
 0412 لیست قیمت سررسید

 

 

قیمت 

 )تومان(
 کد نام کاال ابعاد شرح کاال تعداد

000/59  1 سررسید یسنا وزیري (مشکی، سرمه ایروزشمار ته دوخت ) طرح کتان چرم  

000/59  2 سررسید آلما وزیري ای(چرم طرح سنگ یووی دار روز شمار )مشکی، سرمه ای، قهوه جلد   

000/59  3 سررسید سامان وزیري (، طوسی، مشکیای، سرمه) روزشمار ته دوخت ابروباد جیر چرم  

000/100  ۴ سررسید ایلیا وزیري ( طوسی، یاسی، قرمز ،آبی) طرح لیجلد چرم   

000/109  9 سررسید میالد وزیري (طوسی، آبی) جلد چرم ترمو روزشمار ته دوخت  

000/109  ۶ سررسید پارسیان وزیري طوسی، مشکی( )قرمز،چهار تیکه روزشمار ته دوخت ترموجلد چرم   

000/59  ٧ سررسید کیان وزیري (سی، سرمه ای)طوروز شمار ته دوخت مگنت دار  شاین گالینگوریارگانایزر جلد  

000/50  9 سررسید آرش وزیري (قرمزسی )طو سه تیکه گالینگور شاین روزشمار ته دوخت جلد  

000/9٧  5 سررسید رسام رقعی جلد چرم طرح لی، روز شمار ته دوخت )آبی، طوسی، قرمز، یاسی(  

000/50  10 سررسیدکاوه رقعی (،قرمز سورمه ایسرمه ای سی)طو مگنت دار روزشمار ته دوخت سلفونی ارگانایزر جلد  

000/50  11 سررسید اهورا رقعی (سرمه ایسبز،  ،جلد چرم برجسته طرح سنگ روز شمار ته دوخت )دودی  

000/99  12 سررسید النا رقعی چرم چهار خانه روز شمار ته دوخت )مشکی، سرمه ای، قهوه ای(جلد   

000/99  13 سررسید پارسا رقعی جلد نرم پارچه ای روز شمار ته دوخت )زرشکی،طوسی(  

000/99  1۴ سررسید سولماز رقعی )مشکی،سرمه ای،نارنجی(جلد نرم چرم طرح کتان روز شمار ته دوخت   

000/50  19 مریمسررسید  رقعی (مشکی، سرمه ایروزشمار ته دوخت ) طرح کتان چرمجلد   

000/99  1۶ مهردادسررسید  رقعی (قهوه ای مشکی،) روزشمار ته دوختپوست ماری جلد   

000/50  1٧ سروشسررسید  رقعی (قرمز سرمه ای ،مشکی قرمز) جلد گالینگور سه تیکه  

000/120  19 سررسید ژوبین ارگانایزر سرمه ای( )طوسی، جلد ترمو دکمه دار روزشمار ته دوخت  

000/99  15 سررسید هراز اروپایی (طوسی، مشکی ) روزشمار ته دوختابروباد طرح  چرمجلد   

000/٧9  20 سررسید نگار اروپایی (هشت رنگ) روزشمار ته دوختشرانگ جلد چرم   

000/90  21 سررسید ونداد اروپایی (طوسی سرمه ای،) روزشمار ته دوخت شاین جلدگالینگور  

000/99  22 سررسید راما اروپایی (سرمه ای، طوسی) برجسته روزشمار ته دوخت طرح سنگجلد   

000/99  23 سپیدارسررسید  اروپایی (قرمز بنفش،، سبز ) ورنی براق چرمجلد   

000/90 (طوسی قرمز،قرمز سرمه ای) ته دوخت گالینگوری شاین سه تیکهجلد     2۴ رها سررسید اروپایی 

000/٧0  29 کارن یادداشتدفتر  اروپایی (طوسی،سرمه ایطرح شاین روزشمار ته دوخت ) گالینگورجلد   

000/٧0  2۶ یگانه دفتر یادداشت اروپایی (سرخابی، بنفشته دوخت ) پارچه ای جلد گالینگوری  

000/۶9  2٧ الماس دفتر یادداشت اروپایی (قرمزته دوخت )سرمه ای،  طرح چرم جلد گالینگوری  

000/۶9  29 نورا دفتر یادداشت اروپایی (،سبزته دوخت )سرمه ای، طوسی طرح چروک جلد گالینگوری  

 25 فدک دفتر یادداشت جیبی 01در  05برگ، سایز  05، دوخت منگنه جلد چرم  30/000

 "میباشدموارد بدون پالک و لب رنگ  تمامی. گردد تومان اضافه می 10000 سررسید اروپاییتومان و براي  12000تومان، سررسید رقعی19000ابعاد وزیري در کرمکاغذ سررسید جهت "

 "عدد می باشد 0111قیمت ها برحسب سفارش "     روز نزد شما به امانت خواهند ماند3محصوالت به مدت . هزینه ارسال و برگشت به عهده مشتري میباشد



 0412 لیست قیمت سررسید

 

 

قیمت 

 )تومان(
 کد نام کاال ابعاد شرح کاال تعداد

000/19  30 جعبه سررسید وزیري سه تیکه طرح دار، مقوایی  

000/19  31 جعبه سررسید رقعی سه تیکه طرح دار، مقوایی  

000/20  32 هدایا جعبه ۴0*30 سه تیکه طرح دار، مقوایی  

900/9  33 کاور سررسید وزیري متاالیزمقوایی   

900/٧  3۴ کاور سررسید رقعی مقوایی متاالیز  

900/٧  39 کاور سررسید اروپایی مقوایی متاالیز  

000/1۴9  3۶ ست سررسید رزا وزیري جعبه سه تیکه-تقویم رومیزی-سررسید وزیری  

000/139  3٧ رادینست سررسید  رقعی جعبه سه تیکه-تقویم رومیزی-سررسید رقعی  

000/129  39 ست سررسید آرام اروپایی جعبه سه تیکه-تقویم رومیزی-سررسید اروپایی  

 35 زیردستی سپنتا رحلی چرم ترمو  190/000

 ۴0 زیردستی سپهر 90*39 چرم مصنوعی  99/000

     ۴1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 "میباشدموارد بدون پالک و لب رنگ  تمامی.گردد تومان اضافه می 10000 تومان و براي سررسید اروپایی 12000رقعیتومان، سررسید  19000 ابعاد وزیري در کرمکاغذ سررسید جهت "

 "عدد می باشد 0111قیمت ها برحسب سفارش "     روز نزد شما به امانت خواهند ماند3محصوالت به مدت . هزینه ارسال و برگشت به عهده مشتري میباشد



 0412 لیست قیمت سررسید

 

 

 ردیف نام کاال ابعاد کاغذ شرح کاال تعداد )تومان(قیمت 

  ساحل 12*MDF 1٧چوببا یادداشت پایه پلکسی و  کاغذ فانتزیصفحات   ۶9/000

MDF 12*1٧چوببا یادداشت پایه پلکسی و  کاغذ فانتزیصفحات   000/۶9   رها 

MDF 12*1٧چوببا یادداشت پایه پلکسی و  کاغذ فانتزیصفحات   000/۶9   دریا 

  الینا 12*MDF 1٧چوببا یادداشت پایه پلکسی و  کاغذ فانتزیصفحات   ۴9/000

  مینیاتور 12*1٧ های گالس MDFچوببا پایه پلکسی و  کاغذ فانتزی  92/000

  ستایش 1۴/9*1۴/9 صفحات گالسه به همراه یادداشت پایه سلفون سخت  32/900

  آنا 11*15 با یادداشت پایه گالینگور صفحات گالسه جلد  39/900

  آمیتیس 11*15 جلددار تاشو هفته شمار پایه سلفون سخت صفحات گالسه  ۶9/900

  سورن 12*22 پایه چاپی سلفون سختیووی اکلیلی با  صفحات گالسه  000/2٧

  تذهیب 12*22 پایه گالینگوررنگ  4صفحات گالسه   2۶/900

  جهان 12*1٧ گالینگوریه پای  کرافت با طالکوبصفحات   39/000

  رویال 12*1٧ گالینگوریه پای  کرافت با طالکوبصفحات   39/900

  دنیا 19*19  دار لبافانتزی قه کاغذ رنگ پای 4صفحات گالسه   39/900

      

      

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0412تقویم رومیزی لیست قیمت 

 "میباشدموارد بدون پالک و لب رنگ  تمامی. گردد تومان اضافه می 10000 تومان و براي سررسید اروپایی 12000تومان، سررسید رقعی 19000 ابعاد وزیري در کرمکاغذ سررسید جهت 

 "عدد می باشد 0111قیمت ها برحسب سفارش "     روز نزد شما به امانت خواهند ماند3محصوالت به مدت . هزینه ارسال و برگشت به عهده مشتري میباشد


