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45  قطع : وزیری  21 × 14
 نوع کاغذ : تحریر سفید 70 گـرم

 جنس جلد : گالینگور
 رنگ جلـد : مشکی/ سفید
 نوع سـررسید : روزشمــار
  ) پنجشنبه و جمعه باهم (

Mahour سررسید ماهـــور



7 Dorsa Giftست هدیه درســا6

 جعبه :  هارد با روکش گالینگور طوسی
27 x 20 : سایـز 

 نوع سررسید :
  سررسید درسا )طوسی ، یشمی (

  )در صورت تمایل قابلیت جایگزین
  کردن سررسید رقعی ماهور و یادداشت

  رقعی وجود دارد (
 سـایر محتویات : خودکار فلزی مشکی 



9  سایز جعبه : 22 × 815
  همراه با ساک دستی اختصاصی

 محتویات جعبه :
  سررسید رقعی روز شمار  

  تقویم رومیزی با کاغذ فانتزی و
  طالکوبی در تمام صفحات 

   کارت تبریک                                                             
 جنس جلـد و پایـه : گالینگور

  اختصاصی وارداتـی

Nafis Giftست هدیـه نفیـس



1011  قطع : رقعـی  21 × 14
 نوع کاغذ : تحریر سفید 70 گـرم

 جنس جلد : چرم مصنوعی / ترمـو
 رنگ جلـد : مشکی

 نوع سـررسید : روزشمــار
  ) پنجشنبه و جمعه باهم (

MahourBarbod زیردستی باربـــدسررسید ماهـــور

 قطع : رحلی 28/5 × 22
 نوع کاغذ : تحریر سفید 70 گرم 

 جلد : گالینگور مشکی 
 نوع سررسید : هفته شمار

  به همراه یادداشت 



13  سایـز : 24× 1214
 نوع تقویم : ماه شمار
 سایز متن : 24× 11

 پایـه : گالینگور طوسی 

Homaرومیـزی همـــا



15  سایز جعبه : 36 × 1429
  همراه با ساک دستی اختصاصی

 محتویات جعبه :
  سررسید رقعی روز شمار با جلد پارچه ای

 پلنـر رقعی با جلد پارچه ای
     ست چهار عددی از دمنوش های طبیعی                                                             

Bahareh Giftست هدیـه بهـاره



16Nature GiftKian Gift ست هدیـه کیــانست هدیه طبیعت   سایز جعبه : 19/5× 19/5
  همراه با ساک دستی اختصاصی

 محتویات جعبه :
  9 عدد جعبه شکیل

  شامل انواع دمنوش های طبیعی                                                              

17

 سایز جعبه : 19/5 × 24
 محتویات :

  سررسـید رقعــی و روزشـمار جلد نرم
  جاکارتی چرم طبیعی ، خودکار فلـزی

  جا کلیدی چـرم       



1819  قطع : اروپایی 
 نوع کاغذ : تحریر70 گرم سفید 

 جنس جلد : ترمو 
 رنگ جلد : طوسی ، سبزیشمی 

 نوع سررسید : ماه شمار و هفته شمار 
  نوع صحافی : ته دوخت با طراحی خاص 

DorsaKhial رومیـزی خیــال سررسید درســا

  سایز متن : 16 × 12
  نوع تقویم : ماه شمار 
  پایه : پلکسی شفاف 

  شامل : برگه های یادداشت 10 × 10



2021  سایـز جعبه : Sepehr Gift15 x 21ست هدیه سپـهر
 محتویات :

  دفترچه یادداشت سپهر و خودکار
10 x 17 : قطع دفترچه 

 رنگ جلد دفترچه :
  مشکی ،سورمه ای ، سبز آبـی ، قرمز

 رنگ جلد ست : طوسی 
 



23  سایز جعبه : 19/5 × 2219/5
  همراه با ساک دستی اختصاصی

 محتویات جعبه :
  سررسید خشتـی 19 × 19 روزشمـار

  بـا جلد پارچـه ای
  تقویم رومیزی پایه چوبی اعال

  کارت تبریک  

Zarrinست هدیـه زریـن



2425  سایـز : Yeganeh & Kara Gift9/5 x 16ست هدیه یگانه و ست هدیه کارا
 محتویات : خودکار

یادداشت یگانه و یا سررسید کارا
فلش مموری ، )انتخاب نوع فلش و حجم 
آن جداگانه صورت می گیرد و در قیمت 

گذاری محسوب نشده است (
9 x 16 : قطع یادداشت یا سررسید

جلد : سلفونی با طرح های متنوع



27 2627  قطع : رقعی  21 × 14
 نوع کاغذ : تحریر کـرم 70 گـرم

 جنس جلد : سخت با روکش گالینگور 
 رنگ جلـد : در هفت رنگ مختلف

Planner دفتر برنامه ریزی )پلنـر( 

Notebookیادداشت جلد سخت

 قطع : رقعی 21 × 14
 نوع کاغذ : بالکی نروژی                                                             

 جنس جلد : سلفونی 
 رنگ جلد : سفید/ مشکی/ نارنجی

  قرمز/ فیروزه ای/ سورمه ای
 نوع : یادداشت 

 نوع صحافی : ته دوخت 



29 28Kasra GiftParis ست هدیه پاریـسست هدیه کسری

 سایز جعبه :  10× 17 × 24
  ساک دستی اختصاصی 

 محتویات : سررسید رقعــی روز شمـار
  جـا کارتی چرم طبیعی ، فلش مموری

  32 گیگ ، خودکار فلزی 
  تقویم رومیزی 

18/5 x 23 : سایـزجعبه 
 مشخصات سررسید :

 ماه شمار x 18 13 با یادداشت
  کاغذ سفید / جلد چرم مصنوعی مشکی 

 محتویات :
  سررسید و خودکار مشکی بدنه فلـزی 



3031  قطع : Kara9 x 16سررسید کـارا
 نوع کاغذ : تحریر 70 گرم سفید 

 نوع سررسید : دوروز شمـار 
 نوع جلـد : سلفونی با طرح های متنوع 



33 32

14 x 21 قطع : رقعـی 
 نوع  سررسید: هفته شمار با یادداشت 

 نوع کاغذ : تحریر 70 گرم سفید 
 نوع صحافی : فنری 

 نوع و رنگ جلد : چرم مصنوعی دو رو 
خاکستری و سبز

Dastyar Navaسررسید دستیـار سررسید نــوا 9 x 16 : قطع 
 نوع کاغذ : تحریر70 گرم سفید 

 جنس جلد : چرم مصنوعی 
 رنگ : قهوه ای 

 نوع صحافی : چسب گرم 
)قابلیت ارائه خودکار(  



343535  قطع : وزیری  21 × 14
 نوع کاغذ : تحریر سفید 70 گـرم

 جنس جلد : گالینگور
 رنگ جلـد : طوسی

 نوع سـررسید : روزشمــار
  ) پنجشنبه و جمعه باهم (

MahourNotebook یادداشت جلد نرمسررسید ماهـور فنری

 قطع : رقعی 21 × 14
 نوع کاغذ : تحریر کرم                                                             

 جنس جلد : گالینگور 
 رنگ جلد : قرمز/ قهوه ای / اُکـر

 نوع : یادداشت 
 نوع صحافی : ته دوخت



3637

 قطع : 26× 17 
 هدیه ای ماندگار شامل اسکناس های

 چاپ شده در 40 سال اخیـــر 
  از10 تومانی تا 10000 تومانی                                                             

 قطع : مناسب برای نگهداری اسناد Banknotes Albumآلبوم اسکناس
 ساخته شده از مرغوب ترین جنس ترمو                                                             

 سه مدل متفاوت
Modiran Fileفولـدر مدیران



39 38

یادداشــت برنـــا

 قطع :  11 × 11
 جنس جلد : گالینگور

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی        
 رنگ جلد : مشــکی

 تعداد برگ یادداشت : حدود 230 برگ

 قطع :  13/5 × 8.5
 جنس جلد : گالینکور

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی        
 رنگ جلد : مشکی

 تعداد برگ یادداشت : حدود 230 برگ

Borna Note

Hiva Noteیـادداشـت هـیـــوا

یـادداشــت یکتــــا

 قطع : 12 × 9
 جنس جلد : ترمو

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر اندونزی        
 رنگ جلد : مشکی

Yekta Note نوع : یادداشت پرفراژدار

 قطع : پالتویی  15 × 10
 جنس جلد : چرم مصنوعی

 نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی        
 رنگ جلد : سـرمه ای / مشکی / عسلی

 نوع تقویم : سال در یک نگاه با یادداشت پرفراژ

Hamrahیادداشت همراه



41 4041  قطع : 10×10× 22
Kraft Gift Cardsکارت تبـریک کرافتStationary Holderجـا  قلمـی رنگ : مشکی

 سایز :  14 × 21 
 جنس : کرافت و طال کوب 

 پاکت : فانتـزی 
 تنـوع: 4 مـدل

CODE / 32

CODE / 33

CODE / 34



43 42

9 510

138

11 712

6 4 مقوای فانتزی

Gift Cardsکارت تبـریک

 سایز :  11 × 17 
 جنس : مقـوا گالسه 

 پاکت : فانتـزی 
 تنـوع: 13 مـدل

1

2

3
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خیابان شهیـد بهشتی / خیابان مفتـح شمالی
کوچـه دهم / شمـاره2 / واحـــد5
تلفـن )10 خـط( : 88544050

88743833 فکس:
info@rathgraphic.com

شهر  قــدس /  خیابــان صنـعت   یکم 
انتــهای بـن بست حرفـه و فـن / پـالک7

46848325 فکس :

دفتـر  مرکــزی

واحـد تولیــد

www.rathgraphic.com
Telegram : 0919 026 9074
https : // telegram.me
/rathgraphicchannel
Instagram : rath ــ graphic


