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فهرست



ست مدیریتی



Management gift3

شاندی 3

شاندی 5



ِســت مدیریتی 4

شاندی 1

شاندی 4



Management gift5

گاردین

شاندی 2



ِســت مدیریتی 6

النترا 

امیرا

12



Management gift7

هیوا

لیسبون



ِســت مدیریتی 8

جردن

A3 کارتی خودکار جا



Management gift9

کیف پالتوئی خودکار

کیف جیبی خودکار



ِســت مدیریتی 10

کارتی خودکار جا

PV



Management gift11

طلق 3

B2 طلق



ِســت مدیریتی 12

زنانه یادداشتی

گیتی



Management gift13

گینه 2

وایف 2



ِســت مدیریتی 14

کلیدی خودکار جا

ابزار



Management gift15

ست جفتی



ِســت جفتی 16

کنگره ای گلد 

پارکر سیلور



Management gift17

A مارک

گلدن



ِســت جفتی 18

ستاره

تمساح



Management gift19

اطلس

لیونل



ِســت جفتی 20

گاردین نیو

آلپ



Management gift21

کاراپن ورساچ با قاب 

گابریل



ِســت جفتی 22

گلد دبل 

دبل سیلور



Management gift23

ورتیکال

ست 108



ِســت جفتی 24

ُدن آرام

کلیدر



Management gift25

دانوب

سرامیکی



قلم کلکسیونی26

GOLD النترا

  اِلنتراقلم های کلکسیونی

- روکش شده با طال
- بدنه ضدضربه

- بدنه تراش خورده



27 Collectible pen

GRAY النترا

PILOT النترا

ــرد  ــ ــ ــارک ــ ــ ک ــت  ــ ــی ــ ــل ــ ــاب ــ ق  -
ــفــاع  ارت قــلــم هــا در  جــوهــر 

)مخصوص خلبانان(
ــیــاژ ســخــت و  - بــدنــه از آل

ضدضربه
شرایط  در  جوهر  کارکرد   -
سرد  بسیار  هــوایــی  و  آب 

گرم و 

تکنولوژی  از  اســتــفــاده   -
رنگ آمیزی اتومبیل

مــانــدگــاری  و  شفافیت   -
باالی رنگ بدنه

ــیــاژ ســخــت و  - بــدنــه از آل
ضدضربه



قلم کلکسیونی28

النترا  101

النترا صدفی
از جــنــس صــدف  بــدنــه   -

دریایی
آلیاژ سخت   از   - استفاده 

در ساخت بدنه

تکنولوژی  از  اســتــفــاده   -
رنگ آمیزی اتومبیل

مــانــدگــاری  و  شفافیت   -
باالی رنگ بدنه

ــیــاژ ســخــت و  - بــدنــه از آل
ضدضربه



Metallic Pen29

خودکار فلزی



خودکار فلز 30

گیره پارکری F استخوانی فلز استیل کافی سرامیکی کرون نقره

فلز استیل 
طالیی خودکار سهند چرم دوختی وینک 6 فلز  تاچوینک4



Metallic Pen31

423مشکی چروک شمشیری صنم فشاری استیل کرون مشکی 
گیره نقره

F کینگ پن دیبا شمشیری 421 وینک 3 شطرنجی



خودکار فلز 32

F کینگ پن
مشکی یونیک ویستور 422 428

F راشا راشا F رنگی423 رنگی راشا F نقره



Metallic Pen33

F پاسارگاد

165

دبل الین

105

33

391

128

397



خودکار فلز 34

601600 602

پرتوک 305Fپاتریک 424 427



Metallic Pen35

وینک 1وینک 2 کراس

425

426

تاچ رنگی
گیره نقره اورینگی فلزماهواره



خودکار فلز 36

کندو روان نویس ورساچروان نویس  روان نویس لیما روان نویس ارتشروان نویس استیل



Metallic Pen37

خودنویس پونک 1

کندو خودنویس 

خودنویس پونک 2 خودنویس پونک 3

خودنویس سهند کنگره خودنویس 



خودکار پالستیک 38

خودکار پالستیک

خودکار پالستیکی



Plastic Pen39

495

سوهانی نیو

P متالیک

ک سفید را

493

491 حلقوی نقره

490006

496

متالیک نقره

492P کراس



خودکار پالستیک 40

بدنه جیر

P راشا

ملکه

حلقوی



Plastic Pen41

521 A اورینگی

سوارا 003



خودکار پالستیک 42

ژنرال نقره

1019

ژنرال بلک

باال متالیک



Plastic Pen43

بلک وایت

P پاسارگاد

ک رنگی را

ژنرال وایت



خودکار پالستیک 44

کاپیتان

X 2

002 نیو

X 1 X 3



Plastic Pen45

الین

2137

P پرتوک

S 15



خودکار پالستیک 46

2025

حلقوی بلک

2136

2036



Plastic Pen47

مذهبی

تری الین سیلور

چهار نگین

تری الین بلک



خودکار پالستیک 48

رومی بلکرومی وایت

کمرپیچدیبا سفید دیبا 



Plastic Pen49

سورنا

کتابی

رومی وایت طرح دار

805



خودکار پالستیک 50

S 20 رومی رنگی

الین سفیدبلک 2



Plastic Pen51

2117

هشت نگین

2136 سفید

الین مشکی



خودکار پالستیک 52

X سیلور

تحریر 2 سافاری رنگی سافاری نقره

X رنگی

تحریر 1



Plastic Pen53

P بلک

سیلور نایس الین سفید

پنجره ای



خودکار پالستیک 54

کشویی کن دار پا

هایالیت خودکار ترازدار

اچ
ی ت

ها
کار

ود
خ

اچ
ی ت

ها
کار

ود
خ

موبایلی



Plastic Pen55

2138004

S 1 الین 2



خودکار پالستیک 56

مونت بالن

مونت بالن رنگی

مونت بالن بلک

پرشین



Plastic Pen57

رمان

SJ نیو کاشف  لیموناد
 سه نگین

مرواریدستاره P بارانباران لیموناد

SJ



پاور بانک 58

پاور بانک



Power bank59

خورشیدی

پاوربانک 1

تست اسکناس

پایه موبایل

صفحه شارژ خورشیدی

چراغ مطالعه سه حالته



پاور بانک 60

اسمارت 1

اسمارت 3

LED چراغ

نشان دهنده میزان شارژ

دو خروجی هم زمان



Power bank61

اسمارت 5

اسمارت 4

LED چراغ

نشان دهنده میزان شارژ



پاور بانک 62

شطرنجی

میکس

سیب

ُگلد



Desktop clock63

ساعت رومیزی



ساعت رومیزی 64

Wood 2

Wood 4کریستال رومیزی 

Wood 1



Desktop clock65

کریستال 1

چرم اداری 1

کریستال 2

چرم اداری 2



ساعت رومیزی 66

212

2304

برمودا نقره

211

802

806805

210

212 نقره ای



Desktop clock67

L 348012

8013

A قاب عکس MP

رادیویی



ساعت رومیزی 68

288

گراد نقره وایت نایسدبل

بلک نایس

268238



Other gift69

سایر اقالم



قاب خودکار70

النترا زیپالنترا تمساح

کارتی النترا خودکار جا کیفی النترا خودکار جا



71 Pen box

کاراپنلبه دار

قاب النترا  1قاب النترا  2



قاب خودکار72

چرم سفید

طلق مخمل روشن طلق مخمل تیره

چرم



73 Pen box

طلق مشکی

کریستال

MDFقایقی

مخمل



جاکارتی74

مگنتی B نیو

فوم

چرم دوطرفه

مگنتی Cلبه دار

کد 3 فلزیمگنتی 



75 Key holder

دایره

A

B

C

D

گرد لبه 

ذوزنقه

نیم گرد

مستطیل پهن

مربع مستطیل

سه نگین

سه خط

مستطیل موجی مستطیل

نیم گرد پهن

KEY بلک فلز استیل



جاکلیدی76

تیتانیوم چرمیمیلینگ

W میلینگ

A

F

B

C

D

E

B

D

E

C

A

مربع

گرد نیم 

مستطیل

مستطیل باریک

ذوزنقه



77 Key holder

D تیتانیوم

کرون D مشکی D آبیکرون D متریکرون

استیل بلک

C کرون

کرون Fاستیل و چرم

A کرون

تیتانیوم چرم 1

کرون براق A1 کرون

G تیتانیوم چرم F تیتانیوم بندیD تیتانیوم بندی



جاکلیدی78

B تیتانیومE تیتانیوم

B1 کرونB2 کرون

A تیتانیوم

S 7

کراس

استیل و چوب

نوریابزار

کمری چرم 

چرم دکمه دار

LED چراغ



79 Pen legged

پایه دار َهند

پایه دار فلت

کو پایه دار آ

پایه دار  ِالفن تاچ



خودکار پایه دار80

مثلثی

پنگوئن

سیلور

ایستاده مغناطیسی



81 Pen legged

گیره ایپایه دار سفید پایه دار 

موس اداریمانیکور



سایر اقالم 82

جاقلمی 2جاقلمی 1

مورالجاقلمی 3



Other gift83

فلش طالییفلش چرمی

چراغ مطالعه جیبی چراغ قوه آهنربایی

LED چراغ

چراغ مطالعه



سایر اقالم 84

چراغ مطالعه موس

گیره ای  LED لمسیچراغ مطالعه LED چراغ مطالعه

چراغ مطالعه LED تاشو



Other gift85

چراغ قوه مهتابی توی

گیره ای تولز الیتچراغ قوه 

چراغ قوه فانوس مشکی



سایر اقالم 86

چراغ قوه فانوس پنکه دار

LED چراغ قوه فانوسی

صفحه شارژ خورشیدی

LED چراغ هشدار

USB خروجی شارژ

صفحه شارژ خورشیدی

USB خروجی شارژ



Other gift87

شارژر فندکیپیچ گوشتی چراغ دار

اسپیکر بلوتوثی ماشین حساب آیفون

ورودی مموری

انتقال تماس صوتی

FM رادیو

USB ورودی



سایر اقالم 88

پنکه USBکابل شارژر موبایل

کارت ویزیت ذره بین - جا

اندروید

آیفون

لطفًا قبل از قطعی شدن سفارش، قیمت 
کارشناسان  محصول و رنگ محصول را با 
فروش هماهنگ نمایید. همچنین هزینه 
به  توجه  با  و  گانه  جدا صورت  به  چاپ 
نوع سفارش و مقدار آن محاسبه و اعالم 

می گردد.




