
شرحقیمت به ریالتعداد در کارتنشرح کاالردیف

 برگ عروسکی ته چسب و فنردوبل وتک سیم  50دفاتر 

عدد120210001رنگ پنتون8خط 1 برگ عروسکی ته چسب 50دفتر 1

عدد120210001 رنگ پنتون8 برگ عروسکی ته چسب نقاشی 50دفتر 2

عدد115260001رنگ پنتون8 خط 1 برگ عروسکی فنردوبل 50دفتر 3

عدد115260001 رنگ پنتون8 برگ عروسکی فنر دوبل نقاشی50دفتر 4

عدد115260001 رنگ پنتون 8 خط عروسکی فنر دوبل 2 برگ 50دفتر 5

عدد290001 رنگ پنتون 8 خط عروسکی فنر تک 1 برگ 60دفتر 6

 برگ دانشجویی ته چسب و فنردوبل50دفاتر 

عدد120195001 خط1 برگ دانشجویی ته چسب 50دفتر 7

عدد120195001 خط2 برگ دانشجویی ته چسب 50دفتر 8

عدد245001 خط1 برگ فنر دوبل دانشجویی 50دفتر 9

عدد245001 خط2 برگ فنر دوبل دانشجویی 50دفتر 10

 برگ عروسکی ته چسب و فنردوبل و تک سیم  80دفاتر 

عدد80280001 رنگ پنتون8 خط 1 برگ عروسکی ته چسب 80دفتر 11

عدد78355001 رنگ پنتون8 خط 1 برگ عروسکی فنردوبل 80دفتر 12

عدد78355001 رنگ پنتون8 خط 2 برگ عروسکی فنر دوبل 80دفتر 13

عدد390001 رنگ پنتون8 خط 1 برگ عروسکی فنر تک 100دفتر 14

عدد76355001 رنگ پنتون8 برگ عروسکی نقاشی فنردوبل 80دفتر 15

دفاتر فوتبالی

عدد330001 برگ فوتبالی فنر دوبل80دفتر16

عدد245001 برگ فوتبالی فنر دوبل50دفتر17

 برگ ته چسب و فنردوبل دانشجویی80دفاتر 

عدد80255001 خط1 برگ دانشجویی ته چسب 80دفتر 18

عدد80255001خط2 برگ دانشجویی ته چسب 80دفتر 19

عدد330001 خط1 برگ دانشجویی فنردوبل80دفتر 20

عدد330001 خط2 برگ دانشجویی فنردوبل80دفتر 21

دفاتر سلفونی عروسکی و دانشجویی ته دوخت و فنردوبل

عدد470001 رنگ پنتون8 برگ سلفونی دوختی عروسکی 100دفتر 22

عدد36550001 رنگ پنتون با جعبه8 برگ سلفونی فنردوبل عروسکی 100دفتر 23

عدد460001 برگ سلفونی دوختی دانشجویی100دفتر 24

عدد800001 برگ سلفونی دوختی دانشجویی200دفتر 25

عدد36520001 برگ سلفونی فنر دوبل دانشجویی با جعبه100دفتر 26

عدد900001 برگ سلفونی فنر دوبل دانشجویی200دفتر 27

عدد520001 برگ دوختی فسفری پنتون با جعبه100دفتر 24-1

 به شرح ذیل تقدیم میگردد95لیست دفاتر انتشارات نادری در سال تحصیلی 



دفاتر شنی فسفری 

عدد125260001 برگ شنی کالسیک فنردوبل پنتون فسفری50دفتر 28

عدد70380001 برگ شنی کالسیک فنر دوبل پنتون فسفری100دفتر 29

دفاتر مجلد طلقی

عدد310001 خط دانشجویی1 برگ مجلد طلقی 60دفتر 30

عدد410001 خط دانشجویی1 برگ مجلد طلقی 100دفتر 31

 خط 4خط و 3دفاتر 

عدد120205001منظوره افشاری ته چسب2 خط 4 خط 3 برگ 50دفتر 32

عدد115250001منظوره فنری عروسکی2خط 4 برگ 50دفتر 33

برنامه کالسی

عدد200010001برنامه کالسی عروسکی جهت تبلیغات34

دفاتر نقاشی فنری و مفتولی

عدد160001 رنگ پنتون با رنگ آمیزی8 برگ رحلی مفتولی 40دفتر نقاشی 35

جین1100001 برگ رحلی دسته دار 20دفتر نقاشی36

جین1600001جین13 برگ  فنر رنگی باال بازشو20دفتر نقاشی37

جین1600001جین14 برگ  فنر رنگی بغل بازشو20دفتر نقاشی38

عدد120190001 رنگ پنتون8 (جعبه دار) برگ خشتی عروسکی 40دفتر نقاشی  39

جین1350001 برگ فیلی مفتولی20دفتر نقاشی 40

عدد100260001 برگ فیلی موم دار فنر دوبل20دفتر نقاشی 41

عدد400001 رنگ پنتون8دفتر نقاشی رحلی جلد سخت فنردوبل 42

دفتر امالء

عدد90330001دفتر امال فنر دوبل جهت مدارس ابتدایی43

دفتر یادداشت 

عدد110001 سلفونی فنر دوبل عروسکی1/16دفتر یادداشت 44

عدد120001دفتر یادداشت مربعی عروسکی فنردوبل جعبه دار45

عدد1/16150001دفتر یادداشت مجلد عروسکی و دانشجویی ته چسب 46

عدد130001 شومیز فنردوبل دانشجویی و عروسکی1/8دفتر یادداشت 47

عدد80001 شومیز 1/16دفتر یادداشت 48

دفاتر کالسوری عروسکی و دانشجویی

عدد950001 برگ سلفونی دانشجویی و عروسکی100دفتر کالسوری 49

عدد1590001 برگ سلفونی دانشجویی قفل فلز200دفتر کالسوری 50

عدد330001یادداشت کالسوری دانشجویی و عروسکی قفل فلز51

عدد420001 برگ اندیکس دار100یدک کالسوری 52

عدد130001یدک یادداشت کالسوری53

عدد900001 برگ گالینگور کش دار خودکار دار100دفتر 54

دفاتر شطرنجی

عدد90001 برگ30دفتر شطرنجی خانه ریز 55

عدد90001 برگ30دفتر شطرنجی خانه درشت 56

عدد195001 برگ ته چسب عروسکی50دفتر شطرنجی 57


