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85,000(a4)برگی10کاغذ تیشرت اسپان 63,000 برگی مربع5کاغذ اسپان 

85,000(a3)برگی5کاغذ تیشرت اسپان 220,000تاییa3100کاغذ چینی

a3260,000کاغذ کره ای پشت آبی 145,000(کرم)کاغذ کره ای 

a4150,000کاغذ کره ای پشت آبی 2115,000 درجه a4کاغذ 

55,000( تایی50) 2 درجه a4کاغذ 255,000(کرم) A3کاغذ کره ای 

33,000 برگی گرد5کاغذ اسپان 130,000کاغذ چینی پشت صورتی 

LM85,000رنگ سابلیمیشن  75,000هد باز کن

LC85,000رنگ سابلیمیشن 85,000 جوهر افشان کره ای100ccرنگ 

BLK85,000رنگ سابلیمیشن 28.38400,000پد دستگاه 

M85,000رنگ سابلیمیشن  13,000,000 صنعتی40.60پرس سایز 

C85,000رنگ سابلیمیشن 12,000,000 نیعه صنعتی40.60پرس سایز 

YELLOW85,000رنگ سابلیمیشن 40.4010,000,000پرس سایز 

1400000برد دستگاه همه کاره4,500,000 قلو ماگ ماشین2دستگاه  

850000کلمپ لیوان5300000  قلو فری ساب2دستگاه 

SD170000کلمپ سبز لیوان 3300000دستگاه تکی لیوان

SD225000وکیوم 9800000 کاره 5دستگاه 

28,000چسب نسوز نیم سانتی گردون ویترینی

55,000جا چسبی33,000برس سابلیمیشن

 ملزومات مصرفی

 رنگ و کاغذ

 رنگ و دستگاه ملزومات

ن    مخ ر 



45,000 بعدی 3لیوان  قلبی 32,000لیوان سفید

53,000لیوان قاشق دار سبز زرد ابی قرمز50,000لیوان حرارتی

3600041,000دسته قلبی سبززرد قرمز صورتی مشکی38,000لیوان دسته و داخل رنگی

56,000لیوان دسته قلبی جادویی اکلیلی54,000لیوان دسته قلبی جادویی

28,000قندانoz31,000 10لیوان 

46,000لیوان شب نما 33,000 رنگی6ozفنجون 

41000 رنگ6لیوان تمام رنگی 31,000 سفید6ozفنجون 

36000لیوان فسفری رنگیتایی6فنجون و نعلبکی  وارداتی 

41000لیوان فسفری زبر35,000لیوان دسته قلبی سفید

41000لیوان شیشه ای یخی55,000 جادویی دسته قلبی داخل رنگی

146000لیوان طالیی و نقره ای درجه 71,000 قلو همراه با جعبه2لیوان قلبی 

 میل600 الیه 2قمقمه 46,000لیوان کوزه ای ابی قرمز زرد سبز

 میل750 الیه 2قمقمه  میل400 الیه 2قمقمه 

35000 دسته قلبی تو پر سبز زرد ابی سفید میل500 الیه 2قمقمه 

35000لیوان مخروطی 

ناموجودجعبه بشقاب1,700(کرافت)جعبه لیوان 

1,900جعبه لیوان سفید چاپی1,900جعبه لیوان طرح دار

72,000جعبه سولپرایز

 لیوان 

 (داخلی -وارداتی ) محصوالت خام 



35,000بشقاب بزرگ مربع55,000بشقاب بزرگ طرح دار

28,000بشقاب کوچک مربع30,000بشقاب کوچک طرح دار

35,000بشقاب بزرگ ساده

27,000بشقاب کوچک ساده

46,000( تیکه180) 27.37پازل چوبی 17,500( تیکه 54) گالسه a4پازل 

41,000( تیکه35)27.37پازل چوبی 26,000( تیکه104) گالسه a3پازل 

25,000( تیکه35) 20.30پازل چوبی 13,000( تیکه24) گالسه a5پازل 

23,500( تیکه35) 20.20پازل چوبی 15,000پازل قلبی گالسه 

17,500( تیکه35) 20.15پازل چوبی 13,000پازل قلبی وارداتی

11,500( تیکه16) 10.10پازل چوبی a427,000پازل مغناطیسی 

22,000 خطی A4پازل چوبی 25,000پازل چوبی النه زنبوری

15,000 خطی A5پازل چوبی 27,000پازل چوبی مثلثی

20.2023000پازل چوبی گرد 27,000 تیکه80پازل چوبی 

23000 ضلعی6پازل چوبی 10.1011500پازل چوبی گرد 

23000پازل چوبی قلبی جدا شده210,000( تیکه1000) 50.70پازل چوبی 

18000پازل چوبی قلبی خطی

32,000 تیکه8درختچه 22,000لوح چوبی نامه

42,000 تیکه پرنده4قاب عکس 22,000لوح چوبی قوس دار

100320,000قاب عکس 22,000لوح چوبی قوس داخل

100420,000قاب عکس تلویزیون 22,000لوح چوبی سینمایی

100710,000قاب عکس حلزون 27,000قاب عکس موج دار جدید

100120,000قاب عکس دور دندوندار 25,000قاب عکس موج دار

100612,000قاب عکس سیب دوقلو 22,000تیکه3قاب عکس 

 عکس لوح و قاب 

 پازل

 بشقاب



100520,000قاب عکس الو دوتایی 25,000 تیکه9قاب عکس 

100220,000قاب عکس کد 42,000 قلبیLoveقاب عکس 

100820,000قاب عکس کد 52,000 بیضیLoveقاب عکس 

5.55,500دفترچه یادداشت چوبی 30,000 تیکهLove 4قاب عکس 

6.911,000دفترچه یادداشت چوبی 17,000 بغلLoveقاب عکس 

9.1214,000دفترچه یادداشت چوبی 22,000 ظلعی6لوح چوبی 

s43,000لوح کریستال مدل 43,000لوح کریستال بیضی

10.108,000کریستال 43,000لوح کریستال صدفی

20.1542,000کریستال 43,000لوح کریستال دایره

23.1847,000کریستال 16.2947,000ساعت کریستال 

13,000(باشمع)جا شمعی36,000( میل8) 27.37ام دی اف 

33,000( تیکه3) 10.28ام دی اف 24,000( میل8) 20.28ام دی اف 

1816,000*13بوم نقاشی 18,000( میل8) 20.20ام دی اف 

1513,000*10بوم نقاشی 14,000( میل8) 20.15ام دی اف 

7,000پایه بوم

120,000استند رومیزی کد 7,000( میل8) 10.10ام دی اف 

220,000استند رومیزی کد 3,500پایه چوبی جفتی

320,000استند رومیزی کد 3,300زیر لیوانی ام دی اف گرد 

My Love22,000ام دی اف 3,300زیر لیوانی ام دی اف مربع 

True Love22,000ام دی اف 12,000آینه چوبی دستی کوچیک

جا کارتی صندلی27,000 طرف چاپ4جعبه جواهر 

11,000آینه چوبی گرد10,000جعبه کبریت

23000ام دی اف زیر دستی11,000چشم بند 

14000جا جواهری19.2817,000ام دی اف زیر دستی 

10.10روبیک 

 بوم/ ام دی اف 

 کریستال



420,000استند رومیزی کد 5.515000آویز ماشین چوبی 

9,000نگهدارنده موبایل4.412,000آویز ماشین چوبی 

16,000آینه چوبی دستی بزرگ11,000آینه چوبی مربع

4.4روبیک آویز ماشن  11,000آینه چوبی دور دالبر

5.5روبیک آویز ماشین 

22,000 ایرانی20*30آلومینیوم 15,000 ایرانی15*20آلومینیوم 

33,000 سفید وارداتی20.30آلومینیوم 33,000 نقره ای وارداتی20.30آلومینیوم 

ساعت رومیزی گرد42,000تایی7ساعت گرد بزرگ 

ساعت رومیزی مربع34,000ساعت گرد قلبی

20000موتور ساعت آرام گرد23,000ساعت مربع

قیمت ساعتها بدون موتور میباشد35,000 تیکه8ساعت مربع 

39,000تیکه12ساعت گرد قلبی 43,000تکه7ساعت شش ضلعی 

28.2820000ساعت گرد 43300 تکه13ساعت دایره دالبر 

33000ساعت دور قلبی قرمز#32000ساعت پازلی بزرگ

34000 تیکه گرد و مربع9ساعت 25000ساعت پازلی کوچیک

33000ساعت طرح پروانه

4,500 براق10.5*10.5کاشی 

20.2035,000قاب کاشی 105,000*10کاشی 

10.1024,000قاب کاشی 5.52,500کاشی 

5.518,000قاب کاشی 13,000 20*20کاشی 

3000پیکسل مگنتی800پیکسل پشت سوزنی چینی

3500پیکسل جاکلیدی دور2,200 سانتی5پیکسل چوبی 

3500پیکسل کش مو2,000پیکسل جاکلیدی 

 ساعت

 کاشی

 پیکسل

 آلومینیوم



12,000پالک زنجیر12,000جاکلیدی فلزی

3,500جاکلیدی چوبی38,000جاکلیدی دیواری

7,000جاکلیدی ساتن مربع و مستطیل16,000گردنبند فلزی زنانه

10,000جاکلیدی پالک موتور10,000جاکلیدی پالک ماشین

75,000تایی2فندک زیپو ست 55,000فندک زیپو

90,000تایی3فندک زیپو ست  طرف چاپ2فندک زیپو 

70,000فندک زیپو گازی اتمی155,000 خورusbفندک 

100,000 طرف چاپ2 کاره 3فندک 65,000فندک زیپو گازی

17,000جعبه فندک 

105,000کوله پشتی 17,000کیف پول جیبی مردانه

145,000کوله پشتی پسرانه39,000کیف پول دستی زنانه 

175,000  خورusbکوله پشتی پسرانه 24,000کیف پول مردانه مخملی

25,000کیف پول زنانه مخملی

16,000رویه کوله پشتی 43,000کیف دوشی مردانه ساتن

27,000آینه آرایشی ساتنکیف دوشی مردانه چرم

26,000جاکارتی فلزی39,000کالسور ساتن

24,000جامدادی23,000کیف لوازم آرایشی

جامدادی مخمل رنگی 47,000کیف کمری

17000جا کارتی ساتن67000کیف دوشی زنانه

( طرف چاپ2) 1401سررسید 25000( طرف چاپ2) a4 برگ 50دفتر سیمی 

22000کیف جاکلیدی ساتن17000( طرف چاپ2) a5 برگ 50دفتر سیمی 

24000(ساتن)کیف پول نیم کتی جدید33000برس سابلیمیشن

 گردنبند/ جاکلیدی 

 کیف

 فندک



96,000*9مگنت 18,000 19.24موس پد

1516,000*20مگنت 500آهن ربا گرد

9.96,000مگنت قلبی 10.103,000پد زیر لیوانی مربه و دایره 

9.96,000مگنت دایره 16,000موس پد دایره

4.42,500مگنت دایر و قلبی 16,000موس پد قلبی 

35,000 شانهa4 1000فرش 140,000( شانه1000) 40.60فرش سایز 

60,000 شانهa3 1000فرش100290,000*70فرش 

38,000(1200شانه )A4فرش 175,000( شانه1200) 50*70فرش

65,000(1200شانه )A3فرش 

22,000(30.30) 1کوسن مخمل پورش درجه 25.3117,000ساک دستی پارچه ای مخمل 

27,000(40.40)1کوسن مخمل پورش درجه 25.3517,000ساک دستی هازان 

35.4520,000ساک دستی هازان 

شال 30,000کاله سفید 

ماسک 32,000(مشکی- ابی- قرمز )کاله رنگی 

ماسک لیزریاسکارف چند کاره

 فرش

 کوسن 

 ماسک/ شال / کاله 

 پرچم

 مگنت/ موس پد 



t47,000پرچم مدل 15,000 پرچم رومیزی ساتن

18,500پرچم لیزری23,000پایه پرچم سنگی

32,000پرچم ایران

XL40,000تیشرت زنانه  آستین کوتاه XXLتیشرت مردانه آستین بلند 

L40,000تیشرت زنانه آستین کوتاه XLتیشرت مردانه آستین بلند

M40,000تیشرت زنانه آستین کوتاه Lتیشرت مردانه آستین بلند 

S38,000تیشرت زنانه آستین کوتاه Mتیشرت مردانه آستین بلند 

xxxl49,000تیشرت مردانه آستین کوتاه 

438,000تیشرت بچه گانه آستین کوتاه XXL46,000تیشرت مردانه آستین کوتاه

333,000تیشرت بچه گانه  آستین کوتاهXL44,000تیشرت مردانه آستین کوتاه 

233,000تیشرت بچه گانه  آستین کوتاه L44,000تیشرت مردانه آستین کوتاه 

133,000تیشرت بچه گانه آستین کوتاه M44,000تیشرت مردانه آستین کوتاه 

031,000تیشرت بچه گانه آستین کوتاه S42,000تیشرت مردانه آستین کوتاه 

38000-3-2-1-0تیشرت آستین بلند 

XL40,000تیشرت زنانه  مالنژ XXL46,000تیشرت مردانه مالنژ  

L40,000تیشرت زنانه مالنژ  XL44,000تیشرت مردانه مالنژ  

M40,000تیشرت زنانه مالنژ L44,000تیشرت مردانه مالنژ  

S38,000تیشرت زنانه مالنژ  M44,000تیشرت مردانه مالنژ  

333,000تیشرت بچه گانه مالنژ  S42,000تیشرت مردانه مالنژ  

 پرچم

 اسپان تیشرت سفید



233,000تیشرت بچه گانه  مالنژ xxxl49000تیشرت مالنژ 

133,000تیشرت بچه گانه  مالنژ  

031,000تیشرت بچه گانه مالنژ  

142000تیشرت مشکی بچه گانه سایز XXL85,000تیشرت مشکی سوپر نخی

242000تیشرت مشکی بچه گانه سایز XL85,000تیشرت مشکی سوپر نخی 

342000تیشرت مشکی بچه گانه سایز L80,000تیشرت مشکی سوپر نخی 

452000تیشرت مشکی بچه گانه سایز M80,000تیشرت مشکی  سوپر نخی 

s75,000تیشرت مشکی سوپر نخی 

xxxl90000تیشرت مشکی سوپر نخی 

1تیشرت سفید سوپر نخ سایز s72000تیشرت سفید سوپر نخ 

2تیشرت سفید سوپر نخ سایز M77000تیشرت سفید سوپر نخ 

342000تیشرت سفید سوپر نخ سایز L77000تیشرت سفید سوپر نخ 

452000تیشرت سفید سوپر نخ سایز XL80000تیشرت سفید سوپر نخ 

XXL80000تیشرت سفید سوپرنخ 

XXXL83000تیشرت سفید سوپر نخ 

27,000تاپ حلقه ایM26,000تاپ بندی 

زیر سارافنیL26,000تاپ بندی 

 تیشرت مشکی سوپر نخ پنبه

اب   ی/ ب  ن 
ر شازاف  پ   ز 

ادی ه ب  ه گ ات  چ   ب 

رب   ش  ی  ه ت  ی  ی  خ  ت 
ر ب  د سوپ  ی   سف 



228,000زیر دکمه سایز 28,000زیر دکمه سایز صفر

328,000زیر دکمه سایز 128,000زیر دکمه سایز 

M100,000سویشرت مردانه XXL100,000سویشرت مردانه 

Sسویشرت مردانه XL100,000سویشرت مردانه 

L100,000سویشرت مردانه 

رب   ش   سوی 


