
 1400 لیست قیمت سررسید             

 کد نام کاال ابعاد شرح کاال تعداد قیمت )تومان(

 ١ سررسید یسنا وزیري (مشکی، سرمه ایروزشمار ته دوخت )چرم شاین طرح   36500

 ٢ سررسید آلما وزیري  روزشمار ته دوخت جلد سلفونی   31000

 ٣ سررسید سامان وزیري (سرمه ای، زرشکی، طوسی، مشکی) لوکس روزشمار ته دوخت ابروبادچرم   36000

 ۴ سررسید ایلیا وزیري )قهوه ای ، آبی، مشکی( جلد چرم بافت دار روزشمار ته دوخت  34000

 ۵ سررسید میالد وزیري عسلی( زرشکی، )قهوه ای، جلد چرم ترمو روزشمار ته دوخت  37000

 ۶ سررسید پارسیان وزیري (سرمه ای )قرمز، روزشمار ته دوخت نوبوکجلد چرم   36000

 ٧ سررسید کیان وزیري )طوسی،آبی( شمار ته دوخت رنگ روزدو  دو تکهجلد چرم   37500

 ٨ سررسید آرش وزیري )طوسی( جلد گالینگور شاین روزشمار ته دوخت  32500

 ٩ سررسید شوکا وزیري روزشمار ته دوخت )مشکی( کروکودیلیجلد چرم   34500

 ١٠ سررسید آترین خشتی طوسی( )قرمز، آبی، جلد سوئیت روزشمار ته دوخت  40500

 ١١ سررسید درسا خشتی آبی( )طوسی، جلد گالینگور شاین روزشمار ته دوخت  39500

30500 
 

 قالب دار جلد نرم پارچه به همراه لب رنگ روزشمار ته دوخت 

 بنفش( آبی، سبز، )طوسی، 

 ١٢ سررسید کاوه رقعی

 ١٣ سررسید رسام رقعی زرشکی( )طوسی، روزشمار ته دوختلب رنگ زرد جلد نرم پارچه   29000

سرمه ای، طوسی، زرشکی، ) کش دار وزشمار ته دوختدوختی ابر دار رجلد چرم   31000

 مشکی(

 ١۴ سررسید سینا رقعی

31800  ١۵ سررسید اهورا رقعی (، طوسی، بنفشقرمز آبی، )مشکی، ته دوخت چرم کش دار از بغلجلد  

 ١۶ سررسید النا رقعی مشکی( سرمه ای، )قهوه ای، جلد چرم پوست ماری روزشمار ته دوخت  29800

 ١٧ سررسید پارسا رقعی (، رنگیمشکی ،سرمه ای) ته دوخت ترمو فرانسویجلد چرم   29800

 ١٨ سررسید سروش رقعی قرمز( مشکی، )سرمه ای، ته دوخت سلفونی لبه دارجلد   27500

 ١٩ سررسید سولماز رقعی قرمز( )مشکی، طرفه دستیار مهندسی ته دوختدو جلد گالینگور   29500

 ٢٠ سررسید مهرداد اروپایی )مشکی، قرمز( جلد چرم کروکودیلی روزشمار ته دوخت  28500

 ٢١ سررسید راما اروپایی (، قرمزمشکی )نارنجی، جلد شرانگ برجسته روزشمار ته دوخت  28000

 ٢٢ سررسید هراز اروپایی (سرمه ای ،زرشکی، طوسی، مشکی) روزشمار ته دوختابروباد طرح  چرمجلد   29500

 ٢٣ سررسید ونداد اروپایی آبی( )طوسی، روزشمار ته دوخت دو تیکه شاین جلدگالینگور  26500

 ٢۴ سررسید کارن اروپایی جلد چرم طرح شاین روزشمار ته دوخت )سرمه ای، مشکی(  26500

 ٢۵ سررسید نگار  اروپایی جلد ترمو روزشمار ته دوخت )رنگی(  27500

سررسید  اروپایی جلد چرم نوبوک )قرمز، سرمه ای(   28000
 سپیدار

٢۶ 

 ٢٧ دفتر یادداشت  اروپایی جلد گالینگوری شاین کش دار )سرمه ای، طوسی(  23500

 ٢٨ سررسید ژوبین ارگانایزر سرمه ای( )طوسی، جلد ترمو دکمه دار روزشمار ته دوخت  40500

 ٢٩ سررسید آرام ارگانایزر جلد گالینگور  3500

اروپایی  ، طرح برجستهسلفون  3500
 وزیری

 ٣٠ کاور سررسید

اروپایی   متاالیزسلفون   4000
 وزیری

 ٣١ کاور سررسید

اروپایی  کرافت    3200
 وزیری 

 ٣٢ کاور سررسید

 "میباشدموارد بدون پالک و لب رنگ  تمامی. گردد تومان اضافه می 1500 تومان و برای سررسید اروپایی 200تومان، سررسید رقعی 2500 وزیریابعاد  در کرمکاغذ سررسید جهت " 

 عدد می باشد 1000قیمت ها برحسب سفارش               *روز نزد شما به امانت خواهند ماند3محصوالت به مدت . هزینه ارسال و برگشت به عهده مشتری میباشد     


