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خیابان شهیـد بهشتی / خیابان مفتـح شمالی
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46848325 فکس :

دفتـر مرکزی
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سـررسید ماهــور و پرنیان سفارشی

 قطع : رقعی  ۲۱ × ۱۴
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

 جنس جلد : ترمو
 رنگ جلد : مشکی

 نوع سـررسید : روزشامر )پنجشنبه و جمعه با هم(
 نوع صحافی : ته دوخت

Mahour & Parnian
Customized
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سـررسید پــرنیــــان چـــــــرم

 قطع : وزیری  ۲۴ × ۱7
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

 جنس جلد : چرم مصنوعی
 رنگ جلد : قهوه ای

 نوع سـررسید : روزشامر )جمعه جدا(
 نوع صحافی : ته دوخت

Parnian Leather
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سـررسید پــرنیــــان تــرمـو سـررسید ماهـــــور ترمـو
 قطع : وزیری  ۲۳ × ۱۶.۵

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 جنس جلد : ترمـــو
 رنگ جلد : مشــکی

 نوع سـررسید : روزشامر )پنجشنبه و جمعه جدا(
 نوع صحافی : ته دوخت

 قطع : رقعــی  ۲۱ × ۱۴
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

 جنس جلد : ترمـــو
 رنگ جلد : مشــکی

 نوع سـررسید : روزشامر )پنجشنبه و جمعه جدا(
 نوع صحافی : ته دوخت

Parnian Termo Mahour Termo

11
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زیردستی باربـــــد
 قطع : وزیری  ۲۸.۵ × ۲۲

 نوع کاغذ : ۸0 گرم تحریر سفید اندونزی
 جنس جلد : شبه چرم

 رنگ جلد : طوسی
 نوع سـررسید : هفتـه شامر بهمراه یادداشت

 نوع صحافی : دوخت مفتول

Barbod



سـررسید ماهــــور گالینــــــگور
 قطع : وزیری  ۲۱.۵ × ۱۴.۵

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 جنس جلد : گالینــگور اتریشی

 رنگ جلد : رسمه ای، قهوه ای، سبز، نارنجی، زرد، 
قرمز و طوسی

 نوع سـررسید : روزشمـار
 نوع صحافی : ته دوخت

Mahour Galingor
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سـررسید پاریـس

یـادداشـت هـیـــــوا

 قطع :  ۱۸ × ۱۳
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

 جنس جلد : چرم مصنوعی
 رنگ جلد : مشــکی

 نوع سـررسید : ماه شامر بهمراه یادداشت
 نوع صحافی : ته دوخت

 قطع :  ۱۳/۵ × ۸.۵
 جنس جلد : چرم مصنوعی

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی        
 رنگ جلد : مشکی

 تعداد برگ یادداشت : ۲۳0 برگ

Paris

Hiva Note
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رومیـــزی رُهــام
 قطع : ۱7 × ۱۲.۵

 نوع کاغذ : فانتزی ۲00 گرم
 نوع سـررسید : ماه شــامر ۱۲ برگی

 پایــه چوبی بهمــراه جعبه مخصوص

Roham

18

رومیـــزی آبـرنــگ
 قطع : ۱۱ × ۱9

 نوع کاغذ : ۲00 گرم فانتزی 
 قاب شیشه ای        

 نوع سـررسید : ماه شامر ۱۲ برگی

Abrang
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سـررسید ســامــان چــــرم
 قطع : رقعی باریک )اروپایی(  ۱۲ × ۲۱/۵

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی                                                             
 جنس جلد : شبه چــرم

 رنگ جلد : قهــوه ای
 نوع سـررسید : روزشمـار
 نوع صحافی : ته دوخت

Saman Leather
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سـررسید دستــیار
 قطع : رقعی ۲۱ × ۱۴

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی                                                             
 جنس جلد : ترمو

 رنگ جلد : مشکی
 نوع سـررسید : هفته شامر / یادداشت روزانه

 نوع صحافی : ته دوخت

Dastyar
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سـررسید ســامــان گالینــگور
 قطع : رقعی باریک )اروپایی(  ۱۲ × ۲۱/۵

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی                                                             
 جنس جلد : گالینگور

 رنگ جلد : سـرمه ای، قهوه ای، سبز، نارنجی، 
زرد، قرمز و طوسی

 نوع سـررسید : روزشمـار
 نوع صحافی : ته دوخت

Saman Galingor
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رومیــزی همــا
 قطع : ۲7 × ۱۱.۵

 نوع کاغذ : ۲00 گرم فانتزی
 رویه جلد : مقوای فانتزی

 نوع پایه : پایه سخت
 نوع سـررسید : ماه شامر ۱۳ برگی

 نوع صحافی : فنــــر

Homa
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تقویم پالتویی همـراه
یادداشت پرفراژ دار

 قطع : پالتویی  ۱۵ × ۱0
 جنس جلد : چرم مصنوعی

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی        
 رنگ جلد : سـرمه ای، قهوه ای روشن و تیره

 نوع سـررسید : سال در یک نگاه / یادداشت پرفراژ
 نوع صحافی : دوخت مفتول

Hamrah یادداشــت برنـــا
 قطع :  ۱۱ × ۱0.۵
 جنس جلد : ترمـو

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی        
 رنگ جلد : مشــکی

 تعداد برگ یادداشت : ۲00 برگ

Borna Note
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سـررسید 
دوقلــوی نــوا

 قطع :  ۱9 × ۱۱.۵
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

 جنس جلد : چرم مصنوعی
 رنگ جلد : قهوه ای و مشـکی

 نوع سـررسید : هفته شـامر بهمراه یادداشت
 نوع صحافی : مفتــول

Nava
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ست هدیــه ســپهــر و دســتیار
 سایز جعبـه دستیار :  ۲۶ × ۲0

 محتویات جعبه دستیار : رسرسید دستیار و خودکار
 قطع:  رقعــی ۲۱ × ۱۴ 

 رنگ جلد: مشکی، رسمه ای، سبـز و قرمز

 سایز جعبـه سپـهر :  ۲0 × ۱۴.۵
 محتویات جعبه سپهر : دفرتچه یادداشت و خودکار

 قطع:  ۱7 × ۱0 
 رنگ جلد: مشکی، رسمه ای، سبـز و قرمز

Sepehr Gift Set
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یــادداشــت یکتــــا
 قطع :  ۱۲ × 9

 جنس جلد : ترمو
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر اندونزی        

 رنگ جلد : مشکی
 نوع : یادداشت پرفراژدار

Yekta Note سـررسید کـارا
 قطع : پالتویی  ۱7 × ۱0

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی        
 جنس جلد : جیر، شبه چرم

 رنگ جلد : رنگ بندی متنوع
 نوع سـررسید : دو روز شامر

 نوع صحافی : چسب گرم

Kara
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پالتویی صـــدرا  ترمــو
 قطع :  ۱7 × 9

 نوع جلد : کیف پول همراه با جای کارت / ترمـو
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر اندونزی        

 رنگ جلد : مشکی
 نوع تقویم : هفته شامر

Sadra Termo
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Special Offers
Promotion Gifts
پیشـنهـادهـای ویــــژہ

هــدایــای تبلیــغـاتـی
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سـررسید دیـبــــــا

دفــتـــــــر تلفـــن دیـبـــــا

 قطع : رقعی ۲۱ × ۱۵
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی

 جنس جلد : شبه چرم / رنگ جلد : رسمه ای و قرمز                                                 
 نوع سـررسید : ماه شامر )ارگانایزر(

 نوع صحافی : قفل کالسوری 

 قطع : رقعی ۲۱ × ۱۵ 
 جنس جلد : شبه چرم / رنگ جلد : قرمز و رسمه ای

 نوع صحافی : قفل کالسوری

Diba Calendar

Diba Phonebook
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پـرنیــان جیــــــــر

یـادداشــت روزانـــه

 قطع : وزیری  ۲۴ × ۱7
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

 جنس جلد : جیـــر
 رنگ جلد : طوسـی و قهوه ای

 نوع سـررسید : روزشامر )جمعه جـدا(
 نوع صحافی : ته دوخت

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 قطع : رقعی باریک )اروپایی(  ۲۲ × ۱۲/۵

 جنس جلد : جیر و چرم مصنوعی
 رنگ جلد : قهوه ای / کرم / زیتونی

 نوع سـررسید : یادداشت
 نوع صحافی : فنــر

Parnian Jir

Daily Note

36
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پالتویی صـــدرا چرم مصنوعی

دفـتـــــر یادداشــت

 قطع :  ۱7 × 9
 نوع جلد : کیف پول چرم مصنوعی با جای کارت

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر اندونزی        
 رنگ جلد : مشکی

 نوع تقویم : هفته شامر

 قطع : ۱7 × ۱۲ و ۲۲ × ۱۲.۵
 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی

 جنس جلد : جیــــر
 رنگ جلد : متنــوع

 نوع صحافی : ته دوخت

Sadra Leather

Notebook
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سـررسید بـــاور به همراه پلنــر

دفتـرتلفن درســا

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 قطع : ۱7 × ۱۲ /  جنس جلد : جیر

 رنگ جلد : قهوه ای و کرم
 نوع سـررسید : روز شامر 
 نوع صحافی : ته دوخت

 پلنـر : نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 قطع : ۱7 × ۱۲

 جنس جلد : جیر
 رنگ جلد : قهوه ای وکرم

 نوع کار : برنامه ریزی روزانه
 نوع صحافی : ته دوخت

 قطع : خشتی  ۱7 × ۱۶.۵
 نوع کاغذ : کارتی ۱۸0 گرمی

 جنس جلد : گالینگــور
 رنگ جلد : رسمه ای، ارغوانی و سبــز

 نوع صحافی : فنـــر

Bavar & Planner

Dorsa

38
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کتــاب  ایــرانگــرد

 قطع : رقعـی  ۲۱ × ۱۴
 نوع کاغذ : ۱۳۵ گرم گالســه

 جنس جلد : سلفــونی
 نوع صحافی : ته دوخت

راهنامی سفر و ایرانشناسی
با تصاویر جذاب از نقاط دیدنی ایران

Irangard

جــای کــارت ویــزیـت

 قطع :  9 × ۶
 جنس جلد : ترمو

 رنگ جلد : مشکی

Card Holder

رومیـــزی نگار

ســت هدیــه حافـــــــــظ

 قطع : ۱۵ × ۱۱
 نوع کاغذ : ۲۵0 گرم گالسـه

 قاب شیشه ای
 نوع سـررسید : ماه شامر ۱۲ برگی

 محتویات: حافظ نفیس بهمراه خودکار
 قطع : وزیری  ۲۴ × ۱7

 چاپ : ۵ رنگ )لب طال(
 نوع کاغذ : گالســه ۱۳۵ گرم

 جنس جلد : ترمـــو
 نوع صحافی : ته دوخت

Negar

Hafiz Gift Box

40
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آلبــــــوم چهـــل ســال اسکنــاس

 قطع :  ۲۶ × ۱7
 هدیه ای مانــدگار شامل اسکناس های

چاپ شده در چهل سال اخیــر 
از ۱0 تومانی تا ۱0،000 تومانی

Banknotes Album

43

ــراغ مطالعـــه رومیـــــزی چـــــــ

ــراغ مطالعـــه  فلــــزی چـــــــ

 رنگ : سفید
 نوع المپ : LED / چند وضعیت

 امکانات : ساعت / تاریخ / زنگ هشدار
دماسنج / تقویم وضعیت  

 نوع : فلزی
 نوع المپ : LED / دو وضعیت   

White Desk Light

Metal Desk Light

42
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پــــاور بـانک / فـلـــــش

 رنگ جلد پـاوربانک : سفید/ مشکی
 امکانات : چراغ قوه

 ظرفیت : ۸000 میلی آمپر
 فلش چرمی ۱۶ گیگ / قهوه ای و مشکی

Powerbank/Flash

45

ـای قلــــــــم جـــــــــ

اســپیكر بلـــوتوث

 رنگ : سفید
 امکانات : ساعت / تاریخ / زنگ هشدار

دماسنج / تقویم

 رنگ : سفید
 دارای چراغ خواب هفت رنگ

 قابلیت تغییر رنگ
 قابلیت اتصال به موبایل و کامپیوتر از طریق بلوتوث

 قابلیت خواندن کارت حافظه

Pen Holder

Speaker

44
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کارت تبـریک فانتزی

 نوع مقوا : فانتزی ۳00 گرم
 چاپ چهاررنگ با طالکوب

 قطع : خشتی ۱۶×۱۶ 
 به همراه پاکت مخصوص

Greeting Card
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RATHCARD

RATHCARD

RATHCARD

RATHCARD

RATHCARD

کـارت تبــریک گالسه

 نوع مقوا : گالســه ۳00 گرم
 چاپ چهاررنگ

 قطع : ۱7 × ۱۱ 
 به همراه پاکت

Gift Cards

1

2

3
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628/5628/4

628/3

628/2

628/1

628/6

49

ست هدیـه نامـــی

ــت هدیـه سیمین س

 قطع جعبــه :  ۱۶ × 9
 محتویات : فلش چرمی ۱۶ گیگ

به همراه خودکار فلــزی در ۴ رنگ
سبــز، رسمه ای، قرمز و مشکی

 قطع جعبــه :  ۱۶ × 9
 محتویات : فلش فلـزی ۱۶ گیگ

به همراه خودکار فلــزی در ۴ رنگ
سبــز، رسمه ای، قرمز و مشکی

Nami Set

Simin Set

48
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