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سبز مثل درخت، طبیعی مثل زمین
 

گسـترده  کننـده طیـف  تولیـد  ایران فـردا  انتشـارات 
دفترهـای برنـد »دانـو« اسـت. ایـن انتشـارات بـا بیش 
از 51 سـال سـابقه فعالیـت، همچنـان پویا و نوگراسـت. 
اسـتودیوی طراحـی ایران فـردا، هـر سـاله محصـوالت 
جدیـدی شـامل دفتـر نـگارش، سررسـیدهای متنـوع، 
تقویم هـای دیـواری، جامدادی، هدایـای تبلیغاتی، کتب 
نفیـس و دیگـر ملزومـات آموزشـی، فرهنگـی و اداری را 

طراحـی و تولیـد میکنـد.
نـوآوری و خالقیـت مـداوم، پاسـخ ما بـه چالش های 
برگزیده ایـم،  خـود  بـرای  کـه  راهـی  و  روسـت  پیـش 
همواره پیشـرو بودن در حوزه چاپ و نشـر ایران اسـت.
دانو، حامی محیط زیسـت و دوسـتدار طبیعت است. 
مـا همـواره تـالش می کنیـم تـا محصـوالت و خدماتـی 
کـه ارائـه می دهیـم، مطابق بـا آخرین دسـتاوردهای روز 
جهان باشـد. همچنین بـا آگاهی از مسـئولیت اجتماعی 
خـود بـا تولیـد محصوالتی سـازگار با محیط زیسـت، در 
راسـتای حفـظ و نگهـداری از سـیاره دوست داشـتنیمان 
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مواد اولیه به کار رفته در محصوالت دانو از گروه چاپ 
و نشر ایران فردا، عاری از مواد صنعتی آسیب زا و همگی 
نوعی   FSC است.   FSC بین المللی  گواهینامه  تحت 
گواهی کنترل کیفیت است که با شعار »جنگل، برای همه 
تا همیشه«، بر دو اصل مدیریت منابع جنگل ها و حفاظت 
از محیط زیست تمرکز دارد و درج نشان آن بر روی یک 
محصول، به معنای رعایت استانداردهای محیط زیستی، 
مسئول بودن در خصوص منابع جنگل ها و حفاظت از 
اکوسیستم در سراسر جهان است تا از این طریق حفظ 
آینده تضمین  برای نسل های  و گسترش منابع طبیعی 
شود. انتخاب و استفاده از محصوالتی که تحت نظارت 
FSC تهیه و تولید می شود، همچون نشانه ای از پایبندی 
ارزش های محیط زیستی و همچنین مشارکت  به  شما 

فعال در توسعه پایدار جهانی است.
دانو، برای محیط زیست اهمیت ویژه ای قائل است و 
تمامی دفترهای این برند، با استفاده از مواد اولیه اروپایی 
تمام خودکار  دستگاه های  به روزترین  از  بهره گیری  با  و 
ساخته می شود. فرآیند مدرن تولید حرفه ای، امکان ارائه 

بهترین قیمت تمام شده را برای ما فراهم کرده است.
بـرای آگاهـی بیشـتر دربـاره محصـوالت دانـو و یـا 
سـفارش نمونـه دفترهـای اختصاصی منطبـق بر هویت 

بصـری سـازمان خـود، لطفـا بـا مـا تمـاس بگیرید.
چشـم انداز دانـو، سـاختن فردایـی روشـن و زندگـی 

سـبزتر بـرای نسـل های آینـده اسـت.



دفتر ... 
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سازمان چـاپ و بستـه بنـدی

ماشـین آالت  از  بهره منـدی  بـا  ایران فـردا  چاپخانـه    
کامـال  محیـط  یـک  در  ژاپنـی  و  آلمانـی، سوییسـی 
صنعتـی، روزانه حجـم باالیی از انواع سفارشـات چاپی 
را بـا بهتریـن کیفیـت و در کمتریـن زمـان ممکـن، بـه 

مشـتریان خـود تحویـل می دهـد.
دیگری  بخش های  با  که  ایران فردا  بسته بندی  گروه 
دارد،  قرار  ارتباط مستمر  در  و صحافی  چاپخانه  چون 
با استفاده از طیف وسیعی از مواد اولیه و به کار بردن 
تکنیک های حرفه ای سنتی یا مدرن، محصوالت تولیدی 
ما را به بهترین شکل ممکن بسته بندی می کند. در این 
بخش، طیف وسیعی از انواع بسته بندی های خالقانه، 
جذاب و متنوع با در نظر داشتن نیاز مشتریان انجام 

می شود. 

گـروه صحـافی و صنـایع دستی

بــا  ایران فــردا    گــروه صحافــی و صنایع دســتی 
ــرای  ــد، ب ــه و هنرمن ــای باتجرب ــورداری از نیروه برخ
هنرمندانــه  دســتی  کارهــای  و  صحافــی  انــواع 
بــا مواداولیــه متنــوع و در اندازه هــای مختلــف، 

هیچگونــه محدودیتــی نــدارد.
مــا همــواره تــالش کرده ایــم تــا در محصوالت مــان 
به روزتریــن  بــا  را  ماهــر  اســتادان  دســت  هنــر 
ــق  ــی تلفی ــاپ و صحاف ــت چ ــای صنع تکنولوژی ه
ــق  ــه خل ــه، ب ــال ها تجرب ــر س ــه ب ــا تکی ــم و ب کنی
ــم.  ــت یابی ــردی دس ــا و کارب ــادوام، زیب ــی ب تولیدات

بـازرگانـی و مـواد اولیــه

از  انحصـاری  نمایندگـی  دارای  ایران فـردا،  گـروه    
کاغـذ،  انـواع  شـده  شـناخته  و  معتبـر  شـرکت های 
پارچـه، جیـر، چـرم و مـواد اولیـه ویـژه جلدسـازی از 
کشـورهایی چـون فنالند، هلنـد، ایتالیا و آلمان اسـت. 
انتشـارات  ایـن  اینـرو تمامـی مواداولیـه ای کـه در  از 
عرضـه می شـوند از اسـتانداردهای بین المللـی، ازجمله 

اسـت. برخـوردار   CE اسـتاندارد 
همچنین انواع کاغذ و مقوایی که ما ارائه می کنیم دارای 
بین المللی  گواهینامه ای   FSC است.   FSC گواهینامه 
است که بر پایه دو اصل مهم مدیریت منابع جنگل ها و 
زنجیره حفاظت از محیط  زیست به تولیدکنندگان اعطاء 
می شود. ما همواره خود را ملزم به حفظ محیط زیست و 

رعایت حقوق مشتریان می دانیم. 

انتشـارات ایــران فــردا 

 انتشـــارات ایران فردا از ســـال 1۳۴5 شمســـی، کار خـــود را به طور رســـمی آغاز نمـــود. بنیانگذار این 
انتشـــارات، آقای مصطفی زمزمی هاشـــمی از ابتدا عالقـــه به خصوصی به چاپ آثار باکیفیـــت و ماندگار، 

صحافی های اســـتادانه و ترویـــج فرهنگ و هنر در میـــان عموم مردم از خود نشـــان داد.
ــردم  ــای م ــی را به خانه ه ــای ایران ــم و نقش ه ــا، مفاهی ــه ایده ه ــری ک ــترهای هن ــاب و پوس ــاپ کت از چ
ــواع  ــواری و ان ــزی و دی ــای رومی ــگارش، تقویم ه ــر ن ــید، دفت ــواع سررس ــد ان ــی و تولی ــا طراح ــرد ت می ب
ــته  ــرن گذش ــارات در نیم ق ــن انتش ــای ای ــی از فعالیت ه ــته بندی، بخش ــی و بس ــاپ، صحاف ــات چ خدم

اســت.
در ســـال های اخیر این مجموعه، ســـرمایه گذاری فراوانی در زمینه کارآفرینی داشـــته و با هدف توســـعه 
تولیـــد ملی و تقویت صـــادرات، با بهره گیـــری از به روزترین ماشـــین آالت صنعتـــی و نیروهایی ماهر و 
خوش ذوق ســـعی دارد تا محصوالتی تولیـــد نماید که عالوه بـــر رعایت اســـتانداردهای بین المللی، هنر 

و ســـلیقه ایرانی را نمایندگی کنند.
ــه کار هســتند  در حــال حاضــر بیــش از ۹۰ نفــر در واحدهــا و بخش هــای مختلــف ایران فــردا مشــغول ب

تــا بهتریــن مواداولیــه و خدمــات چــاپ و صحافــی را بــه مخاطبــان خــود تقدیــم کننــد. 



صحافی اسپیرال

بـه عبارتـی سـیمی کـردن،  یـا  بـه صحافـی سـیمی 
بـا  صحافـی  می شـود.  گفتـه  نیـز  فنـری  صحافـی 
اسـتفاده از فنـر روشـی معمـول و رایـج اسـت. در این 
صحافـی فنـر بـه شـکل اسـپیرال و یـک تکـه، جلـد و 
داخلـه دفتـر را بـه هـم متصـل میکنـد. در ایـن نـوع 
صحافـی دفتـر بـه صورت کامـل باز می شـود و راحتی 

در نـگارش بوجـود مـی آورد.

صحافی عطف تخت

بـه صحافـی منگنـه ای، صحافـی مفتـول نیـز گفتـه 
می شـود کـه اسـتفاده از آن در ادارات، دفاتـر و منـازل 
و  تخـت  منگنـه ای  از صحافـی  اسـت.  رایـج  بسـیار 
لـوپ بـرای تعـداد صفحـات کـم در دفاتـر و مجـالت 
و ...  اسـتفاده مـی شـود. در دفاتـر تولیـد شـده دانـو، 
عطـف دفتـر توسـط دسـتگاه از فـرم تیـز بـه تخـت و 
صـاف تبدیـل شـده تـا شـکل زیبایـی بـه دفتـر دهد. 
مفتـول بـه کار رفتـه در ایـن صحافـی از کشـور آلمـان 

اسـت. بوده 

صحافی فنر دوبل

بـه صحافـی سـیمی دوتایـی یـا بـه عبارتـی سـیمی 
کـردن، صحافـی فنـر دوبـل نیـز گفتـه می شـود. در 
ایـن صحافـی فنـر یـک تکـه به شـکل تقویت شـده و 
مقـاوم تر نسـبت بـه اسـپیرال، جلـد و داخلـه دفتر را 
بـه هـم متصـل میکنـد. در این نـوع صحافـی دفتر به 
صـورت کامـل باز می شـود و راحتی در نـگارش بوجود 

می آورد.

صحافی چسب

صحافـی بـه شـیوه چسـب گـرم بـرای کتـاب هـا و 
نشـریات بـا تعـداد صفحات بـاال اسـتفاده می شـود. 
دسـتگاه  در     (Hot Melt)   گـرم چسـب  صحافـی 
صحافـی حرارتی صورت مـی گیرد. در داخل دسـتگاه، 
چسـب حرارتـی بـه عطـف صفحـات تزریق می شـود 
و صفحـات کتـاب و همیـن طورجلـد به هم چسـبیده 
اثـر  بـر  کـه  می شـوند.  چسـب گـرم چسـبی اسـت 
حـرارت ذوب شـده و پس از خشـک شـدن اسـتحکام 

باالیـی پیـدا مـی کند. 

صحافی فنر سه تکه پنهان

بـه صحافـی سـیمی دوتایـی یـا بـه عبارتـی سـیمی 
کـردن، صحافـی فنـر دوبل نیز گفتـه می شـود. در این 
صحافـی فنرهـا بـه تعـداد سـه عـدد بـا فاصلـه از هم 
مـی باشـند و جلـد و دفتـر را به هـم متصل مـی کند. 
در ایـن روش فنـر هـای محصـول توسـط جلـد قابـل 
رویـت نیسـت. ایـن صحافی با اسـتفاده از فنر روشـی 

نویـن و خالقانه اسـت.

صحافی رها

صحافـی رهـا محصولـی نوین و بـی نظیر بـا صحافی 
متفـاوت مـی باشـد کـه در نوع خـود منحصر بـه فرد 
و ابـداع انتشـارات ایـران فـردا اسـت. در ایـن نـوع 
صحافـی صفحـات داخلی با کـش نگه دارنـده به جلد 
محصـول اضافـه خواهند شـد که قابلیت جداسـازی و 
اسـتفاده مجـدد از دفتـر را به شـما ارائه مـی دهد. در 
ایـن نـوع صحافی نگاه ویـژه ای به تعویـض دفترها و 

اسـتفاده از چندین دفتر شـده اسـت.



ســـری ِپپـــه
دفـتــر مـدرســــه



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای ِپپـه	 
همراه با استیکرهای  جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
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دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای ِپپـه	 
همراه با استیکرهای  جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
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دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای ِپپـه	 
همراه با استیکرهای  جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 

P.P Series

ِسری ِپـِپـه 1

No. 140202هر بسته  15 جلد |دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    اندازه X 160  230 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای ِپپـه	 
همراه با استیکرهای  جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 

P.P Series

ِسری ِپـِپـه شازده کوچولو

No. 140203هر بسته  15 جلد |دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    اندازه X 160  230 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای ِپپـه	 
همراه با استیکرهای  جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 

P.P Series

ِسری ِپـِپـه پریا

No. 140204هر بسته  15 جلد |دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    اندازه X 160  230 میلیمتر 



یموجی ا سری 
دفـتــر مـدرســــه



No. 110502هر بسته  21 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Emoji Series

ِسری ایموجی کالسیک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی شاد و سرزنده، ایده آل برای دانش آموزان 	 
با جلد ساخته شده از مقوای گالسه	 
صحافی فنر اسپیرال با جلد تقویت شده	 
همراه با پک ایموجی	 
بهر ه مند از فنرهای فلورسنت در مدل های سفارشی 	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

هر بسته  23 جلد No. 110501دفتر 160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |   | اندازه X 160  230 میلیمتر 



No. 140060هر بسته  21 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Emoji Series

ِسری ایموجی دیبی

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی شاد و سرزنده، ایده آل برای دانش آموزان 	 
با جلد ساخته شده از مقوای گالسه	 
صحافی فنر اسپیرال با جلد تقویت شده	 
همراه با پک ایموجی	 
بهر ه مند از فنرهای فلورسنت در مدل های سفارشی 	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

هر بسته  23 جلد No. 140116دفتر 160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |   | اندازه X 160  230 میلیمتر 



No. 140064هر بسته  21 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Emoji Series

ِسری ایموجی دلقک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی شاد و سرزنده، ایده آل برای دانش آموزان 	 
با جلد ساخته شده از مقوای گالسه	 
صحافی فنر اسپیرال با جلد تقویت شده	 
همراه با پک ایموجی	 
بهر ه مند از فنرهای فلورسنت در مدل های سفارشی 	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

هر بسته  23 جلد No. 140115دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |   | اندازه X 160  230 میلیمتر 



No. 140057هر بسته  21 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Emoji Series

ِسری ایموجی کیتی

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140168دفتر 120  | اندازه X 160  230 میلیمتر 
دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی شاد و سرزنده، ایده آل برای دانش آموزان 	 
با جلد ساخته شده از مقوای گالسه	 
صحافی فنر اسپیرال با جلد تقویت شده	 
همراه با پک ایموجی	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

هر بسته  23 جلد No. 140114دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |   | اندازه X 160  230 میلیمتر 

e l i t e هر بسته  20 جلد



سـری متـاالیـز
دفـتــــر فـانـتــزی



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
.طرح های جذاب با روحیه انتزاعی و مدرن	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد عالقمند به دفترهای خاص	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

ـرن 1 ـُ ِسری یونی ک

Uni Corn Series
هر بسته  20 جلد No. 140078دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140079هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

Parya Series

ِسری پریا 2

No. 140108هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140106دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  15 جلد No. 140107دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 



No. 140088هر بسته  23 جلد |دفتر 200  صفحه | صحافی اسپیــرال  |    اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری فرست کالس

First Class Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه انتزاعی و مدرن	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد عالقمند به دفترهای خاص	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

هر بسته  20 جلد No. 140074دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 



No. 140063هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری فلورسنت

Fluorescent Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه شهری و مدرن	 
صحافی فنر اسپیرال با جلد دوالیه تقویت شده	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بهره مند از فنرهای فلورسنت در مدل های سفارشی	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد پرانرژی و تجربه گرا	 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه انتزاعی و مدرن	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد عالقمند به دفترهای خاص	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

ِسری مانا

Mana Series
هر بسته  20 جلد No. 140061دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140062هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 



هر بسته  20 جلد No. 140053دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140054هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری اورانوس

Uranus Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه فانتزی و فراطبیعی	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانش آموزان	 
علمی 	  داســـتان های  برای دوستداران  مناســـب  هدیه ای 

تخیلی ـ 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 



Mercury Seriesهر بسته  19 جلدNo. 140073 صفحه | صحافی فــنــــــر  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر سیماب 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه انتزاعی و پرانرژی	 
صحافی فنر سه تکه نیمه پنهان	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد پرانرژی و تجربه گرا	 



Prisma Seriesهر بسته  19 جلدNo. 110702 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری پریزما متالیک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
دو نـوع صحافـی فنـر 3 تکه نیمـه پنهان و اسـپیرال با جلد 	 

شده تقویت 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
دارای صفحه مشخصات با خط کش کاغذی	 
طیف گســـترده ای از طرح جلدهای متنـــوع و خیال انگیز 	 

مسطح  چاپ  با 
بهره  مند از فنرهای فلورسنت در مدل های سفارشی 	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 



دفـتــــر فـانـتــزی



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

هر بسته  15 جلد ــرال  |    No. 140206دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیـ | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140205دفتر  80 صفحه  | صحافی عطف تخت | | اندازه X 160  230 میلیمتر 
ِسری شازده کوچولو

Little Prince Series
هر بسته  20 جلد



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

| صحافی عطف تخت |   No. 140090هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140091دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140092هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140129دفتر  80 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140130دفتر 120  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140131 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 180  eاندازه X 160  230 میلیمتر 
l

i
t

e

ـرن 2 ـُ ِسری یونی ک

Uni Corn Series
هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

| صحافی عطف تخت |   No. 140126هر بسته 25 جلددفتر  6۴  صفحه  | اندازه X  115  165  میلیمتر 



| صحافی عطف تخت |   No. 140132دفتر  80 صفحه 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140133دفتر 120 

No. 140134 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

Parnaz Series

ِسری پرناز

| صحافی عطف تخت |    No. 140102هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  15 جلد No. 140104دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140103دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140105هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

Parya Series

ِسری پریا 1
| صحافی عطف تخت | No. 140031هر بسته 25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140032دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140135دفتر  80 صفحه 

No. 140035هر بسته 25 جلد | صحافی عطف تخت | |دفتر 6۴  صفحه  اندازه X  115  165  میلیمتر 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140136دفتر 120 

No. 140033هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140137 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



| صحافی عطف تخت | No. 140138دفتر  80 صفحه 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140139دفتر 120 

No. 140140 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

Pooya Series

ِسری پویا

| صحافی عطف تخت | No. 140098هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  15 جلد No. 140100دفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140099دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140101هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 



| صحافی عطف تخت | No. 140086هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140087هر بسته 23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان و دانشجویان	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

Army Series
| صحافی عطف تخت | No. 140141دفتر  80 صفحه 

ِسری ارتشی

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140142دفتر 120 

No. 140143 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



Jacojo Series 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه بازیگوش و رمانتیک	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و چسب گرم	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های سرزنده و پراحساس	 
با بسته بتدی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

| صحافی عطف تخت | No. 140037هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140038دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری جاکوجو ۱ 



Jacojo Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه بازیگوش و رمانتیک	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های سرزنده و پراحساس	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

ِسری جاکوجو ۲
| صحافی عطف تخت | No. 140004هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140007دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140144دفتر  80 صفحه 

No. 140014هر بسته 25 جلد | صحافی عطف تخت | |دفتر 6۴  صفحه  میلیمتر   165  X 115 اندازه

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140145دفتر 120 

No. 140011هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140146 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه گرم و استوایی	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد سرزنده و طبیعت گرا	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

Miranda Series

هر بسته  20 جلد No. 140005دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140006هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری میراندا



No. 140147دفتر زبان 80 صفحه | صحافی عطف تخت |  

No. 140148دفتر زبان 120 صفحه | صحافی اسپیرال  |   

No. 140149 eدفتر زبان 180 صفحه | صحافی اسپیرال  |   
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته  15 جلد No. 140117دفتر زبان 160 صفحه | صحافی اسپیرال  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر  Parmis Series

No. 140027هر بسته  25 جلددفتر زبان 100  صفحه | صحافی عطف تخت |   | اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر زبان با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پرانرژی و انتزاعی	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

ِسری پارمیس 



Happy Series

| صحافی عطف تخت | No. 140001هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140002دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140003هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پرانرژی و انتزاعی	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
جلد رنگی درخشان و حساس به نور	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد مثبت نگر، شاد و پرانرژی	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

ِسری شادی 



| صحافی عطف تخت | No. 140008هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140009دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140010هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140150دفتر  80 صفحه 
دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه متمرکز و لذت بخش	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
نقره کوب روی جلد 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد خالق و تجربه گرا	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 
با لب رنگ های متنوع در مدل صحافی چسب گرم	 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140151دفتر 120 

Lowna Series

No. 140152 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    دفتر 180 

ِسری لونا

e
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



| صحافی عطف تخت | No. 140012هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140013هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Rain Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پرانرژی و انتزاعی	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال	 
جلد رنگی درخشان و حساس به نور	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد پیشرو و آینده نگر	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

ِسری باران 



No. 140016هر بسته  25 جلددفتر زبان 100 صفحه | صحافی عطف تخت |    | اندازه X 160  230 میلیمتر  Intellect Series

دفتر نگارش فارسی و التین با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه کنجکاو و جستجوگر	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال 	 
بهینه شده برای استفاده در محیط های آموزشی و مدارس	 
جلد رنگی درخشان و حساس به نور	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
به رشد 	  نوجوانان مشتاق  و  کودکان  برای  هدیه ای مناسب 

و پیشرفت
با بسته بندی ۴ تایی در مدل صحافی عطف تخت	 

ِسری هوش
No. 140089هر بسته  15 جلددفتر  160 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140015هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 



دفتر نگارش فارسی و التین با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه دقیق و محاسبه گر	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و چسب گرم	 
بهینه شده برای استفاده در محیط های آموزشی، مدارس و 	 

دانشگاه
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
ایده آل برای دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد جدی و هدفمند	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

Basic Series

| صحافی عطف تخت | No. 140017هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140018دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 
ِسری پایه

No. 140118هر بسته  25 جلددفتر زبان 100 صفحه | صحافی عطف تخت |   | اندازه X 160  230 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شرقی و پرتحرک 	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناســـب بـــرای عالقمندان بـــه تمرکز حواس و 	 

یتیشن مد
لب رنگ صحافی چسب گرم	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

Mandala Series

| صحافی عطف تخت | No. 140021هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140022دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140162دفتر  80 صفحه 

ِسری مانداال

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140163دفتر 120 

No. 140164 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    دفتر 180 

No. 140122هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

e
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



Alpha Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه سرکش و هیجان انگیز	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
نقره کوب و طالکوب روی جلد	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد پر جنب و جوش و خالق	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

| صحافی عطف تخت | No. 140025هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 
ِسری آلفا

No. 140026هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 



هر بسته  20 جلد No. 140028دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140029هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه کمال گرا و کالسیک	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: چسب گرم و اسپیرال	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانشجویان	 
هدیه ای مناســـب برای افـــراد عالقمند بـــه طبیعت با 	 

عمیق ت  سا حسا ا
لب رنگ صحافی چسب گرم	 

Garden Series

ِسری باغ



| صحافی عطف تخت | No. 140041هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140042هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Waves Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پرتحرک و انتزاعی	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد خالق با نگاه هنرمندانه به زندگی	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

ِسری امواج



Carmen Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
ارائه شده در مدل : اسپیرال	 
طرح های جذاب با روحیه پرشور و رمانتیک	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای عالقمندان به دفترهای خاص	 

No. 140044هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری کارمن



| صحافی عطف تخت | No. 140068هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140069دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140070هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140153دفتر  80 صفحه 

Cobana Series

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140154دفتر 120 

ِسری کوبانا 

No. 140155 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    دفتر 180 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد، پرانرژی و انتزاعی	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای افراد مثبت نگر، شاد و پرانرژی	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

e
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



ِسری خوشمزه

Delicious Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه متمایز و هیجان انگیز	 
ارائه شده در دو مدل صحافی: عطف تخت و اسپیرال	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناســـب برای عالقمندان به رنگ های شـــاد و 	 

خوشمزه  طعم های 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

| صحافی عطف تخت | No. 140055هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140056هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 



| صحافی عطف تخت | No. 140058هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته  20 جلد No. 140059دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و پرانرژی	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا و خالق	 
با بسته بندی ۴ تایی در مدل عطف تخت	 

| صحافی عطف تخت | No. 140156دفتر  80 صفحه 

Legan Series

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140157دفتر 120 

ِسری لگان

No. 140158 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



ِسری میکو

| صحافی عطف تخت | No. 140159دفتر  80 صفحه 

Miko Series

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140160دفتر 120 
دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پرانرژی و جوان	 
ارائه شده در سه مدل صحافی: عطف تخت، چسب گرم و 	 

اسپیرال
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا و خالق	 
لب رنگ صحافی چسب گرم	 

No. 140161 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    دفتر 180 

هر بسته  20 جلد No. 140065دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 160  230 میلیمتر 

No. 140066هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

e
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



No. 110802هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر  Flat Series

ِسری فلت

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای گالسه	 
صحافی فنر اسپیرال با جلد تقویت شده	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
طیف گسترده ای از طرح جلدهای متنوع با چاپ	 
بهره  مند از فنرهای فلورسنت در مدل های سفارشی 	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 



Amsterdam Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه مدرن	 
ارائه شده در فنر اسپیرال	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
نقره کوب روی جلد	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای دوستداران رنگ و هارمونی	 

No. 140051هر بسته  23 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 

ِسری آمستردام 



Tablet Series

دفتر تبلت 

| صحافی عطف تخت | No. 140071هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه مدرن و دیجیتال	 
صحافی عطف تخـــت، بهینه شـــده برای اســـتفاده در 	 

محیط هـــای آموزشـــی و مدارس
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیـه ای مناسـب بـرای کـودکان و نوجوانـان مشـتاق بـه 	 

روز تکنولـوژی 
با بسته بندی ۴ تایی	 

| صحافی عطف تخت | No. 140165دفتر  80 صفحه 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140166دفتر 120 

No. 140167 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



Isometric Series| صحافی عطف تخت | No. 120104هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی شاد و سرزنده، ایده آل برای دانش آموزان 	 
با جلد ساخته شده از مقوای گرم دار اروپایی	 
مناسب برای ساعات طوالنی نگارش	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

ِسری ایزومتریک

| صحافی عطف تخت | No. 130104هر بسته  5 عددبستـه ۴ جلدی   | اندازه X 160  230 میلیمتر 



| صحافی عطف تخت | No. 120105هر بسته  25 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 130105هر بسته  5 عددبستـه 5 جلدی   | اندازه X 160  230 میلیمتر 

Neon Series

ِسری نئون 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد رنگی درخشان حساس به نور	 
سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
صحافی با مفتول های آلمانی رنگارنگ	 
5 رنگ جذاب	 
صفحات داخلی، کاغذ 70 گرمی خط  دار	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
دو گوشه گرد	 



Neon Series| صحافی عطف تخت | No. 120305هر بسته  30 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 100  130 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 130305هر بسته  8 عددبستـه 5 جلدی   | اندازه X 100  130 میلیمتر 
دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد رنگی درخشان حساس به نور	 
بسیار سبک	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
صحافی با مفتول های آلمانی رنگارنگ	 
5 رنگ جذاب	 
صفحات داخلی، کاغذ 70 گرمی خط  دار، نقطه ای	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
دو گوشه گرد	 

ِسری نئون هابیت 



Pantone Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلدهای رنگی جذاب	 
بسیار سبک	 
نقره کوب و طالکوب روی جلد	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
صحافی با مفتول های آلمانی رنگارنگ	 
صفحات داخلی، کاغذ 70 گرمی	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
دو گوشه گرد	 
هدیه ای مناسب برای دوستداران رنگ و هارمونی	 

ِسری پنتون پترن 

No. 140110هر بسته 25 جلد | صحافی عطف تخت | میلیمتر |دفتر 6۴  صفحه   165  X 115 اندازه

| صحافی عطف تخت | No. 140111هر بسته  22 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 150  210 میلیمتر 



Pantone Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلدهای رنگی جذاب	 
بسیار سبک	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
صحافی با مفتول های آلمانی رنگارنگ	 
صفحات داخلی، کاغذ 70 گرمی	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
دو گوشه گرد	 
هدیه ای مناسب برای دوستداران رنگ و هارمونی	 

ِسری پنتون 

No. 140112هر بسته 25 جلد | صحافی عطف تخت | میلیمتر |دفتر 6۴  صفحه   165  X 115 اندازه

| صحافی عطف تخت | No. 140113هر بسته  22 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 150  210 میلیمتر 



Mantra Series

ِسری مانترا

هر بسته  17 جلد No. 140080دفتر  160 صفحه | صحافی چسب گرم  |    | اندازه X 190 190 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پر تحرک و خیال انگیز	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانش آموزان	 
هدیه ای مناسب برای دوستداران دفتر های خاص	 
لب رنگ	 



Paria Series

کاغذ کادو پریا

No. 95312 اندازه X 476 666 میلیمتر 

کاغذ کادو با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پر تحرک و خیال انگیز	 
 	FSC کاغذ استاندارد
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 



Flat Series

کاغذ کادو فلت

No. 95313 اندازه X 476 666 میلیمتر 

کاغذ کادو با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه پر تحرک و خیال انگیز	 
 	FSC کاغذ استاندارد
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 



کــال ســـور



مقاوم در مقابل آسیب دیدگی و ضربه	 
اندازه بهینه برای حمل در دست، کیف و کوله	 
نقره کوب و طالکوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
نگهدارنده مطلوب برگه های پانچ شده	 
حلقه های فلزی مقاوم در برابر باز و بسته شدن زیاد	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 

کالسور نکسوس 

Nexos Binders
No. 140082 |کالسـور 200 صفحه با قفل فلزی  |    اندازه X 250 310 میلیمتر 

   | |  یدک کالسـور  No. 11117کاغـذ  100  بـرگ  | اندازه X ۲۱۰ ۲۹۷ میلیمتر 

هر بسته  8 جلد

هر بسته  4 جلد



مقاوم در مقابل آسیب دیدگی و ضربه	 
اندازه بهینه برای حمل در دست، کیف و کوله	 
نقره کوب و طالکوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی	 
نگهدارنده مطلوب برگه های پانچ شده	 
حلقه های فلزی مقاوم در برابر باز و بسته شدن زیاد	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 

کالسور آنتیک 

Antique Binders
No. 140081 | کالسـور 200 صفحه با قفل فلزی  |    اندازه X 195 265 میلیمتر 

   | |  یدک کالسـور  No. 11121کاغـذ  100  بـرگ  | اندازه X 160 230 میلیمتر 

هر بسته  7 جلد

هر بسته  5 جلد



دفـــتر نـقـاشـــی



| صحافی عطف تخت | No. 140097هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 

Janjo Series

ِسری جانجو 

دفتر نقاشی صحافی عطف تخت و اسپیرال	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و پرانرژی	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانش آموزان 	 

No. 140123هر بسته  15 جلد صفحه | صحافی اسپیــرال  |    |دفتر 160  اندازه X 160  230 میلیمتر 



| صحافی عطف تخت | No. 140172دفتر  80 صفحه 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140173دفتر 120 

No. 140174 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

| صحافی عطف تخت | No. 140067هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر  Cobana Series

ِسری کوبانا 

دفتر نقاشی صحافی عطف تخت و اسپیرال	 
طرح های جذاب با روحیه شاد، پرانرژی و انتزاعی	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای افراد مثبت نگر، شاد و پرانرژی	 



دفتر نقاشی با بهترین کیفیت	 
طرح های جذاب با روحیه شاد و خیال انگیر	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای بچه های پرانرژی و امیدوار 	 

Parya Series

ِسری پریا 1

| صحافی عطف تخت | No. 140169دفتر  80 صفحه 

صفحه | صحافی اسپیــرال  |    No. 140170دفتر 120 

No. 140171 صفحه | صحافی اسپیــرال  |    eدفتر 180 
l

i
t

e | اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

| اندازه X 160  230 میلیمتر 

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد

هر بسته 20 جلد



دفتر نقاشی صحافی عطف تخت	 
طرح های جذاب با روحیه کمال گرا و کالسیک	 
نقره کوب روی جلد	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانشجویان	 
هدیه ای مناســـب برای افـــراد عالقمند بـــه طبیعت با 	 

ت عمیق سا حسا ا

Garden Series

ِسری باغ

| صحافی عطف تخت | No. 140030هر بسته  25 جلددفتر  100  صفحه  | اندازه X 160  230 میلیمتر 



Painting Series

ِسری نقاشی

طرح های جذاب با روحیه شاد، پرانرژی و انتزاعی	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دوگوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره و دانش آموزان 	 
هدیه ای مناسب برای افراد مثبت نگر، شاد و پرانرژی	 

No. 140175 اندازه X ۲۴0  ۳۴0 میلیمتردفتر 60 صفحه | صحافی فــنــــــر  |   



Leto Series

ِسری لِتو

دفتر طراحی با بهترین کیفیت	 
صحافی فنری	 
با قابلیت بازشدن 360 درجه	 
رنگ صفحات داخلی ســـازگار با چشـــم بـــرای طراحی 	 

ت مد نی  ال طو
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و قلم فلزی	 

No. 140077 اندازه X 210 297 میلیمتر )A4(دفترطراحی 120 صفحه | صحافی فــنــــر  |   



هر بسته  14 جلد

هر بسته  10 جلد

Effect Series

تخته شاسی . ِسری اثر

تخته شاسی با بهترین کیفیت	 
10 طرح مختلف از آثار هنرمندان	 
برای طراحی طوالنی 	  با چشم  داخلی سازگار  رنگ صفحات 

مدت
مقاوم در برابر آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 

No. 95314

No. 95316

 |  A4 تخته شاسی

 |  A5 تخته شاسی



دفـــتر خبرنــگاری



Dorsa Seriesهر بسته  15 جلدNo. 140093 صفحه | صحافی فــنــــــر  |    |دفتر 200  اندازه X 100  148 میلیمتر 

ِسری درسا

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای فنالندی	 
صحافی فنر پنهان در قسمت باالیی دفتر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
صفحـــات داخلی کـــرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

مدت طوالنی  نوشـــتار 
ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 

آمـوزگاران
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 



Taak Seriesهر بسته  20 جلدNo. 110901 صفحه | صحافی فــنــــــر  |    |دفتر 200  اندازه X 100  148 میلیمتر 

ِسری تاک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای آلمانی 	 
صحافی فنر پنهان در قسمت باالیی دفتر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار بـا چشـم بـرای نوشـتار 	 

طوالنی مـدت
ایده آل برای مشـــاغل پرتحرک، خبرنـــگاران، هنرمندان و 	 

آموزگاران
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 



Dorna Seriesهر بسته  20 جلدNo. 111001 صفحه | صحافی فــنــــــر  |    |دفتر 200  اندازه X 100  148 میلیمتر 

ِسری درنا

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر	 
صحافی فنر پنهان در قسمت باالیی دفتر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
صفحـــات داخلی کـــرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

مدت طوالنی  نوشـــتار 
ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 

آمـوزگاران
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 



Atlas Seriesهر بسته  20 جلدNo. 140121 |دفتر 160 صفحه | صحافی فـنـر از باال  |    اندازه X 100  148 میلیمتر 

ِسری اطلس

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
صفحـــات داخلی کـــرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

مدت طوالنی  نوشـــتار 
ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 

آمـوزگاران
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 

No. 140120هر بسته  20 جلد |دفتر 160 صفحه | صحافی فنر از راست |    اندازه X 100  148 میلیمتر 



یادداشــت دفـــتر 
رهـــا ســری 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای اینوربرد	 
طرح های جذاب با رنگ های خاص	 
ارائه شده در مدل رها: جلد کشدار با داخله جدا شونده	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا، خالق و هنردوست	 

Color Series

ِسری رها رنگین

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140192هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 140  210 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای اینوربرد	 
طرح های جذاب با رنگ پنتون سال 2020	 
ارائه شده در مدل رها: جلد کشدار با داخله جدا شونده	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا، خالق و هنردوست	 

Pantone Series

ِسری رها پنتون 2020

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140193هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 140  210 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
با جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب از آثار هنرمندان	 
ارائه شده در مدل رها: جلد کشدار با داخله جدا شونده	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا، خالق و هنردوست	 

Artist Series

ِسری رها هنرمندان متاالیز

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140094هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای اینوربرد	 
طرح های جذاب از آثار هنرمندان	 
ارائه شده در مدل رها: جلد کشدار با داخله جدا شونده	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا، خالق و هنردوست	 

Artist Series

ِسری رها هنرمندان

| صحافی مـدل رهــ ا |    ـــت  No. 140095هر بسته  20 جلددفتر  هـابی | اندازه X 100  130 میلیمتر 



سری رها هاوایی

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای فنالندی	 
سبک با طراحی منحصر به فرد	 
دارای دفتر جداشونده و قابل تعویض 	 
جلد کشدار برای حمل آسان و جلوگیری از بازشدن اتفاقی	 
13 رنگ به روز و چشم نواز 	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مقاوم در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و کارگزاران اقتصادی	 
دو گوشه گرد	 

| صحافی مـدل رهــ ا |    ـــت  No. 140043هر بسته  20 جلددفتر  هـابی | اندازه X 100  130 میلیمتر  Raha Series



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای گمونت آلمانی	 
طرح های جذاب با روحیه شهری و جوان	 
ارائه شده در مدل :  جلد کشدار با داخله جدا شونده	 
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا و خالق	 

Teens Series 1   | صحافی مـدل رهــ ا | No. 140048هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 

ِسری رها شاب ۱



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای متاالیز رنگین کمانی	 
طرح های جذاب با روحیه شهری و جوان	 
ارائـه شـده در دو مدل صحافی: فنر اسـپیرال و جلد کشـدار 	 

بـا داخله جدا شـونده
کاغذ با استاندارد FSC در صفحات داخلی 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ 	 
مواد اولیه بدون اسیدهای آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
ایده آل برای کاربردهای روزمره، دانش  آموزان و دانشجویان	 
هدیه ای مناسب برای افراد نوگرا و خالق	 

Teens Series 2   | صحافی مـدل رهــ ا | No. 140049هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 

No. 140047هر بسته  23 جلد ــپیـرال  |    صفحه | صحافی اس |دفتر 200  اندازه X 160  230 میلیمتر 
ِسری شاب ۲



Raha Series

سری رها سرو

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای گمونت آلمانی	 
سبک با طراحی منحصر به فرد	 
دارای دفتر جداشونده و قابل تعویض 	 
جلد کشدار برای حمل آسان و جلوگیری از بازشدن اتفاقی	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مقاوم در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و کارگزاران اقتصادی	 
در دو نوع هابیت و دو جلدی	 
دو گوشه گرد	 

| صحافی مـدل رهــ ا |    ـــت  No. 140040هر بسته  20 جلددفتر  هـابی | اندازه X 100  130 میلیمتر 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140039هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 



ِسری رها متالیک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
سبک با طراحی منحصر به فرد	 
دارای دفتر جداشونده و قابل تعویض 	 
جلد کشدار برای حمل آسان و جلوگیری از بازشدن اتفاقی	 
3 رنگ به روز و چشم نواز 	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مقاوم در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و کارگزاران اقتصادی	 
در دو نوع هابیت و دو جلدی	 
دو گوشه گرد	 

| صحافی مـدل رهــ ا |    ـــت  No. 140052هر بسته  20 جلددفتر  هـابی | اندازه X 100  130 میلیمتر 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140050هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 

Raha Series



Raha Classic Series

ِسری رها کالسیک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر فرانسوی 	 
سبک با طراحی منحصر به فرد	 
دارای دفتر جداشونده و قابل تعویض 	 
جلد کشدار برای حمل آسان و جلوگیری از بازشدن اتفاقی	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مقاوم در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و کارگزاران اقتصادی	 
در سه نوع هابیت، تک جلدی و دو جلدی	 
دو گوشه گرد	 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 120408هر بسته  13 جلددفتـر   تک جلدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140128هر بسته  20 جلدهـابیت دو جلدی  | اندازه X 100  130 میلیمتر 

No. 140076هر بسته  20 جلدهـابیت تک جلدی | صحافی مـدل رهــ ا |    | اندازه X 100  130 میلیمتر 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140075هر بسته  15 جلددفتـر   دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 



Raha Series

ِسری رها نئون 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر فرانسوی 	 
سبک با طراحی منحصر به فرد	 
دارای دفتر جداشونده و قابل تعویض 	 
جلد کشدار برای حمل آسان و جلوگیری از بازشدن اتفاقی	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مقاوم در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و کارگزاران اقتصادی	 
در دو نوع هابیت و دو جلدی	 
دو گوشه گرد	 

| صحافی مـدل رهــ ا |    ـــت  No. 110401هر بسته  20 جلددفتر  هـابی | اندازه X 100  130 میلیمتر 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 120406هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 



ِسری رها چرم

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای چرم فنالندی	 
سبک با طراحی منحصر به فرد	 
دارای دفتر جداشونده و قابل تعویض 	 
جلد کشدار برای حمل آسان و جلوگیری از بازشدن اتفاقی	 
6 رنگ به روز و چشم نواز 	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مقاوم در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و کارگزاران اقتصادی	 
در دو نوع هابیت و دو جلدی	 
دو گوشه گرد	 

| صحافی مـدل رهــ ا |    ـــت  No. 140046هر بسته  20 جلددفتر  هـابی | اندازه X 100  130 میلیمتر 

| صحافی مـدل رهــ ا |    No. 140045هر بسته  15 جلددفتر  دو جلـدی  | اندازه X 150  210 میلیمتر 

Raha Series



دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
صحافی با مفتول های آلمانی رنگارنگ	 
صفحات داخلی، کاغذ 70 گرمی خط  دار	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
دو گوشه گرد	 

Raha Series

رها یدکی

No. 110209هر بسته  20 جلددفتر  100 صفحه مشکی | صحافی عطف تخت | | اندازه X 150  210 میلیمتر 

No. 110210هر بسته  20 جلددفتر  100 صفحه طوسی | صحافی عطف تخت | | اندازه X 150  210 میلیمتر 

| صحافی عطف تخت | No. 140109هر بسته  20 جلددفتر  100 صفحه  | اندازه X 100  130 میلیمتر 



یادداشــت دفـــتر 
ســری تبلتـی



Tablet Series

ِسری تبلتی پارچه ای ˝7 اینچ

Tablet Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی منحصر به فرد با کانسپت زندگی دیجیتال	 
جلد ساخته شده از پارچه آلمانی مخصوص 	 
صحافی سوئیسی، فرم های کاغذی دوخته شده	 
11 رنگ شاد و جذاب	 
دورچاپ مشکی	 
سبک با قابلیت حمل آسان در کیف و دست	 
با قابلیت بازشدن 360 درجه	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای استفاده روزمره دانشجویان و دانش آموزان	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
چهار گوشه گرد	 

No. 121409هر بسته  6 جلد |دفتـر 160 صفحـه | صحافـی دوخت  |    اندازه X 130  210 میلیمتر 



Tablet Series

ِسری تبلتی پارچه ای ˝10 اینچ

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی منحصر به فرد با کانسپت زندگی دیجیتال	 
جلد ساخته شده از پارچه آلمانی مخصوص 	 
صحافی سوئیسی، فرم های کاغذی دوخته شده	 
5 رنگ شاد و جذاب	 
دورچاپ مشکی	 
سبک با قابلیت حمل آسان در کیف و دست	 
با قابلیت بازشدن 360 درجه	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای استفاده روزمره  دانشجویان و دانش آموزان	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
چهار گوشه گرد	 

No. 121305هر بسته  5 جلد |دفتـر 160 صفحـه | صحافـی دوخت  |    اندازه X 160  240 میلیمتر 



Tablet Series

ِسری تبلتی سیلیُکنی ˝7 اینچ

Tablet Series No. 120703هر بسته  6 جلد |دفتـر 160 صفحـه | صحافـی دوخت  |    اندازه X 130  210 میلیمتر 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی منحصر به فرد با کانسپت زندگی دیجیتال	 
جلد ساخته شده از سیلیُکن ایتالیایی با حداکثر طول عمر	 
صحافی سوئیسی، فرم های کاغذی دوخته شده	 
3 رنگ مایه مات، چشم نواز و جذاب	 
دورچاپ مشکی	 
سبک با قابلیت حمل آسان در کیف و دست	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
 مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
 مناســـب بـــرای هنرمنـــدان، خبرنـــگاران و فعـــاالن 	 

رت آپ ها ســـتا ا
 مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
 بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
چهار گوشه گرد	 



Tablet Seriesهر بسته  7 جلدNo. 121103 |دفتـر 160 صفحـه | صحافـی دوخت  |    اندازه X 160  240 میلیمتر 

ِسری تبلتی سیلیُکنی ˝10 اینچ

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی منحصر به فرد با کانسپت زندگی دیجیتال	 
جلد ساخته شده از سیلیُکن ایتالیایی با حداکثر طول عمر	 
صحافی سوئیسی، فرم های کاغذی دوخته شده	 
3 رنگ مایه مات، چشم نواز و جذاب	 
دورچاپ مشکی	 
سبک با قابلیت حمل آسان در کیف و دست	 
صفحـات داخلـی کـرم رنـگ سـازگار با چشـم برای نوشـتار 	 

مدت طوالنـی 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
 مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
 مناســـب بـــرای هنرمنـــدان، خبرنـــگاران و فعـــاالن 	 

رت آپ ها ســـتا ا
 مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
 بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
چهار گوشه گرد	 



یادداشــت دفـــتر 
جـلـد نـــــرم



سری طبیعت

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای گمونت آلمانی	 
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
۴ طرح زیبا و متمایز	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـه صفحات داخلی سـازگار با چشـم برای نوشـتار طوالنی 	 

مدت در سـه نوع نقطه ای، خط دار و شـطرنجی
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دور چاپ رنگی	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
ــوزگاران و 	  ــان و آم ــجویان، مهندس ــرای دانش ــب ب مناس

ــت ــتداران طبیع دوس

Nature Seriesهر بسته  5 جلدNo. 140194 |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



سری مرمرین

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوا	 
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
۴ رنگ درخشان و متمایز	 
نقره کوب و طالکوب روی جلد	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـه صفحات داخلی سـازگار با چشـم برای نوشـتار طوالنی 	 

مدت در سـه نوع نقطه ای، خط دار و شـطرنجی
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و آموزگاران	 
دو گوشه گرد	 

Marmarin Seriesهر بسته  5 جلدNo. 140195 |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



سری کاپری

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوا	 
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
12 رنگ درخشان و متمایز	 
نقره کوب و طالکوب روی جلد	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـه صفحات داخلی سـازگار با چشـم برای نوشـتار طوالنی 	 

مدت در سـه نوع نقطه ای، خط دار و شـطرنجی
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و آموزگاران	 
دو گوشه گرد	 

Capri Seriesهر بسته  5 جلدNo. 140196 |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



سری ِبلک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
 	PVC جلد ساخته شده از مقوای
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
سفیدکوب روی جلد	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ــرای نوشــتار 	  ــا چشــم ب ــی ســازگار ب ــه صفحــات داخل ارائ

ــدت  ــی م طوالن
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناســـب برای دانش آموزان، دانشـــجویان، مهندسان و 	 

آموزگاران
دو گوشه گرد	 

Black Seriesهر بسته  5 جلدNo. 140198 |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 210  297 میلیمتر 

No. 140197هر بسته  5 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



سری فابل

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائــه صفحــات داخلــی در چهــار نــوع نقطــه ای، خــط دار، 	 

شــطرنجی و ســاده
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
صحافی با مفتول های آلمانی رنگارنگ	 
9 رنگ جذاب	 
صفحات داخلی، کاغذ 70 گرمی خط  دار، نقطه ای و طراحی	 
مناسب برای کاربردهای روزمره، دانش آموزان و دانشجویان	 
دو گوشه گرد	 

هر بسته 25 جلد | صحافی عطف تخت | |دفتر 6۴  صفحه  اندازه X  115  165  میلیمتر 

Fabel Series| صحافی عطف تخت | هر بسته 10 عددبستـه ۳ جلدی   | No. 140125اندازه X  115  165  میلیمتر 

No. 140096



سری پرادان

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از جیر فرانسوی	 
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و آموزگاران	 
دو گوشه گرد	 

Pradan Seriesهر بسته  5 جلدNo. 140199 |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



سری رنسانس

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای ایتالیایی متالیک	 
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
6 رنگ درخشان و متمایز	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و آموزگاران	 
دو گوشه گرد	 

No. 140019هر بسته  5 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر  Renaissance Series



سری مونت کارلو

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از چرم ایتالیایی	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای استفاده راحت	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 
آمـوزگاران

خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 

No. 140020هر بسته  5 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر  Monte carlo Series



سری دیبا آسمان

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر	 
صحافی فنر پنهان در قسمت باالیی دفتر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 
آمـوزگاران

خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 

No. 120603هر بسته  7 جلد |دفتر 208 صفحه | صحافی فــنــــــر  |    اندازه X 160  230 میلیمتر  Diba Series



سری دیبا اسکاندیناوی

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر	 
صحافی فنر پنهان در قسمت باالیی دفتر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 
آمـوزگاران

خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 

No. 122105هر بسته  7 جلد |دفتر 208 صفحه | صحافی فــنــــــر  |    اندازه X 160  230 میلیمتر  Diba Series



سری اروپایی

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از مقوای جیر	 
صحافی فنر پنهان در قسمت باالیی دفتر	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 
آمـوزگاران

خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 

No. 140023هر بسته  10 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر  European Series



یادداشــت دفـــتر 
جلـد سـخـت



No. 95311 جامدادی پارچه ای 
ِسری لیما

Lima Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از پارچه	 
طراحی نفیس و زیبا	 
دور رنگ متناسب با رنگ جلد	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـــه صفحات داخلی در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 	 

شطرنجی و 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناسب برای دانش آموزان	 
دوگوشه گرد	 

No. 140083هر بسته  5 جلد ــت  |    |دفتر 22۴ صفحه | صحافی دوخـ اندازه X 160  230 میلیمتر 



Milan Series

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از پارچه آلمانی مخصوص	 
طراحی نفیس، زیبا و ساده	 
7 رنگ درخشان و متمایز	 
دورچاپ طوسی	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـــه صفحات داخلی در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 	 

شطرنجی و 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
مناسب برای دانشجویان، مهندسان و آموزگاران	 
دو گوشه گرد	 

ِسری میالن 

No. 121907هر بسته  6 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



سری فرانکفورت

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از گالسه، سلفون مخمل و یوی براق	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
بهینه شده برای حمل در جیب و استفاده راحت	 
ارائـــه صفحات داخلی در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 	 

شطرنجی و 
ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 

آمـوزگاران
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 

Frankfurt Seriesهر بسته  8 جلدNo. 140024 |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



Schwarz Series

ِسری شوآرتز

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد سخت کاغذی آلمانی با حداکثر دوام و طول عمر	 
طراحی منحصر به فرد و کالسیک	 
دور رنگ های مختلف 	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائه صفحات داخلی در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار و 	 

نجی شطر
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای استفاده عمومی، کارگزاران اقتصادی و مدیران	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

No. 111601هر بسته  6 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



Itmetalic Series

ِسری ایتالیایی متالیک

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحـی منحصـر بـه فرد بـا کانسـپت زندگی شـهری مدرن 	 

صنعتی و 
صحافـی سوئیسـی بـا جلـد سـخت تکنومتـال و فرم هـای 	 

کاغـذی دوخته شـده
ارائـــه صفحات داخلی در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 	 

شطرنجی و 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای کارآفرینان، کارگزاران اقتصادی و مدیران	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

No. 121502هر بسته  11 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



Bamboo Series

ِسری بامبو 

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
طراحی منحصر به فرد با کانسپت هنر شرق دور	 
جلـد ام دی اف بـا عطـف منعطـف سـاخته شـده از روکـش 	 

سـو ئیسی 
۴ رنگ مایه با طرح چوب	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

 بلند مدت	 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مناسب برای فضای کارگاه، اداره و دانشگاه	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 

No. 121705هر بسته  11 جلد |دفتر 22۴ صفحـه | صحافی دوخـت  |    اندازه X 135  210 میلیمتر 



India Series

ِسری ایندیا

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد سخت چرمی ایتالیایی، دارای استانداردهای حمایت از 	 

حقوق حیوانات
طراحی منحصر به فرد، کالسیک و جدی	 
8 رنگ به روز و چشم نواز	 
مناسب برای دفترکار، دانشگاه یا کارگاه	 
خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
ارائـــه صفحات داخلی در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 	 

شطرنجی و 
مقاومت باال در مقابل آسیب دیدن و ضربه	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
بیشترین میزان واکنش کاغذ به مداد و خودکار	 
دو گوشه گرد	 
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سری رما

دفتر نگارش با بهترین کیفیت	 
جلد ساخته شده از چرم ایتالیایی	 
بسیار سبک با طراحی منحصر به فرد 	 
ارائـــه صفحات داخلی کرم رنگ ســـازگار با چشـــم برای 	 

نوشـــتار طوالنی مدت در ســـه نوع نقطـــه ای، خط دار 
شطرنجی و 

ایـده آل بـرای مشـاغل پرتحـرک، خبرنـگاران، هنرمنـدان و 	 
آمـوزگاران

خوانش خوب نوشتار روی کاغذ	 
مواد اولیه بدون اسیدهای صنعتی آسیب زا	 
دو گوشه گرد	 
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