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یــن  انتخاب را  بهتـر
رقـــــــــم   بــــــز نــــیـــــد





 نــوع صحافــی/ دوخــت          جنــس جلــد/ ترمــو          کاغــذ تحریــر 70 گــرم ِکــِرم       رنــگ/ مشــکی 

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

بــا قابلیــت چــاپ آرم روی جلــد / چاپ آرم در تمــام صفحات / لت رنگی

سالنامه کیفی قطع اروپایی
بـــه هــمـراه کــاور پــارچــه ای

نام محصول

کارا سالنامه 



نام محصول

کاوش سالنامه 

نــوع صحافـــی/ فنــری     جنــس جلد/ ترمو

 کاغــذ تحریر 70 گرم

 رنــگ جلــد/ قهوه ای تیره، قهوه ای روشــن 

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

 بــا قابلیــت چــاپ آرم روی جلد، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

 سالنامه کیفی 
قـطــع  وزیـــــــری



نام محصول

کسرا سالنامه 

نــوع صحافــی/ تــه دوخــت       جنس جلد/ پارچه

کاغذ تحریر 70 گرم ســفید

 رنگ جلد/ عســلی، قهوه ای ســوخته، قهوه ای روشــن 

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

 بــا قابلیــت چاپ آرم روی پاک، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

 ســا لــنـــا مـــــــــه 
قـطــع  وزیـــــــری



نــوع صحافـــی/ تــه دوخــت    جنس جلد/ پارچه

 کاغذ تحریر 70 گرم ســفید

 رنگ جلد/ ســرمه ای، کرم، یشــمی، قهوه ای ســوخته 

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

بــا قابلیــت چاپ آرم روی پالک، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

نام محصول

غ سیمر سالنامه 

 ســا لــنـــا مـــــــــه 
قـطــع  وزیـــــــری



نام محصول

سهند سالنامه 

نــوع صحافـــی/ تــه دوخت      جنس جلــد/ گالینگور

کاغذ تحریر 70 گرم ســفید

 رنــگ جلــد/ رزگلد،نقره ای، نارنجی 

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

 با قـــابلیت چاپ آرم روی پالک، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

 ســا لــنـــا مـــــــــه 
قـطــع  وزیـــــــری



نــوع صحافـــی/ تــه دوخت به همــراه روبان پالک دار و کش نگهدارنده

جنس جلــد/ چرم مصنوعی 

کاغــذ تحریر 70 گرم کرم

 رنگ جلد/ ســرمه ای، کرم، یشــمی، قهوه ای ســوخته 

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

با قابـــلیت چاپ آرم روی پالک، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

 ســا لــنـــا مـــــــــه 
قـطــع  اروپــایی

نام محصول

صوفی سالنامه 





نام محصول

تن سا سالنامه 

نــوع صحافـــی/ تــه دوخــت به همراه روبان پــالک دار و کش نگهدارنده

جنس جلــد/ چرم مصنوعی 

کاغذ تحریر 70 گرمسفید 

، لیمویی، مشــکی، نســکافه ای   رنگ جلد/ ســبز

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

با قابـــلیت چاپ آرم روی پالک، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

 ســا لــنـــا مـــــــــه 
قـطــع  اروپــایی



نام محصول

تقویــم نقش نما

 تــــــقــــــو   یـــــــــم
هـــــفــــــتــــگـــی

تقویــم رومیزی هفته شــمار بــه همراه 52 دوبیتی

از غزلیــات حکیــم عمر خیام

نوع صحافـــی/فنری

جنس جلد/ کاغذ گالســه به همراه روکش ســلفون 

کاغــذ تحریــر  110  گرم

 رنگ جلد/ مشــکی

نوع سررســید/ هفتگی



نام محصول

ونوس سالنامه 



نــوع صحافـــی/ تــه دوخت به همراه روبان و کــش نگهدارنده همرنگ

جنس جلــد/ گالینگور 

کاغذ تحریر 70 گرم ســفید

رنگ جلد/ فســفری، زرشــکی، مشــکی، بنفش، نارنجی

  فیلی، یشــمی، آبی، ســرمه ای، طوسی

 نوع سررســید/ روزانه )5 شــنبه و جمعه باهم(

با قابـــلیت چاپ آرم روی پالک، چاپ آرم

در تمــام صفحــات / لت رنگی

 ســا لــنـــا مـــــــــه 
قـطــع  اروپــایی



نام محصول

جیبی یادداشت 

نوع صحافـــی/ ته چسب

جنــس جلد/ ترمو 

کاغذ تحریر 70 گرمکرم 

 رنگ جلد/ زرد، خردلی، مســی 

نوع / یادداشــت 100 برگی





                                                                                   تـــــهــــــران
خــــیابان دمـاوند، بــلـــوار بــابـاییان     

خــــیـــــابـــــــان پــــنـجـــم شــــیــــدایـــــی
 کــــوچـــــه 8 شــمــــالــــــی، پــــــــــاک 14
تلفــن: 77338303       88338783

ــز ی/ ــر مـــــرکـــــــ  /  Central Officeدفــــــتــــــــ
No.14, North 8th Alley. Sheyda’ei 5th St.
B a b a e i a n  B l v d ,  D a m a v a n d  A v e . 
TEHRAN - IRAN
Tel:+982177338303             +982177338783


