
صفحه 1

P r i c e  L i s t  1 4 0 1

 لیست قیمت هوشمند قلم

QR QR 

35,000,000 (  ) PRESTIGE 2

30,000,000 (  ) TITANO 3

33,000,000 (  ) JOURNAL 4

              



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس شماره صفحه QR کد

120,000,000 PININFARINA NOVANTA )  مشکی، آبی( جدید

FILUM )  تیتانیوم( 6

PININFARINA CAMBIANO SILVER LUXURY EDITION 
)قرهن(

7

PININFARINA CAMBIANO )رز گلد، روکش طال( 8

PININFARINA CAMBIANO ) آلومینیوم، مشکی الکی( 8

PININFARINA CAMBIANO LUXURY LEATHER
)قرمز، آجری، قھوه ای، طوسی  (

9

PININFARINA CAMBIANO DANTE )  آلومینیوم( 10

PININFARINA CAMBIANO  MASERATI  ENGINE 
)آلومینیوم  ( 

11

PININFARINA SPACE   )منیزیم ، مشکی( 12

PININFARINA SPACE MOON LANDING  
)سفید سرامیکی  (

13

PININFARINA AERO )  مشکی، آبی ، قرمز، نارنجی( 14

PININFARINA AERO MASERATI )  آبی( 14

PIUMA )  چوب گردو( 15

PIUMA INFERNO DANTE )  چوب افرا( 15

40,000,000 PF ONE MASERATI )  آبی تیره( 16

28,000,000 40,000,000 PF ONE )  مشکی، نقره ای، نقره ای گیره آبی( 16

38,000,000 48,000,000 PF TWO )  مشکی، آبی( 17

قلم ماندگار

150,000,000

35,000,000

42,000,000

32,000,000

60,000,000

30,000,000

120,000,000

34,000,000

15,000,000

36,000,000

36,000,000

42,000,000

    شرح کاال          

15,000,000

صفحه 2



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس شماره صفحه QR کد

10,800,000 SOSTANZA )  چوب درخت گیالس ، چوب درخت ماھاگونی( 18

CUBAN )  گردویی، رنگارنگ، سرو( 18

PRIMA GOLD EDITION ) روکش طال ، رزگلد( 19

PRIMA )  ،مشکی، آلومینیوم، تیتانیوم، آبی ، قرمز، زرد، طالیی، نارنجی
)برنزی

19

PRIMINA )  ،زرد، نارنجی، قرمز، صورتی، سورمھ ای
)فیروزه ای، سبز، سبز روشن، سفید، استیل، مشکی 

20

PRIMINA MASERATI )  سفید، مشکی، آبی( 21

3,600,000 , SPACE, AEROمخصوص مدل ھای (نوک قلم ماندگار 
CAMBIANO, PRIMA, PRIMINA, PIUMA (

21

3,600,000 )  CUBANمخصوص مدل  (نوک قلم ماندگار 21

34,000,000 PININFARINA FOLIO )مشکی چوبی )کیف پول مردانھ 22

19,500,000 PININFARINA FOLIO )مشکی  )کیف کارت اعتباری
چوبی

22

30,000,000 PININFARINA FOLIO )مشکی کربنی )کیف پاسپورتی 23

34,000,000 PININFARINA FOLIO )مشکی کربنی )کیف پول مردانھ 23

19,500,000 PININFARINA FOLIO )مشکی  )کیف کارت اعتباری
کربنی

23

16,500,000 PININFARINA FOLIO )مشکی کربنی )جا کارتی تاشو 24

13,000,000 PININFARINA FOLIO )مشکی کربنی )جا قلمی بزرک 24

12,000,000 PININFARINA FOLIO )مشکی کربنی )جا قلمی کوچک 24

8,400,000

17,000,000

9,500,000

7,500,000

9,500,000

قلم ماندگار    شرح کاال          

صفحه 3



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

28،500دالر   SHEAFFER CENTENNIAL )  طال( 26

3،750 دالر   SHEAFFER CENTENNIAL )  نقره( 27

60,000,000 120,000,000 180,000,000 LEGACY ) عیار18نیمھ کروم براق گیره طالیی با نوک طال ( 28

40,000,000 LEGACY )  بدنھ و قطعات از پاالدیوم( 28

18,000,000 SAGARIS )  طالیی( 29

12,000,000 17,000,000 27,500,000 SAGARIS ) نیمھ کروم براق مشکی گیره زرد( 29

10,000,000 16,000,000 24,500,000 SAGARIS )  مشکی الکی گیره زرد( 29

9,000,000 13,000,000 20,500,000 SAGARIS )  قھوه ای الکی گیره استیل( 29

17,000,000 20,000,000 35,500,000 PRELUDE )  30 )نیمھ کروم براق مشکی گیره زرد

13,000,000 18,000,000 29,500,000 PRELUDE ) 30 )استیل گیره زرد ، مشکی ابری گیره زرد

10,000,000 13,000,000 21,500,000 PRELUDE ) مشکی الکی گیره استیل، استیل گیره استیل( 30

13,000,000 PRELUDE )مشکی الکی گیره زرد( 31

9,000,000 PRELUDE ) نقره ای گیره استیل، صورتی گیره استیل، آبی
)گیره استیل

31

9,000,000 MINI PRELUDE )  سفید گیره استیل( 31

13,000,000 )مشکی الکی گیره زرد  ( 100 32

14,000,000 )مشکی الکی گیره زرد( 300 32

11,000,000 )سورمھ ای گیره استیل  ( 300 32

8,000,000 )سورمھ ای گیره استیل  ( 500 32

3,500,000 SENTINEL  ) دودی مات و مشکی مات( 33

3,000,000 SENTINEL )  نیمھ استیل قھوه ای، نیمھ استیل مشکی( 33

3,000,000 VFM ) بنفش روشن مات، زرشکی مات، سبز مات( 33

2,500,000  رنگ 7جوھر در 
)مشکی، آبی، فیروزه ای، قرمز، سبز، قھوه ای، بنفش  (

34

1,000,000 )آبی و مشکی (مغزی خودکار 34

500,000 34 تایی6 )آبی و مشکی (کپسول جوھر خودنویس

3,000,000 پمپ خودنویس 34

13,000,000 CALLIGRAPHY GIFT SET34  ست خوشنویسی کادویی
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صفحه 4



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

190,000,000 PEERLESS LONDON  )  عیار، قطعات 23بدنھ با روکش طالی 
) عیار و نگین سواروسکی 18 عیار و نوک طال 23آبکاری طالی 

36

190,000,000 PEERLESS NEW YORK  )  بدنھ با روکش پالتینیوم، قطعات
) عیار و نگین سواروسکی 18آبکاری رودیوم و نوک طال 

36

95,000,000 PEERLESS TOKYO  )  مشکی مات، گیره و قطعات آبکاری
)رودیوم و نگین سواروسکی 

36

70,000,000 85,000,000 150,000,000 PEERLESS 125  )  عیار و نوک طال 23بدنھ و قطعات با روکش طالی 
) عیار و نگین سواروسکی 18

37

70,000,000 85,000,000 150,000,000 PEERLESS 125  ) 23بدنھ آبکاری پالتینیوم و قطعات با روکش طالی 
) عیار و نگین سواروسکی 18عیار و نوک طال 

37

60,000,000 130,000,000 PEERLESS 125  ) بدنھ و قطعات با آبکاری پالتینیوم، نوک خودنویس
) عیار و نگین سواروسکی 18طالی 

37

120,000,000 PEERLESS 125  ) ،مشکی الکی، گیره و قطعات با آبکاری پالتینیوم
) عیار و نگین سواروسکی 18نوک خودنویس طالی 

37

105,000,000 PEERLESS FONDERIE 47 )  با بدنھ کالشینکف( 38

130,000,000 TOWNSEND FERRARI ) بدنھ مشکی مات با طرح النھ
)عیار 18 ونوک طال PVDزنبوری فراری مقاوم شده با 

39

110,000,000 TOWNSEND FERRARI )  قرمز با گیره و قطعات
)عیار 18آبکاری شده با رودیوم ونوک طال 

39

115,000,000 170,000,000 TOWNSEND STAR WARS C-3PO )  بدنھ و قطعات
) عیار 18 عیار و نوک خودنویس طالی 23با روکش طال 

40

105,000,000 150,000,000
TOWNSEND STAR WARS STORMTROOPER 

 
) عیار 18ه وقطعات مشکی و نوک خودنویس سفید صدفى با گیر(

40

105,000,000 150,000,000
TOWNSEND STAR WARS CHEWBACCA 

 عیار ونوک طال 23قھوه ای، گیره و قطعات آبکاری طالی (
)عیار و نگین سواروسکی 18

41

105,000,000 150,000,000
TOWNSEND STAR WARS HANSOLO ) بدنھ

، گیره و قطعات آبکاری رودیوم ونوک PVDدودی مقاوم شده با 
)عیار و نگین سواروسکی 18طال 

41

60,000,000 120,000,000 TOWNSEND  ) عیار و بدنھ قلم روکش 18نوک خودنویس از طالی ناب 
) عیار10با طالی 

42

36,000,000 44,000,000 55,000,000 TOWNSEND ) 23بدنھ کروم، قطعات و نوک  روکش طالی 
)عیار

42

46,000,000 75,000,000 95,000,000 TOWNSEND ) بدنھ و قطعات با روکش پالتینیوم با برش
) عیار18ھای  الماسھ و نوک خودنویس طالی 

42

31,000,000 36,000,000 TOWNSEND )کروم براق( 42

36,000,000 44,000,000 TOWNSEND ) عیار23بدنھ مشکی و قطغات روکش طالی ( 42

50,000,000 65,000,000 100,000,000 CENTURY II )  عیار و نوک طالی 10بدنھ روکش طالی 
) عیار18

43

25,000,000 38,000,000 CENTURY II ) مشکی براق  نوک و قطعات روکش طالی
) عیار23

43

25,000,000 38,000,000 CENTURY II )  23بدنھ کروم نوک و قطعات روکش طالی 
)عیار

43

18,000,000 22,000,000 32,000,000 CENTURY II ) کروم براق( 43
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صفحه 5



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

25,000,000 32,000,000 38,000,000 CENTURY II ) 23سفید براق، قطعات  و نوک روکش طالی 
)عیار

44

25,000,000 32,000,000 38,000,000 CENTURY II ) 23آبی براق، قطعات و نوک روکش طالی 
))رز گلد(عیار 

44

25,000,000 38,000,000 CENTURY II ) سبز گیره مشکی، قطعات و نوک با
)  مقاوم شده است PVDتکنولوژی 

44

25,000,000 32,000,000 38,000,000 CENTURY II ) دودی مات با قطعات و نوکPVD ( 44

18,000,000 22,000,000 32,000,000 CENTURY II ) بادمجانی براق( 44

32,000,000 32,000,000 CLASSIC CENTURY  ) عیار10روکش طال ( 45

14,000,000 14,000,000 24,000,000 CLASSIC CENTURY ) عیار23بدنھ کروم قطعات روکش طالی ( 45

10,000,000 10,000,000 15,000,000 CLASSIC CENTURY )کروم براق( 45

16,000,000 CLASSIC CENTURY ) عیار23مشکی مات قطعات روکش طالی ( 45

15,000,000 18,000,000 22,000,000 BAILEY )  عیار23بدنھ کروم و قطعات با آبکاری طالی ( 46

12,000,000 15,000,000 18,000,000 ATX ) کروم براق( 46

12,000,000 13,000,000 15,000,000 CALAIS ) مشکی گیره استیل( 47

12,000,000 15,000,000 CALAIS ) کروم براق، کروم مات( 47

15,000,000  CALAIS SET WITH REFILLS ) ست خودکار با دو
)مغزی اضافھ

48

5,500,000 )مشکی، آبی، قرمز، سبز، بنفش (جوھر خودنویس  48

1,800,000 )آبی و مشکی  (یدک روان نویس 48

1,800,000 )آبی و مشکی  (یدک خودکار 48

350,000 )مشکی (کپسول جوھر خودنویس 48

55,000,000 DOUBLE DESK SET  ) با 0.7ست رومیزی شامل خودکار و اتود  
) عیار10روکش طال 

49

22,000,000 CROSS INSIGNIA )  ارگانایزرA4با جای قلم ( 49

15,000,000 CROSS INSIGNIA )  ارگانایزرA5با جای قلم ( 49

5,500,000 JOURNAL MEDIUM  )  سفید ،  )دفتر با جلد چرمی و جای قلم
قرمز

50

4,000,000 JOURNAL SMALL  )  سفید ، قرمز،  )دفتر با جلد چرمی و جای قلم
سورمھ ای

50
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

28,000,000 THE ONE )مسی، طوسی( 52

13,000,000 13,000,000 26,000,000 MARSHAL )طالیی( 53

9,500,000 9,500,000 19,000,000 MARSHAL )نیمھ مشکی طالیی( 53

8,000,000 8,000,000 16,000,000 MARSHAL )نیمھ مشکی استیل( 53

13,000,000 13,000,000 26,000,000 NEPTUN )نیمھ مشکی قھوه ای مرمری گیره زرد( 54

11,000,000 NEPTUN )نیمھ مشکی آبی مرمری گیره استیل( 54

8,000,000 8,000,000 16,000,000 JUPITER ) مشکی الکی گیره زرد( 55

6,500,000 6,500,000 13,000,000 JUPITER ) مشکی الکی گیره استیل( 55

13,000,000 WISDOM )مشکی طرح دار براق( 55

8,000,000 8,000,000 16,000,000 LIBRA )  قھوه ای مرمری، آبی مرمری، قرمز مرمری( 56

6,500,000 AQUARIUS )  سفید صدفی( 56

6,500,000 AQUARIUS ) قرمز، آبی( 56

7,000,000 BOLOSSOM ) کروم با لوگوی پیرکاردن( 56

7,000,000 7,000,000 14,000,000
LEO 

نقره ای مات گیره زرد، - نیمھ مشکی الکی (
)نقره ای مات گیره استیل- نیمھ مشکی الکی 

57

5,500,000 LEO )  نیمھ مشکی کروم براق( 57

7,000,000 7,000,000 14,000,000 LEO II )کروم گیره زرد( 57

خودکار کوتاه 
7،000،000

 خودکار بلند 
7،000،000

14,000,000 LEO II )خودکار کوتاه و بلند )نیمھ مشکی گیره زرد 57

5,000,000
INK )  ،قھوه ای، زرد، سبز روشن، فیروزه ای، سبز تیره، بنفش

سرخابی، صورتی روشن، صورتی تیره، قرمز، مشکی، دودی، سورمھ 
)ای، آبی تیره، آبی روشن

58

9,500,000 DUO )  شیشھ جوھر دو رنگ رومیزی( 58
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

50,000,000 ) عیار 14صدفی با نوک خودنویس طالی  ( 2000  60

30,000,000 ) عیار 14مشکی با نوک خودنویس طالی - طرح چوب  ( 2000  60

22,000,000  COLOSSEUM )  عیار 22گیره و قطعات آبکاری طالی - مشکی ( 61

8,000,000 WOOD )  چوب - استیل کروم( 61

5,000,000 KING )  کروم گیره استیل( 61

7,000,000 7,000,000 12,500,000 LORD ) طالیی، نقره ای صدفی، شطرنجی گیره زرد( 62

6,500,000 6,500,000 11,500,000 LORD ) شطرنجی گیره سفید( 62

6,500,000 6,500,000 11,500,000 LORD ) نقره - نقره ای، نیمھ مشکی الکی - دودی،  نیمھ قرمز الکی
)ای 

62

6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,500,000 15,000,000 LORD )  استیل گیره زرد ، - مشکی الکی گیره زرد، نیمھ مشکی الکی
)استیل گیره زرد

63

5,500,000 5,500,000 9,500,000 LORD ) استیل گیره استیل( 63

7,000,000 7,000,000 12,500,000 SCHMIDTS ) طالیی، نقره ای صدفی، پالتینھ( 64

6,000,000 6,000,000 10,500,000 SCHMIDTS ) مشکی الکی گیره زرد( 64

7,000,000 7,000,000 12,500,000 PIZZA )طالیی و نقره ای صدفی( 65

6,000,000 6,000,000 10,500,000 PIZZA )مشکی الکی گیره زرد( 65

5,500,000 5,500,000 5,500,000 9,500,000 13,500,000 ELLESSE ) مشکی ابری، سبز ابری، آبی ابری، طوسی ابری
)کروم گیره زرد، نیمھ مشکی کروم گیره زرد

66

4,500,000 4,500,000 7,500,000 ALLIANZ )  دودی، قھوه ای( 67

5,000,000 5,000,000 5,000,000 8,500,000 12,000,000 ARENA )  مشکی مات گیره زرد( 67

5,000,000 5,000,000 5,000,000 8,500,000 12,000,000 MULLER ) ،قھوه ای پیچازی گیره زرد، طوسی پیچازی گیره زرد
)نیمھ استیل گیره زرد 

68

1,800,000 ENGINEER ) نقره ای( 68

2,500,000 3,000,000 MARLO )  مشکی( 69
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

2,500,000 3,000,000 RELAX )  مشکی( 69

2,200,000 MEGA )کروم ، دودی( 69

1,900,000 SLIP ) استیل مات( 70

2,000,000 RIO )کروم، دودی( 70

1,800,000 SOLO )  آبی مات، قرمز مات، مشکی مات( 70

1,500,000 ISO ) قھوه ای-مشکی( 70

2,000,000 ) LORD (نوک خودنویس با شل طالیی مخصوص مدل  71

2,000,000 نوک خودنویس با شل طالیی مخصوص مدل ھای 
)  SCHMICTS, PIZZA, ELLESSE (

71

1,500,000 نوک خودنویس مخصوص مدل ھای 
) LORD, SCHMICTS, PIZZA, ELLESSE (

71

2,500,000 71 عددی با جعبھ لوکس30کپسول جوھر خودنویس 

900,000 INK )  ،فیروزه ای، آبی، مشکی، سبز، بنفش، قرمز، زرد، نارنجی
)قھوه ای 

72

10,500,000 ELLESSE SET ) خودکار و خودنویس ھمراه با جوھر مشکی( 73

5,500,000 MARLO ) ست خودکار، خودنویس، کیف کارت ویزیت و جاکلیدی( 74

5,500,000 RELAX ) ست خودکار، روان نویس، کیف کارت ویزیت و جاکلیدی( 74

1,300,000 MARLO ) کیف کارت ویزیت( 74

1,300,000 RELAX ) کیف کارت ویزیت( 74

700,000 DUNKEL )  دودی، سورمھ ای، فیروزه ای، سبز روشن( جدید
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

200,000,000 KHAYYAM GOLD )قلم کلکسیونی( 76

55,000,000 KHAYYAM )قلم کلکسیونی( 77

45,000,000 MOLANA )قلم کلکسیونی( 78

26,000,000 IBN SINA )  قلم کلکسیونی( 79

18,000,000 HAFEZ 80

45,000,000 CYRUS CYLINDER SILVER EDITION جدید

18,000,000 CYRUS CYLINDER 81

12,000,000 FERDOWSI )خودکار درب دار( 82

120,000,000 VOLCANO )  نارنجی با حلقھ میانی نقره و قطعات روکش - مشکی
) عیار 22 عیار و نوک طالی 22طالی 

83

22,000,000 LEX )  مشکی گیره زرد( 84

13,000,000 WORLD )  عیار 14طالیی با نوک خودنویس روکش طالی ( 85

14,000,000 POINT )   طالیی گیره طالیی، دودی گیره دودی( 86

20,000,000 FORT )  نیمھ مشکی طالیی( 86

15,000,000 FORT )  نیمھ مشکی کروم( 86

5,000,000 10,000,000 GALLERY )نیمھ مشکی طالیی( 87

9,000,000 GALLERY ) کروم- نیمھ مشکی( 87

5,000,000 10,000,000 CLAN ) نیمھ آبی طالیی، نیمھ مشکی طالیی( 88

9,000,000 WONDER )  طالیی( 89

8,000,000 WONDER ) کروم براق( 89

3,800,000 6,500,000 FLASH )  طالیی، نیمھ مشکی کروم گیره زرد( 89

7,500,000 CITY )مشکی( 90

7,500,000 NOBEL )مشکی( 90
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7,000,000 VICTOR )استیل( 90

4,500,000 STEP )  سفید، صورتی، قرمز، آبی( 91

صفحه 10



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

4,500,000 DANCE )  سفید، صورتی، قرمز، آبی( 91

7,500,000 CLUB )  نیمھ قھوه ای طالیی، طالیی، کروم براق( 92

4,000,000 5,000,000 5,000,000 CLUB )  نیمھ قھوه ای طالیی، طالیی، کروم براق( 93

2,000,000 2,400,000 4,500,000 LAST ) مشکی -مشکی، زرد-قرمز( 94

5,200,000 ROOK )  مشکی گیره زرد( 94

3,000,000 5,000,000 STAND )  نیلی، قھوه ای، آبی( 95

4,000,000 BULLET )  استیل( 95

2,600,000 2,600,000 2,600,000 4,600,000 6,900,000 RING ) نیمھ مشکی مات گیره زرد( 96

2,600,000 2,600,000 2,600,000 RING ) نیمھ مشکی براق گیره زرد( 97

2,300,000 2,300,000 6,000,000 RING ) مشکی مات گیره استیل( 97

2,400,000 2,400,000 2,400,000 4,400,000 6,500,000 RING ) مشکی مات گیره زرد( 98

2,200,000 2,200,000 2,200,000 4,000,000 6,000,000 COOL )  مشکی الکی گیره زرد( 99

2,000,000 4,200,000 6,000,000 ESPRIT )   نیمھ زرشکی، نیمھ آبی، نیمھ مشکی( 100

2,200,000 2,200,000 3,800,000 6,000,000 THEORY )  مشکی الکی ، استیل( 101

2,200,000 THEORY )  قرمز( 101

2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,800,000 5,500,000 ENTER ) مشکی ، طالیی مات( 102

3,800,000 5,500,000 VITA  )   طالیی، طوسی مات( 103

2,000,000 2,000,000 VITAطالیی، طوسی مات، سبز، مشکی  (:  خودکار( 
)طالیی، طوسی مات، مشکی  (:            خودنویس 

103

2,000,000 3,800,000 5,500,000 JOIN ) مشکی مات گیره زرد، استیل گیره زرد( 104

1,900,000 3,300,000 4,800,000 FULL )استیل، مشکی( 104

1,800,000 1,800,000 4,800,000 SMART ) نیمھ استیل بژ، آبی، قرمز، مشکی( 105

3,300,000 SMART )خودکار و خودنویس )نیمھ استیل بژ، آبی، قرمز، مشکی 105

3,300,000 SMART )خودکار و روان نویس )نیمھ استیل بژ، آبی، قرمز، مشکی 105

    شرح کاال          

صفحه 11



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

4,200,000 TRAM )  مشکی( 106

2,100,000 2,100,000 2,100,000 3,800,000 STARK ) دودی( 106

2,200,000 2,200,000 2,200,000 4,000,000 BEE ) مشکی گیره زرد( 107

2,200,000 2,200,000 2,200,000 4,000,000 FAR ) مشکی گیره زرد( 107

2,000,000 2,000,000 3,500,000 TOTAK )  دودی پیچازی( 108

1,800,000 3,500,000 PARAPET )  مشکی الکی( 108

2,100,000 3,800,000 AMAZON )  نیمھ کروم مشکی، مشکی الکی( 109

3,500,000 SECTOR ) نیمھ کروم مشکی( 109

3,300,000 LINE ) مشکی( 110

3,500,000 VISIT )  مشکی( 110

3,000,000 MOCO )  مشکی مات، نقره ای مات( 110

1,900,000 1,900,000 3,500,000 ALICE )بژ، قرمز، مشکی، سورمھ ای( 111

2,400,000 TOOL ) قلم چند کاره )نقره ای، بژ، سورمھ ای، نوک مدادی 111

2,200,000 2,200,000 BANHOF )  نیمھ مشکی دودی( 112

2,100,000 AURORA )  نیمھ مشکی کروم( 112

1,850,000 DRUM )  نیمھ مشکی کروم( 112

2,100,000 CLIP )قرمز، آبی، سفید، دودی، مشکی( 112

2,100,000 CLASSIC )  سفید گیره زرد،دودی مات گیره زرد، مشکی گیره زرد( 112

1,600,000 NAVY )نارنجی( 112

1,500,000 APOLO )  دودی مات( 113

1,600,000 TAKEN )  آبی، نارنجی( 113

700,000 E1 ) طالیی مات، صورتی مات، آبی آیفونی، سبز آیفونی( 113
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

900,000 E5 )  نیمھ استیل مشکی، نیمھ استیل قرمز، نیمھ استیل آبی( 113

450,000 E2 )  سفید، زرد، قرمز، آبی، مشکی( 113

8,500,000 PEN DESK SET )  ست رومیزی شامل خودکار و خودنویس( 114

2,400,000 6NIB ) نوک6قلم خوشنویسی ( 114

1,600,000 4NIB ) نوک4قلم خوشنویسی ( 114

6,000,000 NIX SET ) خودکار و خودنویس و ست مانیکور( 115

2,100,000 MAGNET SET )  خودکار درب دار و آینھ( 115

1,440,000
NOTEBOOK MEDIUM )دفتر  جلد سخت متوسط در رنگھای :

مشکی، طوسی، بنفش، صورتی تیره، قرمز، نارنجی، زرد فسفری، سبز 
)روشن، سبز تیره، سورمھ ای ، آبی کدر، آبی روشن 

116

960,000
NOTEBOOK SMALL )  دفتر جلد سخت کوچک در رنگھای :

مشکی، طوسی، بنفش، صورتی تیره، قرمز، نارنجی، زرد فسفری، سبز 
)روشن، سبز تیره، سورمھ ای ، آبی کدر، آبی روشن 

117

840,000
NOTEBOOK SLIM SOFT COVER ) دفتر جلد چرمی باریک

سبز تیره، سبز روشن، کرم تیره، قھوه ای، :  در رنگھای پاستلی 
)صورتی تیره، نارنجی ، نارنجی تیره، مشکی، طوسی، بنفش و یاسی 

118

1,440,000 NOTEBOOK MEDIUM SOFT COVER ) دفتر جلد چرمی
)مشکی، سورمھ ای، قھوه ای تیره، نسکافھ ای : متوسط در رنگھای

119

200,000 PEN LOOP ) نگھدارنده قلم کنار دفتر( 119

4,320,000
GIFT PACK )  پک سھ عددی دفترMEDIUM ،در طیف رنگ آبی 

-بنفش و طیف رنگ قرمز-طوسی-طیف رنگ سبز، طیف رنگ مشکی
)صورتی  -نارنجی

120

1,000,000 INK BOTTLE )  ،جوھر خودنویس مشکی، آبی، فیروزه ای، سبز
)قھوه ای، بنفش، قرمز، نارنجی، زرد

121

120,000 CARTRIDGE ) عددی6کپسول جوھرخودنویس بستھ (
)نارنجی، صورتی، بنفش، آبی، سبز، مشکی  (

121

500,000 پمپ خودنویس 121

300,000 BP REFILL )مغزی خودکارمشکی و آبی( 122

300,000 RP REFILL )مغزی روان نویس مشکی و آبی( 122

2,000,000 CUFFLINKS )  دکمھ سر دست( 122

1,500,000 PEN POUCH )  کیف چرمی قلم( 122

900,000 مکعب روبیک 122

4,500,000 FOUNTAIN PEN INK MIXING KIT جدید
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 صفحه 13



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

1,300,000 PERSIAN GULF )  کروم - آبی( 126

900,000 950,000 2,500,000 MELODY .3 )  بژ، دودی، آبی( 127

900,000 950,000 2,500,000 MELODY.10 ) مشکی( 127

1,200,000 MELODY.15 )  بـژ( 127

1,100,000 MELODY.20 ) قرمز، مشکی( 127

900,000 950,000 2,500,000 MELODY.21 )  مشکی( 128

900,000 950,000 2,500,000 MELODY.23 ) قرمز، سورمھ ای، مشکی( 128

1,300,000 MELODY.26 ) قرمز، سورمھ ای، مشکی( 128

1,400,000 1,600,000 1,800,000 3,000,000
MELODY.37استیل گیره زرد ، مشکی مات گیره زرد (:  جفتی(

)استیل گیره زرد  (:                        روان نویس تک 
)گیره زرد  (:                         خودکار تک

129

600,000 700,000 1,900,000 MELODY.50 ) زرد، نارنجی( 129
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

0.5اتود

1,000,000
1,000,000 1,900,000 IXC 77 )با جعبھ )استیل 124

0.5اتود

900,000
900,000 IXC 77 )بدون جعبھ )استیل 124
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 صفحه 14



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

600,000 700,000 1,900,000 MELODY.51 ) زرد، نارنجی، صورتی( 130

600,000 700,000 1,900,000 MELODY.52 ) زرد، نارنجی، صورتی( 130

800,000 850,000 2,200,000 MELODY.53 ) نیمھ زرد، نیمھ نارنجی، نیمھ صورتی( 131

1,650,000 MELODY.53 ) نیمھ قھوه ای طالیی( 131

1,000,000 MELODY.55 ) صورتی، قرمز، آبی، سبز( 132

2,200,000 MELODY.60 )قرمز( 132

2,000,000 MELODY.61 )  استیل( 132

150,000 )آبی- مشکی  (یدک خودکاربدنھ طالیی  133

60,000 )آبی- مشکی  (مغزی خودکاربدنھ فلزی پالستیکی  133

70,000 )آبی- مشکی  (مغزی روان نویس بدنھ پالستیکی  133

1,100,000 MELODY .102 ) خودکار و جاکلیدی( 133

600,000 MELODY .1001 ) خودکار کوتاه و جاکلیدی( 133

900,000 MELODY . SET B ) خودکار و جاکلیدی( 133

2,000,000 MELODY .16 ) خودکار و چراغ قوه( 134

2,000,000 MELODY.20 )ست خودکار، جاکلیدی و کیف کارت ویزیت( 134

1,500,000 MELODY .58 ) خودکار و قاب عکس( 134
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 صفحه 15



 صفحه 16
PORTOK

QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

250,000 PORTOK 102 )بدون جعبھ )سفید، قرمز، مشکی 136

250,000 PORTOK 103 )  بدون جعبھ )قرمز، آبی، مشکی، سبز 136

280,000
 

PORTOK 104 ) بدون جعبھ )دودی، سبز،آبی، بنفش، قرمز، مشکی 136

280,000 PORTOK 110 ) بدون جعبھ )نقره ای، دودی، قرمز، سبز 136

250,000 PORTOK 113 )  بدون جعبھ )دودی، آبی 137

250,000 PORTOK 114 ) بدون جعبھ )نارنجی، بنفش، آبی، دودی 137

330,000 PORTOK 115 ) با جعبھ )طالیی، نارنجی، بنفش، آبی، دودی 137

400,000 PORTOK 116 ) با جعبھ )طالیی 137

300,000 PORTOK 116 ) بدون جعبھ )طالیی 137

250,000 PORTOK 118 ) بدون جعبھ )قرمز، آبی، مشکی 137

110,000 PORTOK 119 ) بدون جعبھ  )قرمز، سبز، آبی، مشکی 138

110,000 PORTOK 120 ) بدون جعبھ )بنفش، سبز، مشکی 138

250,000 PORTOK 123 )  بدون جعبھ )آبی 138

400,000 PORTOK 124 ) با جعبھ )طالیی 138

300,000 PORTOK 124 ) بدون جعبھ )طالیی 138

200,000 PORTOK 125 )  بدون جعبھ )قرمز، آبی 138

270,000 PORTOK 126 ) با جعبھ )زرد، نارنجی، آبی، مشکی 138

240,000 PORTOK 127 ) بدون جعبھ )قرمز، آبی، مشکی 139

210,000 PORTOK 128 ) بدون جعبھ )قرمز، مشکی 139
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QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

220,000 PORTOK 129 ) بدون جعبھ )قرمز، آبی، مشکی 139

110,000 PORTOK 134  ) با جعبھ )مشکی 139

90,000 PORTOK 135 )زرد مات، قرمز مات، بنفش مات، مشکی مات(  
بدون جعبھ

139

240,000 PORTOK 137 )بدون جعبھ  )طالیی، سبز، قرمز، سورمھ ای، مشکی 139

250,000 PORTOK 139 )بدون جعبھ  )آبی، مشکی، قرمز 140

250,000 PORTOK 140 )بدون جعبھ  )مشکی، دودی، سفید 140

260,000 PORTOK 141 )  بدون جعبھ  )طالیی، قرمز 140

260,000 PORTOK 143 )بدون جعبھ  )بنفش، آبی، زرشکی، مشکی 140

550,000 PORTOK 144 ) با جعبھ  )زرد 140

350,000 PORTOK 144 ) بدون جعبھ  )سفید، قرمز، آبی 140

550,000 PORTOK 145 )  با جعبھ  )زرد 140

550,000 PORTOK 147 )  با جعبھ  )زرد 141

350,000 PORTOK 147 )بدون جعبھ  )سفید، قرمز، آبی 141

550,000 PORTOK 151 )  با جعبھ  )آبی، سورمھ ای 141

350,000 PORTOK 151 ) بدون جعبھ  )سفید،آبی، سورمھ ای، سبز، قرمز 141

360,000 PORTOK 152 ) سفید الکی براق،سورمھ ای الکی براق، قرمز الکی
با جعبھ )براق 

141

550,000 PORTOK 155 ) با جعبھ )سورمھ ای مات 141

350,000 PORTOK 156 ) بدون جعبھ )قرمز، آبی، سورمھ ای الکی براق 142

250,000 PORTOK 161 )  بدون جعبھ )رزگلد 142

260,000 PORTOK 164 ) بدون جعبھ  )قرمز، مشکی 142
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PORTOK
 صفحه 17



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

310,000 PORTOK 165 )  با جعبھ  )استیل مات، استیل براق 142

350,000 650,000 PORTOK 166 ) جفتی با جعبھ )قرمز، آبی، مشکی
خودکار با کیف کمری )قرمز، فیلی، مشکی (                          

142

250,000 PORTOK 167 )بدون جعبھ  )مشکی، قرمز، دودی، سورمھ ای 143

500,000 PORTOK 168 )با جعبھ  )سفید، قرمز، دودی، سورمھ ای 143

210,000 PORTOK 169 ) بدون جعبھ  )قرمز 143

210,000 PORTOK 170 )  بدون جعبھ  )طالیی، بنفش 143

280,000 PORTOK 175 ) بدون جعبھ  )سورمھ ای مات، مشکی مات 143

170,000 PORTOK 177 )  بدون جعبھ  )صورتی، مشکی 143

200,000 PORTOK 181 )بدون جعبھ  )دودی، آبی، مشکی 144

260,000 PORTOK 185 )بدون جعبھ  )قرمز، سفید، بنفش، سبز، زرد 144

260,000 PORTOK 186 ) بدون جعبھ  )زرد، آبی، قرمز، سورمھ ای، مشکی 144

230,000 PORTOK 200   )بدون جعبھ )سفید، زرد، صورتی، قرمز، آبی، مشکی 144

650,000 PORTOK 203 ) با جعبھ )قرمز، آبی 144

650,000 PORTOK 201 ) با جعبھ )قرمز، آبی، مشکی 145

420,000 PORTOK 225  ) با جعبھ )دودی، مشکی،  زرشکی 145

230,000 PORTOK 226 ) بدون جعبھ )آبی، زرشکی 145

650,000 PORTOK 242 )  با جعبھ )دودی 145

400,000 PORTOK 251 ) با جعبھ )زرد، سبز 145

30,000  PAPER BOX 146  

60,000 PLASTIC BOX 146
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PORTOK
 صفحه 18



QR کد سایر خودکار روان نویس خودنویس جفتی  سه تا ئی شماره صفحه QR کد

15,000 FLAT BOX 146

900,000 PORTOK 115 SET ) رنگ نارنجی، 4در  )خودکار و جاکلیدی 
قرمز، مشکی، آبی

146

700,000 PORTOK 162 SET )  خودکار وآینھ( 147

700,000 PORTOK 163 SET )  خودکار وآینھ( 147

1,300,000  PORTOK 164 SET )  ست خودکار و دفتر یادداشت در سھ رنگ
)نارنجی، قرمز،  زرد 

147

800,000  PORTOK GS22 SET ) ،خودکار و جا کلیدی در رنگ ھای آبی
)قرمز

148

400,000 PORTOK 181 SET )خودکار ھمراه با ست رومیزی( 148

2,000,000 PORTOK 204 SET )روان نویس و چاقو چند کاره در رنگ آبی( 148

550,000 PORTOK Li9 SET ) ست خودکار و جاکلیدی در رنگ ھای مشکی
)و قھوه ای 

149

550,000 PORTOK Li16 SET )ست خودکار و جاکلیدی مشکی( 149

600,000 PORTOK CA333 SET )ست خودکار و جاکلیدی استیل( 149

600,000 PORTOK 16 SET )ست خودکار و جاکلیدی( 150

600,000 PORTOK 17 SET )ست خودکار و جاکلیدی مشکی( 150

550,000 PORTOK 666 SET )ست خودکار و جاکلیدی مشکی( 150

550,000 PORTOK CA70 SET )ست خودکار و جاکلیدی مشکی( 150

1,700,000  PORTOK 701 SET )  ست مانیکور( 151

700,000 )ست جاکلیدی و کیف کارت ویزیت  ( 761 151

500,000 KCHA )ابزار چند کاره در فرم جاکلیدی( 151

150,000 GS8 )  جاکلیدی با قابلیت نصب روی کمر( 151

380,000 CA4026 ) جاکلیدی بھ شکل تریلر با چرخ ھای متحرک( 151
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PORTOK
 صفحه 19


