برجسته 
قرآن کریم

سررسید 

همراه با ساک دستی پارچه ای

230x270x120)mm(جعبه نفیس ابعاد

123



2124



3

Code: 20501  
ارگانایزر دو تکه
  mm 260x220x50   جعبه نفیس

داخله   21 فرم کاغذ سفید

125



4

Code: 20502  

ارگانایزر کلیپس دار
mm 260x220x50   جعبه نفیس

داخله   21 فرم کاغذ سفید

126



5

Code: 20503  

ارگانایزر کلیپس دار
mm 260x220x50   جعبه نفیس

داخله   21 فرم کاغذ سفید

127



6

Code: 20504  

سالنامه کیفی همراه با ماشین حساب
)mm(  280x220x50 جعبه نفیس

سالنامه   21 فرمی کاغذ سفید

128



7

Code: 20505  

سالنامه کیفی
تعداد رنگ  2

)mm( 260x220x50   کیف سالنامه ترمو

سالنامه   21 فرمی کاغذ سفید

129



8130



9

Code: 20506
سالنامه وزیری ترمو کیفی
تعداد رنگ   2

داخله   24 فرم کاغذ سفید

131



2

Code: 20601  
سررسید حافظ برجسته
30×170×240  )mm( ابعاد

داخله   24 فرم با چاپ 4 رنگ

132



3

Code: 20602  

سررسید حافظ
25×170×240   )mm( ابعاد

داخله  24 فرم با چاپ 4 رنگ

133



4134



5

Code: 20701  
سررسید وزیری ترمو
تعداد رنگ   3   

داخله 24 فرم کاغذ سفید

مگنت دار3 تکه

جمعه جدا

135



6

Code: 20702  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   3   

داخله  24 فرم کاغذ سفید

ترمو مگنت دار جمعه جدا

136



7

Code: 20703  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   1   

داخله  24 فرم کاغذ سفید

جمعه جدا براق

137



8

Code: 20704  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   1   

داخله  24 فرم کاغذ سفید

چرم صدفی مشکی

138



9

Code: 20705  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   1   

داخله  24 فرم کاغذکرم

لب طالچرم سه بعدی

139



10

Code: 20706  

سررسید وزیری چرم طرح بافت
تعداد رنگ   5   

داخله  24 فرم کاغذ سفید

140



11

Code: 20707  

سررسید وزیری چرم
تعداد رنگ   5

داخله 24 فرم کاغذ سفید

141



12

Code: 20708  

سررسید وزیری چرم
تعداد رنگ   5   

داخله 24 فرم کاغذ سفید

142



13

Code: 20709  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   4

داخله 24 فرم کاغذ سفید

چرم مشبکی

143



14

Code: 20710  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   6

داخله 24 فرم کاغذ سفید

چرم پوست ماری

144



15

Code: 20711  
سررسید وزیری
تعداد رنگ 4

داخله 24 فرم کاغذ سفید

ترمو کتان

145



16

Code: 20712  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   4

ترمو چروک

داخله   24 فرم کاغذ سفید

146



17

Code: 20713  

سررسید  وزیری
تعداد رنگ   3   

داخله    24 فرم کاغذ کرم

جلد نرم کیفی کش دار

147



18

Code: 20714  

سررسید وزیری 
تعداد رنگ   3   

داخله    24 فرم کاغذ سفید

جلد ترمو

148



19

Code: 20715  

سررسید وزیری
تعداد رنگ 2

داخله    24 فرم کاغذ سفید

سلفونی جمعه جدا

149



20

Code: 20716  

سررسید وزیری
داخله 21 فرم کاغذ سفید

چرم سه تکه

150



21

Code: 20717  

سررسید وزیری  
تعداد رنگ 1   

داخله 21 فرم کاغذ سفید    

جلد چرم بافت دار

151



22

Code: 20718  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   4   

داخله    21 فرم کاغذ سفید

چرم خطی

152



23

Code: 20719  

سالنامه وزیری
تعداد رنگ   1

داخله   21 فرم کاغذ سفید

پوست ماری براق

153



24

Code: 20720  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   5

داخله   21 فرم کاغذ سفید

چرم طرح بافت

154



25

Code: 20721  
سررسید وزیری
تعداد رنگ   6

داخله 21 فرم کاغذ سفید

چرم پوست ماری

155



26

Code: 20722  

سررسید وزیری 
تعداد رنگ   3   

داخله    21 فرم کاغذ سفید

ترمو

156



27

Code: 20723  

سررسید وزیری
تعداد رنگ 4

داخله    21 فرم کاغذ سفید

ترمو کتان

157



28

Code: 20724  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   4

داخله  21 فرم کاغذ سفید

ترمو اسلیمی

158



29

Code: 20725  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   3

داخله   21 فرم کاغذ سفید

جلد ترمو مات چروک

159



30

Code: 20726  

سررسید وزیری 
تعداد رنگ   3

داخله   21 فرم کاغذ سفید

فنری ترمو

160



31

Code: 20727  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   6

داخله   21 فرم کاغذ سفید

ترمو طرح جیر

161



32

Code: 20728  

سررسید وزیری
تعداد رنگ   4

داخله    21 فرم کاغذ سفید

گالینگور

162



33

Code: 20729  

سررسید وزیری 
تعداد رنگ   2   

داخله    21 فرم کاغذ سفید

جلد سلفون

163



2164



3

Code: 20801  
سررسید رقعی 
 تعداد رنگ   3  

داخله  21 فرم کاغذ کرم

ترمو مگنت دار

165



4

Code: 20802  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   4  

داخله  21 فرم کاغذ سفید

چرم مشبکی

166



5

Code: 20803  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   6  

داخله  21 فرم کاغذ سفید

پوست ماری

167



6

Code: 20804  

سررسید رقعی 
تعداد رنگ 1

داخله  21 فرم کاغذ سفید

چرم سه تکه

168



7

Code: 20805  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   1  

داخله  21 فرم کاغذ سفید

لب طال

چرم مشکی

169



8

Code: 20806  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   5  

داخله  21 فرم کاغذ سفید

جلد سنگی براق

170



9

Code: 20807  

سررسید رقعی
تعداد رنگ   5  

داخله   21 فرم کاغذ سفید

جلد چرم 

171



10

Code: 20808  

سررسید رقعی ترمو
 تعداد رنگ   3  

داخله  21 فرم کاغذ سفید

چروک مات

172



11

Code: 20809  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   7  

داخله  21 فرم کاغذ کرم

جلد نرم ترمو

173



12

Code: 20810  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   5  

داخله  21 فرم کاغذ کرم

جلد نرم طرح جیر

174



13

Code: 20811  
سررسید رقعی 
 تعداد رنگ   5  

داخله  21 فرم کاغذ کرم

جلد نرم

175



14

Code: 20812  

سررسید رقعی
 تعداد رنگ   5  

داخله  21 فرم کاغذ سفید

ترمو کتان

176



15

Code: 20813  

پلنر رقعی
 تعداد رنگ   5  

کاغذ کرم

177



2178



3

Code: 20901  
سررسید اروپایی
لب طال
تعداد رنگ  1

داخله 24 فرم کاغذ کرم 

جلد چرم

179



4

Code: 20902  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  1

داخله 24 فرم  کاغذ کرم 

جلد چرم مشکی برجسته

180



5

Code: 20903  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  6

داخله 24 فرم کاغذ کرم

پوست ماری براق

181



6

Code: 20904  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  5

داخله 24 فرم کاغذ کرم

جلد چرم طرح بافت

182



7

Code: 20905  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  3

داخله 24 فرم  کاغذ کرم

جلد ترمو مات چروک 

183



8

Code: 20906  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  5

داخله21 فرم  کاغذ کرم 

جلد چرم طرح سنگ

184



9

Code: 20907  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  1

داخله21 فرم  کاغذ کرم 

جلد چرم مشکی سه تکه

185



10

Code: 20908  

سررسید اروپایی 
تعداد رنگ  4

داخله 21فرم کاغذ کرم

جلد چرم خط دار

186



11

Code: 20909  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  4

داخله21 فرم کاغذ کرم

جلد چرم مشبکی

187



12

Code: 20910  

سررسید اروپایی 
تعداد رنگ  5

داخله21 فرم  کاغذ کرم

جلد چرم نقش دار

188



13

Code: 20911  
سررسید اروپایی
تعداد رنگ  6

داخله21 فرم  کاغذ کرم 

جلد چرم شطرنجی

189



14

Code: 20912  

سررسید اروپایی 
لب طال

تعداد رنگ  1

داخله 21فرم کاغذ کرم

جلد چرم کروکدیل

190



15

Code: 20913  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  7

داخله 21 فرم کاغذ کرم

جلد نرم

191



16

Code: 20914  

سررسید اروپایی 
تعداد رنگ  6

داخله 21فرم کاغذ کرم

جلد سخت کتان

192



17

Code: 20915  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  5

داخله21 فرم  کاغذ کرم 

جلد ترموطرح گلیم

193



18

Code: 20916  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  6

داخله 21 فرم کاغذ سفید

جلد جیر

194



19

Code: 20917  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  3

داخله 21 فرم کاغذ  سفید

جلد ترمو 

195



20

Code: 20918  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  6

داخله 21 فرم کاغذ کرم

جلد نرم کش دار 

همراه با نگه دارنده خودکار

196



21

Code: 20919  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  4

داخله21 فرم  کاغذ کرم 

جلد ترمو کش دار

197



22

Code: 20920  

سررسید اروپایی
تعداد رنگ  4

داخله21 فرم  کاغذ کرم

جلد گالینگور 

198



23

Code: 20921  
دستیار اروپایی
تعداد رنگ  4

داخله21 فرم  کاغذ کرم 

199



24

Code: 20922  

سالنامه  سلفون نوبت دهی پزشکی فنری
تعداد رنگ  2

200



25

Code: 20923  

سالنامه  سلفون نوبت دهی پزشکی دوختی
تعداد رنگ  2

201



26

Code: 20924  

کاور سررسید

202



27

Code: 20925  

کاور سررسید

203



2

 Code: 21001  
رومیزی 56 برگی ایران گردی
200x135   )mm( ابعادپایه

285x100  )mm( ابعادصفحات

3رنگ

همراه باکاور پارچه ای

204



3

 Code: 21002  

رومیزی 56 برگی جهان گردی
300x135   )mm( ابعادپایه

 210x95  )mm( ابعادصفحات

3رنگ

همراه با کاور پارچه ای

205



4

Code: 21003  

تقویم زیر دستی تبلتی
285x220   )mm( ابعادپایه

210x135)mm( ابعادصفحات

2رنگ

همراه با کاور پارچه ای  

206



5

Code: 21004  

تقویم زیر دستی ترمو
450x300)mm( ابعادصفحات

  2 رنگ

207



6208



7

Code: 21101  
تقویم رومیزی دو یادداشت چوبی
220x120   )mm( ابعادپایه

160x100  )mm( ابعادصفحات

2رنگ

209



8

Code: 21102  

تقویم رومیزی چوبی
   200x125)mm( ابعادپایه

160x100  )mm( ابعادصفحات

دوطرح

4 رنگ

210



9

Code: 21103  

تقویم رومیزی طالکوب
190x150   )mm( ابعادپایه

190x110  )mm( ابعادصفحات

211



10

Code: 21104  

تقویم رومیزی رز
230x160   )mm( ابعادپایه

230x120  )mm( ابعادصفحات

212



11

Code: 21105  

تقویم رومیزی انگیزشی
235x185   )mm( ابعادپایه

235x145  )mm( ابعادصفحات

213



12

Code: 21106  

تقویم رومیزی پتوس
185x160   )mm( ابعادپایه

185x120  )mm( ابعادصفحات

214



13

Code: 21107  

تقویم رومیزی مینی مال
   200x120)mm( ابعادپایه

  160x120)mm( ابعادصفحات

215



14

Code: 21108  

تقویم رومیزی فیروزه
170x160   )mm( ابعادپایه

170x120  )mm( ابعادصفحات

216



15

Code: 21109  

تقویم رومیزی سیلور
   200x185)mm( ابعادپایه

200x145  )mm( ابعادصفحات

217



16

Code: 21110  

تقویم رومیزی گل
175x160   )mm( ابعادپایه

  175x120)mm( ابعادصفحات

5 رنگ

218



17

Code: 21111  
تقویم رومیزی مینی
80x110   )mm( ابعادپایه

80x80)mm( ابعادصفحات

8 رنگ  

219



18

Code: 21112  

تقویم رومیزی شکوفه
185x165   )mm( ابعادپایه

185x125  )mm( ابعادصفحات

220



19

Code: 21113  

تقویم رومیزی جهانگردی
270x145   )mm( ابعادپایه

27x105  )mm( ابعادصفحات

221



20

Code: 21114  

تقویم رومیزی مدرن
   160x200)mm( ابعادپایه

  160x160)mm( ابعادصفحات

222



21

Code: 21115  

تقویم رومیزی شاین
220x140   )mm( ابعادپایه

  220x100)mm( ابعادصفحات

223



22

Code: 21116  

تقویم رومیزی تک فام
200x175  )mm( ابعادپایه

200x135)mm( ابعادصفحات

224


