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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

1 CH-150 295000  چرم طبیعی دو طرفه دو طبله دو قفل  کیف اداری 

2 CH-151 290000    کیف اداری چرم طبیعی دو طبله 

3 CH-152 270000   چرم طبیعی دو طبله دو قفل دور دوخت  کیف اداری 

4 CH-153 280000    کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل جا روزنامه دار 

5 CH-154 310000    کیف اداری چرم طبیعی سامسونت 

6 CH-155 190000    کیف اداری چرم طبیعی تک طبله تک قفل 

7 CH-158 265000   چرم طبیعی دو طبله دور دوخت قفل مخفی  کیف اداری 

8 CH-160 255000    طبله تک قفل دور دوخت  دو چرم طبیعیکیف اداری 

9 CH-161 265000 کیف اداری چرم طبیعی 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

10 Bd-243  41000   کیف اداری طرح چرم 

11 Bd-244  40000    کیف اداری طرح چرم 

12 Bd-245  50000    کیف اداری طرح چرم 

13 Bd-246  58500    کیف اداری طرح چرم 

14 Bd-247  66500    کیف اداری طرح چرم 

15 Bd-248  66500 کیف اداری طرح چرم 

17 Bd-252  28000   کیف اداری طرح چرم 

18 Bd-256 32000 کیف اداری طرح چرم 

19 Bd-257 32500 کیف اداری طرح چرم 

20 Bd-258 24500 کیف اداری طرح چرم 

چرم طبیعی  اداری کیف

 طبیعی

طرح چرم اداری کیف  

جهت همکار کسر می گردد %10از لیست قیمت فوق   
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

21 Bd-261 24500  کیف اداری طرح چرم 

22 Bd-262 27500  کیف اداری طرح چرم 

23 Bd-263 42000   کیف اداری طرح چرم 

24 Bd-264 33500   کیف اداری طرح چرم 

25 Bd-265 35000   کیف اداری طرح چرم 

26 Bd-266 32500  کیف اداری طرح چرم 

27 Bd-267 40000   کیف اداری طرح چرم 

28 Bd-269 35000   کیف اداری طرح چرم 

29 Bd-270 35000  کیف اداری طرح چرم 

30 Bd-271 41000  کیف اداری طرح چرم 

31 Bd-273 39000  کیف اداری طرح چرم 

32 Bd-275 52000  کیف اداری طرح چرم 

33 Bd-278 33000  کیف اداری طرح چرم 

34 Bd-282 52000  کیف اداری طرح چرم 

35 Bd-287 52000  کیف اداری طرح چرم 

36 Bd-291 46000  کیف اداری طرح چرم 

37 Bd-292 43000  کیف اداری طرح چرم 

38 Bd-293 60750  کیف اداری طرح چرم 

39 Bd-294 60000 کیف اداری طرح چرم 

40 Bd-295 34500  کیف اداری طرح چرم 

41 Bd-296 83000 کیف اداری طرح چرم 

42 Bd-297 53000 کیف اداری طرح چرم 

43 Bd-298 40000 کیف اداری طرح چرم 

44 Bd-299 60000 کیف اداری طرح چرم 

45 Bd-300 60750 کیف اداری تک قفل طرح چرم 

46 Bd-301 88000  قفل طرح چرم دوکیف اداری 

47 Bd-302 29000 کیف اداری کروکودیلی طرح چرم 
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

48 SET-500 16000  جاکلیدی دکمه دار طرح چرم  , کمربند ,کیف جیبی  طرح چرم ست 

49 SET-501 35500   خودکار ,جاکلیدی  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

50 SET-502 13500    خودکار ,مارکر  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

51 SET-504 19000    خودکار ,جاکارتی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

52 SET-505 42500    جاکلیدی ,جاکارتی  ,ست چرم طبیعی کیف جیبی 

53 SET-506 62500    ساعت مچی ,کمربند  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

54 SET-507 31000    خودکار ,ساعت مچی  ,جاکارتی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

55 SET-508 44500    خودکار ,جاکلیدی  ,جاکارتی  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

56 SET-509 61000    کمربند ,جاکلیدی  ,ست چرم طبیعی کیف پالنویی 

57 SET-510 64000    جاکلیدی  ,ست ساعت  ,جاکارتی  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

58 SET-511 16000    جاکلیدی ,خودکار  ,ست طرح چرم کیف جیبی 

59 SET-512 42500    جاکلیدی ,جاکارتی  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

60 SET-513 44000   جاکلیدی ,ساعت مچی  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

61 SET-514 16000    جاکلیدی ,جاکارتی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

62 SET-515 28500    ساعت مچی , جاکارتی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

63 SET-516 54500     کمربند ,جاکلیدی  ,ست چرم طبیعی کیف پالتویی 

64 SET-517 46000   کیف جیبی ، جاکارتی ، جاکلیدی دکمه دار چرم طبیعیچرم طبیعی ست 

65 SET-518 51000   چک چرم طبیعی ، خودکار و روان نویس فلزیدسته چرم طبیعی ست 

66 SET-519 46000  کیف جیبی ، جاکارتی چرم طبیعی ، خودکار فلزی وساعت مچی چرم طبیعی ست 

67 SET-521 13000  جاکارتی ، خودکارطرح چرم ست 

68 SET-522 34000 کیف پالتویی ، جاکارتی ،خودکار و روان نویس فلزی طرح چرم ست 

69 SET-523 43500  کیف پالتویی ، جا کلیدی و جلد مدارک  چرم طبیعیچرم طبیعی ست 

70 SET-524 36500 کیف پالتویی ، جاکلیدی بندی  چرم طبیعی چرم طبیعی ست 

71 SET-525 17500  کیف کارت اعتباری و جاکلیدی بندی چرم طبیعیچرم طبیعی ست 

72 SET-526 51000 کیف جیبی و جاکلیدی چرم طبیعی چرم طبیعی ست 

73 SET-527 49000 کیف جیبی ، کیف کارت اعتباری و جاکلیدی چرم طبیعی چرم طبیعی ست 

 ست های مدیریتی چرم طبیعی و طرح چرم
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

74 SET-528 44500  کلیدی و خودکار فلزیکیف پالتویی ، جا چرم طبیعی ست 

75 SET-529 63500 کیف پالتویی مردانه و زنانه چرم طبیعی چرم طبیعی ست 

76 SET-530 26000 کیف جیبی و جاکلیدی چرم طبیعی چرم طبیعی ست 

77 SET-531 47000 و خودکار فلزی کارتیست کیف جیبی ، جا 

78 SET-532 44500  و خودکار فلزی کیف پالتویی ، جلد مدارکچرم طبیعی ست 

79 SET-533 49500  کیف جیبی کیف کارت اعتباری و جاکلیدی چرم طبیعیچرم طبیعی ست 

80 SET-534  14000 آینه و جاکلیدی زنانه  چرم طبیعی ست 

81 SET-535 15500  آینه و جاکلیدی زنانه  چرم طبیعیست 

82 SET-536 51000 کیف زنانه ، آینه و جاکلیدی و خودکار فلزی چرم طبیعی ست 

83 SET-537 48000  کیف زنانه ، آینه   و خودکار فلزی چرم طبیعیست 

84 SET-538 24500 کیف زنانه ، آینه و خودکار فلزی طرح چرم ست 

85 SET-539 48000 کیف زنانه ، آینه و جاکلیدی چرم طبیعی ست 

86 SET-540 12000  آینه چرم طبیعی و خودکار فلزیچرم طبیعی ست 

87 SET-541 11500  آینه  طرح چرم و خودکار فلزیطرح چرم ست 

88 SET-543 10500  جاکلیدی  طرح  چرم و ماشین حسابطرح چرم ست 

89 SET-544 18500 کیف پالتویی و جاکلیدی  طرح  چرم و خودکار فلزی طرح چرم ست 

90 SET-545 11500 کیف جیبی و جاکلیدی طرح  چرم طرح چرم ست 

91 SET-546 17500  کیف پالتویی طرح چرم ماشین حساب و خودکارطرح چرم ست 

92 SET-547 26000 کیف زنانه ، آینه و جاکلیدی  طرح چرم ست 

93 SET-550 17000  کیف پالتویی، جاکلیدی، کمربندطرح چرم ست 

94 SET-551 13500  یادداشت و خودکار فلزیکیف پالتویی و طرح چرم ست 

95 SET-552 14500 کیف پالتویی و یادداشت و جاکلیدی   طرح چرم ست 

96 SET-553 15500 ست طرح چرم ترمو  کیف پالتویی،  جاکلیدی 

97 SET-554 15500 ست طرح چرم ترمو  کیف پالتویی،  خودکار 

98 SET-555 28000 ست چرم طبیعی کمربند، جاکلیدی بندی 

99 SET-556 33000 ست چرم طبیعی کمربند، جاکلیدی 

100 SET-557 49500 ست چرم طبیعی کیف جیبی ، کمربند، جاکلیدی 

101 SET-558 15500 ست طرح چرم کیف جیبی ، جاکارتی ، جاکلیدی 

102 SET-559 20000 ست طرح چرم ترموکیف پالتوئی  ، خودکار و روان نویس 
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

103 SET-560 54500 ست چرم طبیعی کیف جیبی ، کمربند ، جاکلیدی 

104 SET-561 11500 ست طرح چرم کیف جیبی ، جاکلیدی 

105 SET-562 26500 ست کیف جیبی ، جاکلیدی چرم طبیعی و خودکار فلزی 

106 SET-563 22000  ، جاکلیدی ، خودکارست طرح چرم ترمو کیف پالتوئی 

107 SET-564 33000 ست چرم طبیعی کیف پالتوئی ، جاکلیدی 

108 SET-565 20000 ست طرح چرم کیف پالتوئی ، جاکلیدی 

109 SET-566 25000 ست طرح چرم ترموکیف پالتوئی ، جاکلیدی، خودکار و روان نویس 

110 SET-567 22000  ،خودکارست طرح چرم ترموکیف پالتوئی ، جاکلیدی 

111 SET-568 33000 ست چرم طبیعی کیف پالتوئی ، خودکار 

112 SET-569 24000 ست چرم طبیعی جلد مدارک ، خودکار 

113 SET-570 31000 ست چرم طبیعی کیف جیبی ، جاکلیدی 

114 SET-571 31000 ست چرم طبیعی کیف جیبی ، جاکلیدی 

115 SET-572 49000  گیگ 8ست چرم طبیعی کیف جیبی ، جاکارتی ، فلش مموری 

116 SET-573 34000  گیگ ، جاکلیدی 8ست طرح چرم کیف پالتوئی ، قلش مموری 

117 SET-574 66000  گیگ ، خودکار 8ست چرم طبیعی کیف پالتوئی ، فلش مموری 

118 SET-575 11500 ست طرح چرم کمربند ، جاکلیدی 

119 SET-576 19000 ست طرح چرم کیف پالتوئی ، کمربند ، جاکلیدی 

120 SET-577 69500 ست چرم طبیعی کیف پاسپورتی ، خودکار 

121 SET-578 31000  گیگ   8ست طرح چرم کیف جیبی ، فلش مموری 

122 SET-579 43000  گیگ 8ست چرم طبیعی جلد مدارک ، فلش مموری 

123 SET-580 69500  گیگ 8ست چرم طبیعی کیف پالتوئی ، آینه  ، فلش مموری 

124 SET-581 31000  گیگ ، خودکار 8ست طرح چرم فلش مموری 

125 SET-582 30000 ست طرح چرم ترمو کیف پالتویی ،جاکلیدی،جاکارتی،خودکار 

126 SET-583 26000 ست طرح چرم کیف پالتویی، جاکارتی، خودکار 

127 SET-584 26000 ست طرح چرم کیف پالتویی، جاکارتی ، جاکلیدی 

128 SET-585 27000 ست طرح چرم ترمو کیف پالتویی ، جاکارتی ، جاکلیدی 

129 SET-586 35000 ست طرح چرم کیف پالتویی زنانه و مردانه 

130 SET-587 29000  خودکار ,جاکلیدی  ,جاکارتی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 



 

 

 

کبری پ ی ا خیابان شهید عل بان مطهری رنسیده هب سهروردی  ، خیا  021-88522213-14تلفن :               021-88536466-8تلفن :                     7واحد3ط  103دفتر فروش  مرکزی:تهران

ر نیب الحرمین نبش بازار جعفری پ  ران بازا :                        021-55814261تلفن :                                                                                                           88 شعبه بازار : ته  55158788تلفکس 

ن آتش پنجه پالک  : کهرزیک ، شهرک صنعتی مهدی آباد خیابان شکوهف خیابا  8و  7کارخاهن 

EMAIL : nikcharmco@yahoo.com                                 www.nikcharmco.com 

 

 

 96دی ماه  نیک چرمتولیدی لیست قیمت محصوالت 

 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

131 SET-588 28000  دستبند ,جاکارتی  ,جاکلیدی  , جیبیست طرح چرم کیف 

132 SET-589 19500  جاکارتی ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف   

133 SET-590 25000  خودکار ,جاکارتی  ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف جیبی 

134 SET-591 27000  خودکار ,جاکارتی  ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف جیبی 

135 SET-592 23000  خودکار ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

136 SET-593 25000  جاکارتی ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف پالتویی 

137 SET-594 26000  جاکارتی ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف پاسپورتی 

138 SET-595 34000  آینه ,جاکلیدی  , پالتوییست طرح چرم کیف 

139 SET-596 32000  خودکار ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف پاسپورتی 

140 SET-597 19000  جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف جیبی 

141 SET-598 12500  خودکار ,ست طرح چرم جاکلیدی 

142 SET-599 27000  جاکارتی ,جاکلیدی  ,ست طرح چرم کیف پاسپورتی 

143 SET-600 13000  خودکار ,ست طرح چرم یادداشت 

144 SET-601 27000  خودکار ,کمربند  ,جاکارتی  ,جاکلیدی  ,کیف پالتویی طرح چرم ست 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

145 BCH-1000 21500 وسط اشبالت کیف پالتویی چرم طبیعی 

146 BCH-1001 17500 کیف جیبی چرم طبیعی 

147 BCH-1002 5000 کیف پالتویی طرح چرم 

148 BCH-1004 32000 طبیعی کیف پالتویی چرم 

149 BCH-1005 21000 کیف زنانه هخامنشی چرم طبیعی 

150 BCH-1007 12000 کیف زنانه طرح  چرم 

151 BCH-1010 35000 کیف زنانه چرم طبیعی 

152 BCH-1011 4500  طرح چرمکیف جیبی 

153 BCH-1012 24500 پوالب( کیف پالتویی وسط زیپ دار چرم طبیعی( 

154 BCH-1014 6500 کیف جیبی  طرح چرم 

 کیف پول
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

155 BCH-1016 7500 کیف پالتویی طرح چرم 

156 BCH-1017 12000  2230کیف پالتوئی  طرح چرم 

157 BCH-1018 42000 کیف پالتوئی چرم طبیعی 

158 BCH-1019 24000 کیف پالتوئی چرم طبیعی 

159 BCH-1020 6000  طرح چرمکیف پالتوئی 

160 BCH-1023 10500 کیف پالتویی طرح چرم 

161 BCH-1024 6000 کیف پالتویی طرح چرم 

162 BCH-1025 7500 کیف پالتویی طرح چرم 

163 BCH-1026 8500 کیف پالتویی طرح چرم  

164 BCH-1027 11000 کیف پالتویی طرح چرم 

165 BCH-1028 12000 زنانه کیف پالتویی طرح چرم 

166 BCH-1029 6000  زنانه طرح چرم پولکیف 

167 BCH-1030 15000  طرح چرم پالتوییکیف 

168 BCH-1031 10000 کیف جیبی  طرح چرم  

169 BCH-1032 40000 کیف پالتویی زنانه 

170 BCH-1033 21500 کیف پول جیبی کشویی 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

171 BCH-1006 39000 با جعبه کیف پاسپورتی گردنی  چرم طبیعی 

172 BCH-1009 53000 با جعبه کیف پاسپورتی  چرم طبیعی 

173 B-358 3800 کیف  پاسپورتی واتر 

174 B-361 6000 کیف پاسپورتی 

175 B-366 17000 کیف پاسپورتی طرح چرم 

176 B-382 30000 کیف پاسپورتی طرح چرم 

177 B-383 65000 کیف پاسپورتی چرم طبیعی 

178 B-384 7000 کیف پاسپورتی طرح ورساچه 

179 B-385 12500 کیف پاسپورتی طرح چرم 

 کیف پاسپورتی
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

180 B-386 21000 کیف پاسپورتی طرح چرم 

181 B-387 13500 کیف پاسپورتی طرح چرم 

182 B-388 10500 کیف پاسپورتی طرح چرم 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

183 K-2165 2800  طرح چرمجاکلیدی 

184 K-2166 3000  طرح چرمجاکلیدی 

185 K-2167 3000 جاکلیدی چرم طبیعی 

186 K-2168 2800 جاکلیدی چرم طبیعی 

187 K-2169 4500  طرح چرم ترموجاکلیدی 

188 K-2170 7500 جاکلیدی چرم طبیعی 

189 K-2191 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

190 K-2201 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

191 K-2193 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

192 K-2195 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

193 K-2196 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

194 K-2198 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

195 K-2199 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

196 K-2200 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

197 K-2201 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

198 K-2202 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

199 K-2203 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

200 K-2204 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

201 K-2205 3500 جاکلیدی چرم طبیعی 

202 K-2206 2150 جاکلیدی چرم طبیعی 

203 K-2208 5000 جاکلیدی چرم طبیعی 

 جاکلیدی
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

204 K-2209 5000 جاکلیدی چرم طبیعی 

205 K-2210 5000  چرم طبیعیجاکلیدی 

206 K-2211 2150  چرم طبیعیجاکلیدی 

207 K-2224 2150  چرم طبیعیجاکلیدی 

208 K-2225 2150  چرم طبیعیجاکلیدی 

209 K-2226 2150  چرم طبیعیجاکلیدی 

210 K-2227 2150  چرم طبیعیجاکلیدی 

211 K-2228 3300 جاکلیدی چرم طبیعی 

212 K-2229 4500 ترمو جاکلیدی طرح چرم 

213 K-2230 4500 ترمو جاکلیدی طرح چرم 

214 K-2232 25000 فلش مموری   

215 K-2233 25000 فلش مموری   

216 K-2234 25000 فلش مموری   

217 K-2236 5000  طرح چرمجاکلیدی 

218 K-7370 3000 جاکلیدی بندی چرم طبیعی 

219 K-2237 2150  طبیعیچرم جاکلیدی 

220 K-2238 5000 جاکلیدی طرح چرم 

221 K-2239 4800 جاکلیدی طرح چرم 

222 K-2240 4000 جاکلیدی طرح چرم 

223 K-2241 4500 جاکلیدی طرح چرم 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

224 B-354 13000 کیف ساتن مگنتی 

225 B-357 7500 کیف واتر مگنتی 

226 B-362 8000 برزنتی مگنتی کیف 

 کیفهای سمیناری و لپ تاپی
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

227 BL- 400 16500 کیف لپ تاپ جلو سه تیکه 

228 BL- 404 12500 کیف لپ تاپ 

229 BL- 407 17000 کیف لپ تاپ ویکتوریا 

230 BL- 408 24500 کیف لپ تاپ پفکی اشبالت 

231 BL- 410 18000 کیف کوله لپ تاپی 

232 BL- 412 19000 کیف اشبالت 

233 BL- 414 32000 کیف لپ تاپ خاویاری 

234 BL- 416 10500 کیف لپ تاپ تک زیپ ساده 

235 BL- 417 30000 کیف لپ تاپ 

236 BL- 419 24000 کیف لپ تاپ 

237 BL- 420 24000 کیف لپ تاپ 

238 BL- 421 12500  ایستاده لپ تاپکیف 

239 BL- 422 20000 کیف لپ تاپ 

240 BL- 423 20000 کیف لپ تاپ 

241 BL- 427 61000 کیف لپ تاپ 

242 BL- 429 15500 کیف تبلت 

243 BL- 430 56000 کیف لپ تاپ 

244 BL- 431 59000 کیف لپ تاپ 

245 BL- 432 34000 کیف لپ تاپ 

246 BL- 434 44000 کیف لپ تاپ 

247 BL- 435 27500 کیف لپ تاپ پفکی اشبالت جلو زیپ دار 

248 BL- 436 26500 کیف لپ تاپ پفکی بلیزر جلو زیپ دار 

249 BL- 437 23500 کیف لپ تاپ پفکی طرح چرم 

250 BL- 438 47000 کیف لپ تاپ پفکی طرح چرم 

251 BL- 439 24000 کیف لپ تاپ 



 

 

 

کبری پ ی ا خیابان شهید عل بان مطهری رنسیده هب سهروردی  ، خیا  021-88522213-14تلفن :               021-88536466-8تلفن :                     7واحد3ط  103دفتر فروش  مرکزی:تهران

ر نیب الحرمین نبش بازار جعفری پ  ران بازا :                        021-55814261تلفن :                                                                                                           88 شعبه بازار : ته  55158788تلفکس 

ن آتش پنجه پالک  : کهرزیک ، شهرک صنعتی مهدی آباد خیابان شکوهف خیابا  8و  7کارخاهن 

EMAIL : nikcharmco@yahoo.com                                 www.nikcharmco.com 

 

 

 96دی ماه  نیک چرمتولیدی لیست قیمت محصوالت 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

252 BL- 440 24000 کیف لپ تاپ 

253 BL- 441 24000 کیف لپ تاپ 

254 BL- 442 24000 کیف لپ تاپ 

255 BL- 443 58000 کیف لپ تاپ 

256 BL- 445 60000 کیف لپ تاپ 

257 BL- 446 60000 کیف لپ تاپ 

258 BL- 447 60000 کیف لپ تاپ 

259 BL- 448 60000  لپ تاپکیف 

260 BL- 449 52000 کیف لپ تاپ 

261 BL- 450 17500 کیف لپ تاپ 

262 BL- 451 15000 کیف لپ تاپ 

263 BL- 452 60000 کیف لپ تاپ 

264 BL- 454 60000 کیف لپ تاپ 

265 BL- 457 55000  کاره 3کیف لپ تاپ کوله 

266 BL- 458 24000 کیف لپ تاپ 

267 BL- 459 52000  تاپکیف لپ 

268 BL- 460 12000 کیف لپ تاپ 

269 BL- 461 70000 کیف لپ تاپ 

270 BL- 462 48000 کیف لپ تاپ 

271 BL- 463 52000 کیف لپ تاپ 

272 BL- 464 70000 کیف لپ تاپ 

273 BL- 465 70000 کیف لپ تاپ 

274 BL- 466 70000 کیف لپ تاپ 

275 BL- 467 70000 کیف لپ تاپ 

276 BL- 468 70000 کیف لپ تاپ 
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

277 BL- 469 70000 کیف لپ تاپ 

278 BL- 470 50000 کیف لپ تاپ 

279 BL- 471 17000 کیف دوشی ایستاده 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

280 J-851 900 جلد بیمه بدنه یوف 

281 J-852 220 جلد عابر بانک یوف 

282 J-853 520 کویری ساده جلد 

283 J-854 160 جلد طلق بدنه 

284 J-855 660 جلد کویری اعالء 

285 J-857 750 جلد مدارک طلقی دو رو 

286 J-859 900 جلد عابر بانک دوختی طرح چرم 

287 J-860 1200 جلد دسته چک کویری 

288 J-862 1500  سوزی یوفجلد بیمه عمر و آتش 

289 J-863 2000 آلبوم کارت ویزیت کویری 

290 J-864 900 جلد بدنه کویری 

291 J-865 7800 جلد زیر دستی مدیران 

292 J-867 3800  مدیرانتقویم رومیزی جلد 

293 J-868 800 جلد عابر بانک دوختی 

294 J-869 1400 جلد مدارک دوختی 

295 J-870 250 جلد عابر بانک کویری 

296 J-871 5500 آلبوم چک کویری 

297 J-876 16500 جلد مدارک چرم طبیعی 

298 J-877 2100   جلد مدارک دوخت دار با جای پول 

 جلدها
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

299 J- 878 25000 جلد دسته چک چرم طبیعی 

300 J- 879 3000  مریجلد دسته چک جنس 

301 J- 880 4500 جلد دسته چک ناژو 

302 J- 881 1400 جلد مدارک قاب دار 

303 J- 882 4500 جلد مدارک ترمو چسب دار 

304 J- 883 340 جلد عابر بانک  تک لت 

305 J- 884 400 جلد عابر بانک 

306 J- 885 3000 جلد عابر بانک 

307 J- 887 1700 جلد بیمه عمر کویری 

308 J- 888 4800 ترمو جاکارتی فلزی 

309 J- 889 4500 جاکارتی فلزی روکش ترمو 

310 J- 890 4500 جاکارتی فلزی روکش ترمو 

311 J- 891 4500 جاکارتی فلزی روکش ترمو 

312 J- 892 4500  برگ 6جاکارتی ترمو 

313 J- 893 4500  برگ 6جاکارتی ترمو 

314 J- 895 550 بدون مقوا جلد شناسنامه 

315 J- 896 2000 جلد مدارک چسبی 

316 J- 897 530 جلد مدارک ماموت 

317 J- 898 850 جلد گذرنامه 

318 J- 899 3500 جاکارتی 

319 J- 900 1000 جاکارتی 

320 J- 901 4200 جاکارتی 

321 J- 902 4000 جاکارتی 

322 J- 903 4500 جاکارتی 
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

323 BOX-4003 5000 جعبه خودکار 

324 A-100 4000 آینه مربع طرح چرم 

325 A-101 4500 آینه گرد چرم طبیعی 

326 B-367 1200 کیف آرایشی آینه دار 

327 PT-1050 500  پوشه دکمه دارA4 

328 PT-1051 430 پوشه دکمه دارA5   

329 PT-1052 380 دکمه دار ملخی پوشه 

330 PT-1053   800 پوشه سوزنیA4 

331 PT-1054 750 پوشه سوزنی A5 

332 Marker-3003 2000 مارکر کد 

333 C-778 14000   ساعت لیزری 

 سطل زباله ماشین 2800 - 334

335 CA-904 450 کاله  فومی 

336 SA-1250 3800 آفتاب گیر اتومبیل 

337 J- 904 2800  رومیزی  10*10جلد یادداشت 

 پیش بند 1300 - 338

339 A-102 4000 آینه مربع طرح چرم 

 کیف آرایشی و جامدادی 10000 - 340

341 D-901 4800 دستبند چرم طبیعی 

342 D-902 2800 دستبند چرم طبیعی 

343 D-903 2800 دستبند چرم طبیعی 

344 B-385 7000 کیف کمری 

 آرایشیکیف  7000 - 345

 هدایای تبلیغاتی
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 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

346 B-386 15000 کیف کمری 

347 B-387 7500 کیف ابزار 

348 B-388 7500 کیف ابزار 

349 B-389 8000 کیف ابزار 

350 BCH-1021 8000 کمربند طرح چرم 

351 BCH-1022 23000  طبیعیکمربند چرم 

 شرح کاال قیمت / تومان کد کاال ردیف

352 S-1151 1050  گرم60ساک دستی سوزنی ساده 

353 S-1152 2800 ساک واتر 

354 S-1153 1250 ساک دستی سوزنی دسته تقویت 

355 S-1168 1250  گرم 90ساک سوزنی 

356 S-1169 1700  گرم 90ساک سوزنی دوشی 

357 S-1173 1650  جیبدارساک دستی 

358 S-1174 2800  کیفی دوشیساک 

359 S-1175 1600 ساک کوله ای 

360 S-1155 12000 ساک ورزشی 

361 S-1180 9000 ساک ورزشی 

362 S-1181 6500 ساک ورزشی 

363 S-1182 6500 ساک ورزشی 

364 S-1183 11000 ساک ورزشی 

365 B-376 70000 کوله پشتی 

366 B-372 15500  پشتیکوله 

 ساک های تبلیغاتی
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367 L-600 4800 لوح تقدیر طرح چوب 

368 L-603 4300 لوح تقدیر دوقاب گالینگور ایرانی 

369 L-608 8000 لوح تقدیر دولت جیر 

370 L_609 4100 لوح تقدیر تک قاب گالینگور ایرانی 

371 L_610 5000 لوح تقدیر دولت گالینگور طرح خارجی 

372 L-611 5200 لوح تقدیر دو درب لب کج گالینگور طرح خارجی 

373 L-612 4100 لوح تقدیر دو درب گالینگور ایرانی 

374 L-613 5000 لوح تقدیر دو درب گالینگور طرح خارجی 

375 L-614 4800  لوح تقدیر جیرA5 

376 L-616 4200   لوح تقدیر دو درب گالینگور ایرانی 

377 L-617 4700 لوح تقدیر منگوله دار گالینگور طرح خارجی 

378 L-618 4000  لوح تقدیرA5   گالینگور ایرانی 

379 L-619 4800   لوح تقدیر دو درب طرح چرم 

380 L-620 4700   لوح تقدیر منگوله دار طرح چرم 

381 L-621 3700   لوح تقدیر دو طرف طلق 

382 L-622 5000 لوح تقدیر دو درب گالینگور طرح خارجی لیناس 

383 L-623 10500   لوح تقدیر طرح چرم و جیر 

384 L-624 3600 لوح تقدیر طرح چرم شومیزدار 

385 L-625 4000 لوح تقدیر دودرب گالینگور خارجی شومیزدار 

386 L-627 3700  گالینگورخارجی شومیزدارلوح تقدیر دو لت 

387 L-628 20000 سه لت ترمو جلد منو 

388 L-628 12500 دولت ترمو جلد منو 

389 L-629 11500 لوح تقدیر 

390 L-630 10500 لوح تقدیر 

 لوح های تقدیر
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391 BF-500 9400 فولدرزبانه مگنتی 

392 BF-502 10000 فولدرهاللی مگنتی 

393 BF-503 10000 فولدر مگنت دار 

394 BF-506 9300 زیر دستی طرح چرم 

395 BF-507 8800 فولدر دولت طرح چرم 

396 BF-508 9400 فولدر دولت سه تیکه 

397 BF-519 11500 فولدر دوزیپ اشبالت 

398 BF-520 9500 فولدر 

399 BF-521 9500 فولدر 

400 BF-522 9500 فولدر 

401 BF-523 19000 فولدردورزیپ 

402 BF-524 17000 فولدر طرح ترمو پشت جیبدار 

403 BF-525 12000 فولدر دورزیپ طرح ورساچه 

404 BF-527 10500 فولدر کش دار 

405 BF-528 20000 فولدر مگنت مخفی 

406 BF-529 24000 فولدر ترمو ماشین حساب دار 

407 BF-530 9500 فولدر 

408 BF-531 14000 فولدر 

409 BF-532 3500 زیر دستی سمیناری 

410 BF-533 10000  فولدر کشدار با یادداشتA5 

411 BF-534 7500  یادداشت جلدA5 با کاغذ 

412 BF-535 3300  یادداشت جلدA6 با کاغذ 

413 BF-536 15000 فولدر 

414 BF-537 18000 فولدر 

415 BF-538 10000 فولدر 

 فولدر
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416 Kh-2056 660 پالستیکی خودکار 

418 Kh-2085 500 خودکار 

419 Kh-2088 600 خودکار 

420 Kh-2096 660 خودکار 

421 Kh-2097 660 خودکار 

422 Kh-2098 900 خودکار 

423 Kh-2205 3000 خودکار 

424 Kh-2207 3300 خودکار 

425 Kh-2212 1700 خودکار 

426 Kh-2213 3800 خودکار 

427 Kh-2217 2200 خودکار 

428 Kh-2500 620 خودکار 

429 Kh-2501 670 خودکار 

430 Kh-2502 530 خودکار 

431 Kh-2503 660 خودکار 

432 Kh-2506 900 خودکار 

433 Kh-2508 660 خودکار 

434 Kh-2513 660 خودکار 

435 Kh-2515 660 خودکار 

436 Kh-2516 600 خودکار 

437 Kh-2517 600 خودکار 

438 Kh-2518 670 خودکار 

439 Kh-2700 500 خودکار 

440 Kh-2701 1100 خودکار 

441 Kh-2702 550 خودکار 

442 Kh-2703 670 خودکار 

 خودکار
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