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CH- 150

CH- 155 CH- 153 CH- 152
کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی

CH- 151
کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی

2



CH- 171 CH- 170 CH- 169
کیف دوشی چرم طبیعی کیف دوشی چرم طبیعی کیف دوشی چرم طبیعی

CH- 161 CH- 160 CH- 158

CH- 164 CH- 163 CH- 162

CH- 167 CH- 166 CH- 165
فولدر مدیران چرم طبیعی کیف ایستاده چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی

کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی

کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی کیف اداري چرم طبیعی
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CH- 175 CH- 174 CH- 173
کیف دوشی چرم طبیعی کیف دوشی چرم طبیعی کیف دوشی چرم طبیعی

44



BD-257 BD-256 BD-252
کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم

BD-248 BD-244 BD-243
کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم
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BD-299 BD-296 BD-294
کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم

BD-292 BD-291 BD-271
کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم کیف اداري طرح چرم

BD-265 BD-264 BD-261

BD-270 BD-269 BD-266
کیف اداري طرح چرمکیف اداري طرح چرمکیف اداري طرح چرم

کیف اداري طرح چرمکیف اداري طرح چرمکیف اداري طرح چرم
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BD-302 BD-301 BD-300
کیف اداري طرح چرمکیف اداري طرح چرمکیف اداري طرح چرم

7



SET-502 SET-501 SET-500ست طرح چرم ست چرم طبیعی ست طرح چرم

کیف پالتویی، خودکار، مارکر کیف پالتویی، خودکار، جاکلیدي کیف جیبی، جاکلیدي،کمربند

8



SET-506 SET-505 SET-504ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست طرح چرم

SET-509 SET-508 SET-507ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست طرح چرم

کیف پالتویی، جاکلیدي، کمربند کیف پالتویی، جاکارتی، خودکار

جاکلیدي

کیف پالتویی، جاکارتی، خودکار

ساعت مچی

کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیدي

خودکار 

کیف پالتویی، کمربند، ساعت مچیکیف جیبی، جاکارتی، جاکلیدي

9



SET-512 SET-511 SET-510ست چرم طبیعی ست طرح چرم ست چرم طبیعی

SET-515 SET-514 SET-513ست طرح چرم ست طرح چرم ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، جاکارتی، ساعت مچی کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیدي کیف پالتویی، جاکلیدي، ساعت مچی

کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیدي

ساعت مچی مردانه و زنانه 

کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیديکیف جیبی، جاکلیدي، خودکار
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SET-518 SET-517 SET-516ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-524 SET-523 SET-519ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، جاکلیدي کیف پالتویی، جلد مدارك، جاکلیدي کیف جیبی، جاکارتی، خودکار

ساعت مچی

جلد دسته چک، خودکار و روان نویسکیف جیبی، جاکلیدي، جاکارتیکیف پالتویی، جاکلیدي، کمربند
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SET-528 SET-526 SET-525ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-532 SET-530 SET-529 ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، جلد مدارك، خودکار کیف جیبی، جاکلیدي کیف پالتویی مردانه و زنانه

کیف پالتویی، جاکلیدي، خودکارکیف جیبی، جاکلیدي، جاکارتیجاکارتی، جاکلیدي

ست چرم طبیعی

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی

12



SET-536 SET-535 SET-534ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-539 SET-538 SET-537 ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، آینه، جاکلیدي کیف پالتویی، آینه، خودکار کیف پالتویی، آینه، خودکار

کیف پالتویی، آینه، جاکلیديآینه، جاکلیديآینه، جاکلیدي

خودکار

ست چرم طبیعی

ست چرم طبیعیست طرح چرم
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SET-543 SET-541 SET-540 ست چرم طبیعی

SET-546 SET-545 SET-544 ست طرح چرم

کیف پالتویی، ماشین حساب، خودکار کیف جیبی، جاکلیدي کیف پالتویی، جاکلیدي، خودکار

جاکلیدي، ماشین حسابآینه، خودکارآینه، خودکار

ست طرح چرمست طرح چرم

ست طرح چرمست طرح چرم
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SET-551 SET-550 SET-547

SET-554 SET-553 SET-552 ست طرح چرم

کیف پالتویی، خودکار کیف پالتویی، جاکلیدي کیف پالتویی، یادداشت، جاکلیدي

کیف پالتویی، یادداشت، خودکارکیف پالتویی، جاکلیدي، کمربندکیف پالتویی، جاکلیدي، آینه

ست طرح چرمست طرح چرم

ست طرح چرم ترموست طرح چرم ترمو

ست طرح چرم

15



SET-557 SET-556 SET-555ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-561 SET-560 SET-558
کیف جیبی، جاکلیدي کیف جیبی، جاکلیدي، کمربند کیف جیبی، جاکارتی، جاکلیدي

کیف جیبی، جاکلیدي، کمربندکمربند، جاکلیديجاکلیدي، کمربند

ست چرم طبیعی

ست طرح چرمست چرم طبیعیست طرح چرم
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SET-564 SET-563 SET-562ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-568 SET-567 SET-565
کیف خودکار کیف پالتویی، جاکلیدي، خودکار کیف پالتویی، جاکلیدي

کیف پالتویی، جاکلیديکیف پالتویی، جاکلیدي، خودکارجاکارتی، جاکلیدي

ست طرح چرم ترمو

ست چرم طبیعیست طرح چرم ترموست طرح چرم ترمو
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SET-572 SET-570 SET-569ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-575 SET-574 SET-573
جاکلیدي، کمربند کیف پالتویی، خودکار، فلش مموري کیف پالتویی، جاکلیدي، فلش مموري

کیف جیبی، جاکارتی، فلش مموريکیف جیبی، جاکلیديجلد مدارك، خودکار

ست چرم طبیعی

ست طرح چرمست چرم طبیعیست طرح چرم
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SET-578 SET-577 SET-576ست طرح چرم ست طرح چرم

SET-581 SET-580 SET-579
خودکار، فلش مموري کیف پالتویی، آینه، فلش مموري جلد مدارك، فلش مموري

کیف جیبی، فلش مموريکیف پاسپورتی، خودکارکیف پالتویی، جاکلیدي، کمربند

ست چرم طبیعی

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی
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SET-586 SET-585 SET-583ست طرح چرم ست طرح چرم

SET-589 SET-588 SET-587
کیف، جاکارتی، جاکلیدي کیف جیبی، جاکلیدي، دستبند

جاکارتی

کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیدي

خودکار 

کیف پالتویی مردانه و زنانهکیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیديکیف پالتویی، جاکارتی، خودکار

ست طرح چرم

ست طرح چرم

ست طرح چرمست طرح چرم

20



SET-592 SET-591 SET-590ست طرح چرم ست طرح چرم

SET-595 SET-594 SET-593
کیف پالتویی، آینه، جاکلیدي کیف پالتویی، جاکلیدي، جاکارتی جلد دسته چک، جاکارتی، جاکلیدي

کیف جیبی، جاکارتی، جاکلیدي

خودکار 

کیف جیبی، جاکلیدي، جاکارتی

خودکار

کیف پالتویی، جاکلیدي، خودکار

ست طرح چرم

ست طرح چرم

ست طرح چرمست طرح چرم
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SET-598 SET-597 SET-596ست طرح چرم ست طرح چرم

SET-603 SET-602 SET-599
کیف پالتویی، جاکلیدي، پاوربانک کیف پالتویی، جاکلیدي، پاوربانک کیف پاسپورتی، جاکارتی، جاکلیدي

جاکلیدي، خودکارکیف جیبی، جاکلیديکیف پاسپورتی، جاکلیدي، خودکار

ست طرح چرم

ست طرح چرم

ست طرح چرمست طرح چرم

22



SET-606 SET-605 SET-604ست طرح چرم ترمو ست طرح چرم

SET-609 SET-608 SET-607
کیف جیبی، خودکار کیف پالتویی، جاکلیدي، پاوربانک

کیف پالتویی، جلد پاور بانککیف جیبی، پاوربانک، جاکلیديکیف جیبی، پاوربانک

پاور بانک 

ست چرم طبیعی

ست چرم طبیعی

ست طرح چرمست طرح چرم

A6 یادداشت      ، خودکار
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SET-612 SET-611 SET-610ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست طرح چرم

SET-615 SET-614 SET-613ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

کیف جیبی، جاکارتی، خودکار

جاکلیدي

کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیدي کیف پالتویی، خودکار، جاکلیدي

کیف پالتویی مدیران، جاکلیديیادداشت قطع اروپایی، خودکار

خودکار 

کیف پالتویی، جاکارتی، جاکلیدي
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SET-618 SET-617 SET-616ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

SET-621 SET-620 SET-619ست طرح چرم ست طرح چرم ست چرم طبیعی

جاکارتی فلزي، جاکلیدي جاکارتی فلزي، جاکلیدي جاکلیدي، خودکار

کیف پالتویی مردانه و زنانهکیف پالتویی، جاکلیدي، کمربندکیف پالتویی، جاکلیدي، خودکار

ست چرم طبیعی

25



SET-624 SET-623 SET-622ست طرح چرم

SET-627 SET-626 SET-625ست طرح چرم ترمو ست طرح چرم ترمو ست چرم طبیعی

جاکارتی فلزي، جاکلیدي، خودکار جاکارتی، جاکلیدي کیف جیبی، جاکلیدي

جاکارتی فلزي، جاکلیدي، خودکارجاکارتی، جاکلیديجاکارتی فلزي، جاکلیدي

ست طرح چرم ست طرح چرم

26



SET-630 SET-629 SET-628ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی ست طرح چرم ترمو

SET-633 SET-632 SET-631ست طرح چرم ترمو ست چرم طبیعی ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، جاکلیدي، هندزفري کیف جیبی، جاکلیدي، کمربند کیف پالتویی،جاکلیدي، کمربند

کیف پالتویی، کمربند، جاکلیديجاکارتی، جاکلیديجاکارتی، جاکلیدي

27



SET-636 SET-635 SET-634 ست طرح چرم

SET-639 SET-638 SET-637ست طرح چرم

کیف جیبی، جاکلیدي، هدفون کیف پالتویی،جاکلیدي، هولدر گوشی کیف پالتویی، جاکارتی، اسپیکر

کیف پالتویی، جاکارتیکیف پالتویی، جاکلیدي، اسپیکر

شارژر فندکی اتومبیل

کیف پالتویی، جاکلیدي، اسپیکر

ست طرح چرمست طرح چرم

ست طرح چرم ست طرح چرم ترمو

28



SET-642 SET-641 SET-640 ست طرح چرم

کیف اداري دورو، کیف پالتوییکیف پالتویی، جاکارتی، هولدر گوشی

مدیران، خودکار و روان نویس

کیف اداري، کیف پالتویی

مدیران، خودکار و روان نویس

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی

29

SET-645 SET-644 SET-643ست چرم طبیعی

 کیف دوشی،کیف جیبی، ایرپاد

کابل شارژ، جاکارتی، خودکار

 کیف دوشی چرم طبیعی، کیف پاسپورتی

کابل شارژ، فلش مموري، خودکار

کیف پالتویی مردانه و زنانه، جاکارتی

کمربند، خودکار 

ست چرم طبیعی



SET-648 SET-647 SET-646 ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، جاکلیدي، کابل شارژ

خودکار

کیف پالتویی زنانه و مردانه، جاکارتی

فلش مموري، خودکار، کابل شارژ

کیف پالتویی، جاکلیدي، کابل شارژ

ست طرح چرم ترموست چرم طبیعی

30

SET-651 SET-650 SET-649
خودکار، کابل شارژ، فلش مموري کیف پالتویی مردانه و زنانه، جاکارتی

جاکلیدي، شارژر، خودکار

کیف پالتویی، جاکلیدي، کابل شارژ

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی



SET-654 SET-653 SET-652
جاکلیدي، کابل شارژ، خودکارجاکلیدي، کابل شارژ

فلش مموري 

ست طرخ چرم ترموست چرم طبیعی

31

SET-657 SET-656 SET-655ست چرم طبیعی

جاکارتی، بوگیر اتومبیل

جاکلیدي، خودکار

کیف دوشی، هندزفري، جاکارتی

کیف پالتویی، کمربند، خودکار 

جاکلیدي، هدفون بلوتوثی، خودکار

ست چرم طبیعی

ست طرح چرم ترمو

کیف دوشی طرح چرم، هندزفري

جاکارتی، کیف پالتویی، کمربند

خودکار

ست چرم طبیعی



SET-660 SET-659 SET-658
کیف پالتویی، جاکارتی، خودکار

هدفون بی سیم 

جاکارتی، جاکلیدي، خودکار

اسپیکر

ست چرم طبیعیست طرح چرم

کیف لپتاپ، خودکار، کابل شارژ

جاکلیدي چرم طبیعی

ست چرم طبیعی

32

SET-663 SET-662 SET-661ست چرم طبیعی

فالسک دیجیتال، کیف پالتویی، فلش مموري

یادداشت طرح چرم، خودکار فلزي

فالسک دیجیتال، کیف پالتویی، پاوربانک

جاکلیدي، جاکارتی، خودکار فلزي

کیف پالتویی، کمربند، خودکار فلزي

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی



SET-666 SET-665 SET-664
فالسک دیجیتال، خودکار فلزي، جاکلیديفالسک دیجیتال، کابل شارژ، روان نویس

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی

 فالسک دیجیتال، کیف پالتویی، خودکار

فلزي، یادداشت طرح چرم

33

SET-669 SET-668 SET-667
فالسک دیجیتال، فلش مموري

خودکار فلزي 

فالسک دیجیتال، بوگیر اتومبیل، فلش مموري

خودکار فلزي

کیف پالتویی، پاوربانک، خودکار فلزي

ست چرم طبیعی



SET-672 SET-671 SET-670
جاکارتی، روان نویسجاکارتی، جاکلیدي، روان نویس

ست چرم طبیعیست چرم طبیعی

کیف پالتویی، پاوربانک، جاکارتی

خودکار فلزي

ست چرم طبیعی

34

SET-675 SET-674 SET-673ست چرم طبیعی

جاکارتی، جاکلیدي فالسک دیجیتال، خودکار فلزي کیف پالتویی، فالسک دیجیتال

فلش مموري، خودکار فلزي 

ست چرم طبیعی



SET-677 ست چرم طبیعی

کیف پالتویی، خودکار فلزي

35

SET-678 SET-676
جاکارتی، پاوربانک10000، خودکار فلزيپاوربانک10000، خودکار فلزي

ست چرم طبیعی

SET-679
پاوربانک10000، کیف پالتویی

جاکلیدي، کمربند

ست چرم طبیعی



BCH-1000BCH-1000BCH-1001
کیف جیبی چرم طبیعیکیف پالتویی چرم طبیعی وسط چرمکیف پالتویی چرم طبیعی وسط اشبالت

36



BCH-1007BCH-1010BCH-1011
کیف جیبی طرح چرمکیف پالتویی چرم طبیعیکیف پالتویی طرح چرم

BCH-1002BCH-1004BCH-1005
کیف پالتویی چرم طبیعیکیف پالتویی چرم طبیعیکیف پالتویی طرح چرم

37



BCH-1020BCH-1023BCH-1024
کیف پالتویی طرح چرمکیف پالتویی طرح چرمکیف پالتویی طرح چرم

BCH-1014BCH-1016BCH-1017
کیف پالتویی طرح چرم ترموکیف پالتویی طرح چرمکیف جیبی طرح چرم
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BCH-1029BCH-1030BCH-1031
کیف جیبی طرح چرمکیف پالتویی طرح چرمکیف طرح چرم

BCH-1025BCH-1026BCH-1028
 کیف پالتویی طرح چرمکیف پالتویی طرح چرمکیف پالتویی طرح چرم
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BCH-1035BCH-1036BCH-1037
کیف پالتویی چرم طبیعیکیف پالتویی چرم طبیعیکیف پالتویی چرم طبیعی

BCH-1032BCH-1033BCH-1034
کیف پالتویی مدیران چرم طبیعیکیف جیبی کشویی چرم طبیعیکیف پالتویی چرم طبیعی
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BCH-1038BCH-1040
کیف پالتویی چرم طبیعیکیف جیبی چرم طبیعی

41

BCH-1042
کیف پالتویی چرم طبیعی

BCH-1043
کیف پالتویی چرم طبیعی



B-385 B-384 B-383
کیف پاسپورتی طرح چرم کیف پاسپورتی طرح چرم   کیف پاسپورتی چرم طبیعی

B-366 B-361 B-358
کیف پاسپورتی طرح چرم کیف پاسپورتی طرح چرم کیف پاسپورتی واتر

42



BCH-1009 BCH-1006
کیف پاسپورتی چرم طبیعی/ با جعبه   کیف پاسپورتی چرم طبیعی/ با جعبه

B-388 B-387 B-386
کیف پاسپورتی طرح چرم کیف پاسپورتی طرح چرم کیف پاسپورتی طرح چرم
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K-2170 K-2169 K-2168
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي طرح چرم

K-2167 K-2166 K-2165
جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي طرح چرم
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K-2205 K-2204 K-2203
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی

K-2202 K-2201 K-2200
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی

K-2199 K-2198 K-2196
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی

K-2195 K-2193 K-2191
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی
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K-2239 K-2238 K-2237
جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي چرم طبیعی

K-2236 K-2228 K-2227
جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی

K-2225 K-2224 K-2211
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی

K-2209 K-2208 K-2206
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی
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K-7370 K-2251 K-2250
جاکلیدي طرح چرم

K-2249 K-2247 K-2246
جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی

K-2245 K-2244 K-2243
جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي چرم طبیعی فلش مموري 16 گیگ

K-2242 K-2241 K-2240
فلش مموري 16 گیگ جاکلیدي طرح چرم جاکلیدي طرح چرم

جاکلیدي چرم طبیعی جاکلیدي طرح چرم
47



BL-408 BL-407 BL-404
کیف لپتاپ پفکی اشبالت کیف لپتاپ ویکتوریا کیف لپتاپ

B-362 B-357 B-354
کیف سمیناري برزنتی مگنتی کیف سمیناري واتر مگنتی کیف سمیناري ساتن مگنتی
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BL-431 BL-430 BL-429
کیف ایستاده طرح چرم کیف ایستاده طرح چرم کیف تبلت دوشی

BL-427 BL-421 BL-420
کیف لپتاپ طرح چرم کیف دوشی کیف لپتاپ

BL-419 BL-417 BL-416
 کیف لپتاپ کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ

BL-414 BL-412 BL-410
کیف لپتاپ خاویاري کیف لپتاپ اشبالت کیف کوله لپتاپی
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BL-450 BL-448 BL-447
کیف لپتاپ کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ طرح چرم

BL-446 BL-445 BL-443
کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ طرح چرم

BL-438 BL-437 BL-436
 کیف لپتاپ کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ اشبالت

BL-435 BL-434 BL-433
کیف لپتاپ اشبالت کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ
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BL-478 BL-477 BL-475
کیف دوشی طرح چرم کیف دوشی طرح چرم  کیف لپتاپ

BL-474 BL-473 BL-472
کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ طرح چرم  کیف لپتاپ

BL-471 BL-458 BL-457
 کیف کوله لپتاپی سه کاره  کیف لپتاپ کیف دوشی

BL-454 BL-452 BL-451
 کیف لپتاپ کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ
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BL-487 BL-486
 کیف لپتاپ کیف لپتاپ

BL-485 BL-484 BL-483
 کیف لپتاپ  کیف کوله کیف کوله  لپتاپی

BL-482 BL-481 BL-479
 کیف لپتاپ کیف دوشی کیف دوشی
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BL-491 BL-490 BL-489
کیف لپتاپ طرح چرم کیف لپتاپ طرح چرم  کیف لپتاپ طرح چرم

BL-488
کیف لپتاپ طرح چرم



J-857 J-855 J-854
جلد مدارك طلقی دورو جلد مدارك کویري اعال جلد بیمه بدنه طلقی

J-853 J-852 J-851
جلد مدارك کویري ساده جلد عابر بانک یوف  جلد بیمه بدنه یوف
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J-876 J-871 J-870
جلد مدارك چرم طبیعی آلبوم چک کویري جلد عابر بانک کویري

J-869 J-868 J-867
جلد مدارك دوختی جلد عابر بانک دوختی 6برگ جلد تقویم رومیزي مدیران

J-865 J-864 J-863
جلد زیردستی مدیران جلد بدنه کویري آلبوم کارت ویزیت کویري

J-862 J-859
جلد بیمه عمر ماموت جلد دسته چک جلد عابر دوختی طرح چرم

J-860
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J-890 J-889 J-887
جاکارتی فلزي ترمو جاکارتی فلزي ترمو جلد بیمه عمر کویري

J-885 J-884 J-883
جلد عابر بانک جلد عابر بانک طرح چرم جلد عابر بانک طرح چرم

J-882 J-881 J-880
جلد مدارك ترمو چسبدار جلد مدارك قابدار 4 برگ جلد دسته چک ناژو

J-879 J-877
جلد دسته چک طرح چرم جلد دسته چک چرم طبیعی جلد مدارك دوختی با جاي پول

J-878
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J-903 J-902 J-901
جاکارتی طرح چرم جاکارتی طرح چرم جاکارتی طرح چرم

J-900 J-899 J-898
جلد عابر بانک طرح چرم جاکارتی طرح چرم جلد گذرنامه

J-897 J-896 J-895
جلد مدارك ماموت 4 برگ جلد مدارك چسبی جلد شناسنامه

J-893 J-891
جاکارتی ترمو 6 برگ جاکارتی ترمو 6 برگ جاکارتی فلزي ترمو

J-892
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J-911 J-910
جاکارتی ترمو جاکارتی چرم طبیعی

J-909 J-908 J-907
جاکارتی ترمو جاکارتی طرح چرم جاکارتی فلزي ترمو

J-906 J-904
جاکارتی فلزي جاکارتی فلزي ترمو جاکارتی فلزي

J-905

BCH-1027
جلد دسته چک طرح چرم
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L-611 L-610 L-609
جلد لوح تقدیر گالینگور خارجی جلد لوح تقدیر دو لت گالینگور طرح خارجی جلد لوح تقدیر تک قاب گالینگور ایرانی

L-608
جلد لوح تقدیر دو لت جیر

L-603 L-600
جلد لوح تقدیر دوقاب گالینگور ایرانی جلد لوح تقدیر طرح چوب
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L-624 L-623 L-622
جلد لوح تقدیر طرح چرم شومیزدار جلد لوح تقدیرطرح چرم و جیر جلد لوح تقدیر دو درب لیناس

L-621
جلد لوح تقدیر دو طرف طلق شومیزدار

L-620 L-619
جلد لوح تقدیر منگوله دار طرح چرم شومیزدار جلد لوح تقدیر دو درب گالینگور طرح چرم

L-618 L-617 L-616
جلد لوح تقدیر گالینگور طرح خارجی شومیزدار جلد لوح تقدیر دو درب گالینگور ایرانی

L-614 L-613 L-612
A5جلد لوح تقدیر جیرجلد لوح تقدیر دو درب گالینگور طرح خارجیجلد لوح تقدیر دو درب گالینگور ایرانی

A5جلد لوح تقدیر گالینگور ایرانی
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L-637 L-636 L-635
جلد منو جلد منو

L-634
جلد منو

L-633 L-632
جلد منو جلد منو

L-631 L-630 L-629
 جلد لوح تقدیر جلد لوح تقدیر

L-628 L-627 L-625
جلد منو سه لت ترمو و جیرجلد لوح تقدیرگالینگور طرح خارجی شومیزدارجلد لوح تقدیرگالینگور طرح خارجی شومیزدار

جلد منو ترمو و جیر

A5جلد منو ترمو و جیر
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L-648 L-647
جلد لوح تقدیرطرح چرم شومیزدار جلد لوح تقدیرمنگوله دار طرح چرم شومیزدار

L-646
جلد لوح تقدیرگالینگور طرح خارجی شومیزدار

L-645 L-644
جلد صورتحساب جلد صورتحساب

L-643 L-642 L-641
 جلد منو جلد صورتحساب

L-640 L-639 L-638
 جلد منوجلد منوجلد منو

جلد صورتحساب
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BF-508 BF-507 BF-506
فولدر دو لت سه تکه فولدر دولت زیردستی

BF-503
فولدر دو مگنت

BF-502 BF-500
فولدر هاللی مگنتی فولدر زبانه مگنتی
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BF-531 BF-530 BF-529
فولدر ترمو ماشین حساب دار فولدر فولدر

BF-528
فولدر مگنت مخفی

BF-527 BF-525
فولدر کشدار فولدر دورزیپ طرح ورساچه

BF-524 BF-523 BF-522
فولدر طرح ترمو پشت جیبدار فولدر دور زیپ فولدر

BF-521
 فولدر

BF-520 BF-519
فولدر دورزیپ اشبالت فولدر
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BF-543 BF-542 BF-541
 فولدر فولدر فولدر دور زیپ

BF-540
فولدر دور زیپ

BF-539 BF-538
فولدر کشدار  فولدر

BF-537 BF-536 BF-535
 فولدر فولدر

BF-534 BF-533 BF-532
با کاغذA5جایادداشتیزیردستی سمیناري A5 فولدرکش دار

A6با کاغذجایادداشتی
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BF-555 BF-554 BF-553
 فولدر فولدر فولدر

BF-552
 فولدر

BF-551 BF-550
 فولدر فولدر

BF-549 BF-548 BF-547
 کیف فولدر دسته مخفی فولدر

BF-546 BF-545 BF-544
 فولدرفولدر فولدر

کیف فولدر دسته مخفی 
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BF-557 BF-556
فولدر فولدر
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S-1173 S-1169 S-1168
ساك سوزنی جیبدار ساك سوزنی 90 گرم ساك سوزنی دوشی 90 گرم

S-1153
ساك سوزنی 60 گرم دسته تقویت

S-1152 S-1151
ساك واتر ساك سوزنی 60گرم
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S-1175 S-1174
ساك کوله اي ساك سوزنی کیفی دوشی
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S-1184 S-1155
ساك ورزشی ساك ورزشی
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BL-484 BL-457
کوله پشتی کیف لپتاپ کوله اي

BL-410
کیف  لپتاپ کوله اي

BL-485
کوله پشتی
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B-372
کوله پشتی

B-377
کوله پشتی

BL-484
کوله پشتی

BL-378
کوله پشتی



BCH-1026 BCH-1025 BCH-1024
کمربند چرم طبیعی با جعبه کمربند چرم طبیعی با جعبه کمربند چرم طبیعی با جعبه

BCH-1023
کمربند چرم طبیعی با جعبه

BCH-1022 BCH-1021
کمربند چرم طبیعی با جعبه کمربند طرح چرم با جعبه
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BOX- 4003 B-367 A-103
جعبه خودکار کیف آرایشی آینه دار آینه طرح چرم

A-102
آینه طرح چرم

A-101 A-100
آینه چرم طبیعی آینه طرح چرم
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پیش بند
SA-1250 SA-1251
آفتابگیر اتومبیل آفتابگیر

J-903 CA-904
جلد یادداشت رومیزي 10*10 سطل زباله اتومبیل

PT-1052 PT-1051 PT-1050
پوشه طلقی ملخی A5پوشه طلقیA4پوشه طلقی

کلاه فومی

A6 یادداشت چرمییادداشت چرمی قطع اروپایی
73



B-386 B-385
کیف کمريکیف کمري
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FL-3500
فالسک دیجیتال

MU-3000
ماگ تبلیغاتی
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TS-4502
ست ابزار تایر بزرگ

TS-4501
ست ابزار تایر کوچک
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TS-4500
ست ابزار چراغ قوه دار



PO-4004
 پاوربانک 10000

هولدر گوشی -چراغ قوه

PO-4003
پاوربانک وایرلس10000
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KH-2522 KH-2521 KH-2520
روان نویس روان نویس خودکار پالستیکی

KH-2515
خودکار پالستیکی

KH-2503 KH-2200
خودکار پالستیکی خودکار فلزي
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KH-2533 KH-2532
خودکار پالستیکی خودکار پالستیکی

KH-2531
خودکار پالستیکی

KH-2530 KH-2529
خودکار پالستیکی خودکار فلزي

KH-2528 KH-2526
خودکار فلزي خودکار فلزي

KH-2525 KH-2524 KH-2523
خودکار پالستیکی روان نویسخودکار پالستیکی

خودکار فلزي
KH-2527

KH-2534
خودکار پالستیکی
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KH-2514 KH-2535
روان نویس گیره کلیپسیخودکار پالستیکی



81

BF-535
A6با کاغذجایادداشتی A6 یادداشت چرمی

BF-534
با کاغذA5جایادداشتی

یادداشت چرمی قطع اروپایی



BOX-06 BOX-05

BOX-04

جعبه 26*22*8 جعبه 22*26*5

جعبه 22*26*3

BOX-03
جعبه 14/5*19/5*3

BOX-02
جعبه 10/5*19/5*2/5
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جعبه 16*6/5*2

BOX-11



جعبه 29*47*4 جعبه 28*35*8جعبه 28*35*4/5

BOX-12

BOX-09 BOX-08 BOX-07

83

BOX-19 BOX-18 BOX-17

BOX-16 BOX-15 BOX-14
جعبه 8/5*6/5*2/5

جعبه 53*33/5*6/5
BOX-10BOX-13

جعبه 23*16*5جعبه 30*40*5

جعبه 14/5*19/5*3 جعبه 10/5*19/5*2/5

جعبه 22*26*5جعبه 22*26*3جعبه 23*16*5



جعبه 29*47*4

جعبه 28*35*8جعبه 28*35*4/5

BOX-24

BOX-22 BOX-21 BOX-20

جعبه 53*33/5*6/5

BOX-23BOX-25
جعبه 30*40*5

جعبه 26*22*8
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دفتر فروش : تهران خیابان مطهري نرسیده به سهروردي خ علی اکبري پالك 103 واحد 107

شعبه بازار : تهران، بازار بزرگ، بازار بین الحرمین نبش بازار جعفري پالك 88 

کارخانه : تهران، کهریزك ابتداي مهدي آباد خ شکوفه خ آتش پنجه پالك 15

021-56543266

021-55158788 021-55814261

021-88536466-8 021-88522213-14

www.nikcharmco.com

@nik_charm

@nikcharmco
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