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امروز کمتر اثری از کتاب های درسی و وسایل و لوازم التحریرهایی که زمانی نه چندان دور بازار را قبضه کرده بودند باقی مانده است. دفترمشق های »۱۰۰ برگ« 

و آن معلم گرافیکی پای تخته جای خود را به دفترهای فانتزی رنگارنگ داده اند. دیگر خبری از تراش های شمشیرنشان و آینه دار نیست، مدادهای شترنشان 

و پاک کن های آبی و نارنجی پلیکان به فراموشی سپرده  شده  اند و جامدادی های آهنربایی، لیوان  های تاشو و سازدهنی و خودکارهای قدیمی چندرنگی را که با 

فشار دکمه رنگ های آن ها عوض می شد، در کم تر فروشگاه لوازم التحریری می توان یافت. امروز اما ابزارهای تحریر با برندهای مختلف شان بسیار فراتر از این 

چند قلم کاال و چند عنوان محدود رفته اند. هر وسیله ای را می توان از بین ده ها برند مختلف و صدها کاالی مشابه انتخاب کرد. شناخت این برندها و آگاهی از 

محدوده ی فعالیت شان به خرید بهتر ما کمک خواهد کرد. صفحات پیش رو به همین منظور برای شما تدارک دیده شده است.
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»کارن داش«  یک 

شرکت سوئیسی است 

که سابقه ای ۱۰۰ساله  

در زمینه ی تولید 

لوازم التحریر اداری، 

تحصیلی و حرفه ای 

دارد. کیفیت باالی 

محصوالت این شرکت 

در بازار های جهانی 

تضمین  شده است. 

مداد آبرنگی سری آرتیست
مداد آبرنگی 40 رنگ سری آرتیست محصولی 

کامال حرفه ای است. این مدل برای کسانی 
ساخته  شده که به طور حرفه ای نقاشی می کشند. 

این محصول با آب ترکیب می شود تا رنگ اش 
به غلظت د ل خواه شما برسد. سری آرتیست 

تایید یه ی FSC دارد که مجموعه ای از 
شرکت های عام المنفعه است و در سال 1993، با 
هدف کمک به حفظ جنگل ها تاسیس شده است.

Frosty 824 مداد نوکی مدل
 824 Frosty مداد نوکی 0.7 میلی متری مدل
محصولی خوش ساخت و سبک است که هنگام 
نوشتن دست شما را خسته نمی کند. این مدل 

تنوع رنگ زیادی دارد و دکمه و نوک بادوام آن از 
آلیاژ کروم ساخته  شده است.

AB

41000
E

55000

378000
پیشنهاد سردبیر

A

420000
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کاالهای خوش سـاخت کارن داش قیمت بسـیار مناسـبی دارند. از محصوالت کارن داش 

می توان به انواع مدادرنگی، خودکار ، مداد نوکی و...  اشاره کرد. در جشنواره ی فروش 

لوازم التحریر می توانید محصوالت با کیفیت کارن داش را از دیجی کاال تهیه کنیـد.

420,000
گران ترین کاال

5, 500
شروع قیمت از 85

2H مداد مشکی
مداد مشکی مدل 341374 محصولی مناسب 
برای طراحی است. درجه سختی 2H این مداد 

به طراحان کمک می کند از آن در طراحی 
های روزمره استفاده کنند. بدنه ی این مداد از 
جنس چوب ساخته شده است و فرم سطح آن 

شش ضلعی است.

خودکار مدل 849
خودکار مدل 849 محصولی خوش ساخت برای 
مصارف طوالنی  است. این مدل، نوک ساچمه ای 
با قطر  نیم میلی متری دارد و نوشتن با آن بسیار 

روان است.

پاک کن 
پاک کن کارن داش محصولی با طراحی بسیار 
ساده و در عین حال حرفه ای است. این مدل 
قابلیت پاک کردن مداد هایی با میزان سختی  

مختلف را دارد؛ در نتیجه برای کار های گرافیکی 
گزینه ی بسیار مناسبی است.

E CD

20000
B

25000

16200
C

18000

12500
D

تصویرسـازی: آتلیــه
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برند:  »یوروپن« 

)Europen( در سال ۱999 

میالدی تاسیس شد. این 

برند اولین فعالیت تجاری 

مشترک کشور های 

اروپایی بعد از تشکیل 

اتحادیه ی اروپا بود.

 ست خودکار خودنویس 
Square مدل

 ست خودکار  و خودنویس 
مدل Square محصولی زیبا، حرفه ای 
و مناسب هدیه دادن است. این ست 
خودکار و خودنویس با وزن کمی که دارد 
برای استفاده روزمره مناسبند. در این 
ست یک پمپ بدون جوهر داخل بدنه 
مخصوص خودنویس هم وجود دارد.

B

ست روان نویس و خودنویس مدل 
خیام محصولی با طراحی کالسیک 
و ویژه است.جنس بسته بندی این 
مدل از مخمل است که بر زیبایی آن 
می افزاید. نوک گرد خودنویس به روان 
بودن آن کمک کند. وجود یک جلد 
کتاب رباعیات خیام با صفحه آرایی زیبا 
در این بسته بندی آن را به یک ست 
ارزشمند تبدیل کرده است.

ست روان نویس و 
خودنویس مدل خیام

34000
B

40000

تصویرسـازی: آتلیــه

A

798000
پیشنهاد سردبیر

A

939000
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»یوروپن«  بیش از ۱5 سـال اسـت که در زمینه ی طراحی و ساخت خودکار و روان نویس های 

کالسیک و حرفه ای، فعالیت  گسترده ای در بازار های جهانی به ویژه اروپا انجام می دهد. تمرکز 

اصلـی یوروپـن روی طراحی محصوالت خاص و منحصر به فرد اسـت. در لیسـت محصوالت این 

برند اروپایی، سـت های روان نویس و خودکار مخصوص هدیه هم دیده می شـود. در صفحه ی 

پیش   رو با بهترین محصوالت یوروپن در جشنواره ی فروش لوازم التحریر دیجی کاال آشنا شوید.

 ست خودکار و روان نویس 
Alice مدل

ست خودکار و روان نویس Alice محصولی 
مقرون به صرفه و مناسب برای هدیه دادن است. این 

مدل با استفاده از نوک ساچمه ای، نگارش را برای 
کاربران آسان می کند. در نظر داشته باشید که همراه 
با این محصول، یک جعبه ی کادویی با پوشش مخمل 

داخلی هم به کاربر ارائه می شود.

Smart روان نویس  مدل

روان نویس مدل Smart محصولی ساده، مقرون به صرفه 
و درعین حال کاربردی است. نوک ساچمه ای این مدل به 
نوشتن روان کمک می کند. قابلیت شارژ مجدد، ویژگی 

مثبت این روان نویس است.

خودکار ی مدل Ring محصولی با طراحی بسیار 
شیک و کالسیک است که برای کاربرد روزمره ساخته 
 شده است. قابلیت پنهان شدن نوک خودکار در بدنه 
برای جلوگیری از ایجاد لکه روی لباس، خاص بودن 

این محصول را دوچندان کرده است.

Ring خودکار مدل

E

18200
E

21500

939,000
گران ترین کاال

19000
شروع قیمت از 55

22900
D

27000

34000
C

40000

C

D
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 )Owner( »اونر«

سال هاست که 

لوازم التحریر تولید 

می کند. این شرکت 

کره ای از اعتبار زیادی 

در بازار های جهانی 

بهره می برد.

روان نویس 20 رنگ اونر
روان نویس خوش ساخت اونر مدل 20 رنگ، 

نگارش شمارا آسان و روان می کند. این روان نویس 
مقرون به صرفه، بدنه ای بسیار باریک و خوش دست دارد 

که هنگام نوشتن، دست شمارا خسته نمی کند.

University جامدادی اونر مدل
جامدادی کیفی University محصولی با طراحی 
زیبا و تنوع رنگ بسیار باالست. این جامدادی زیپی از 
جنس پارچه ی مقاوم ساخته شده که قابل شست وشو 

با آب سرد هم است.

AB

1200
E

1600

36700
پیشنهاد سردبیر

D

49000
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تصویرسـازی: آتلیــه

 »اونر« )Owner( یک شرکت کره ای اسـت که درزمینه ی طراحی و ساخت لوازم التحریر 

فعالیت می کند. اونر همواره سـعی کرده تا محصوالتی مقرون به صرفـه همراه با کیفیت سـاخت 

مناسـب را به بازار های جهانی عرضه کند؛ درنتیجه لوازم التحریر تولیدی این شـرکت کره ای، 

برای عموم مردم و حتی حرفه ای ها بسیار کاربردی و مناسب است. در نظر داشته باشید که 

محصوالت شـرکت اونر در بازار ایران با تنوع بسـیار باالیی عرضه می شود. در صفحه ی پیش 

رو، با بهترین محصوالت اونر در جشنواره ی فروش لوازم التحریر دیجی کاال آشنا شوید.

49,000
گران ترین کاال

500
شروع قیمت از 4۰۰

Ascat مداد نوکی اونر سری
طراحی خاص و ارگونومیک، وزن  کم و کیفیت 
 Ascat ساخت باال از نکات اصلی مداد نوکی

هستند. این محصول به دلیل بدنه ی مثلثی شکل، 
دست را خسته نمی کند، هم چنین وزن کم این 
مداد نوکی، نگارش را برای کاربر آسان می کند.

مداد رنگی 24 رنگ اونر
مداد رنگی 24 رنگ اونر یکی از بهترین محصوالت این 

شرکت به حساب می آید؛ چراکه هم قیمتی مقرون به صرفه  
و هم کیفیت ساخت بسیار باالیی دارد. در نظر داشته 
باشید که وزن کم و طراحی ارگونومیک مداد های این 

بسته، از خستگی دست جلوگیری می کند.

خودکار اونر مدل 2323
خودکار اونر مدل 2323، ساده اما کاربردی 
ساخته شده است. این مدل با قطر نوشتاری 

0.7 میلی متر، خطوطی ظریف را از خود به جای 
می گذارد، هم چنین نوک ساچمه ای این محصول 

تاثیر چشمگیری در روان تر نوشتن اش دارد.

33000
C

45000

C

12000
D

16000

16800
B

22500

DE
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چه کاربر عادی باشید چه 

حرفه ای، فابر کاستل  برای 

شما ساخته  شده است. 

ماژیک حرفه ای 48 رنگ 
PITT Artist مدل

ماژیک  PITT Artist، همان طور که 
از نامش پیداست برای حرفه ای ها 
ساخته  شده است. این محصول 
ضد آب بوده  و کم رنگ نمی شود. در 
این بسته ی حرفه ای، 48 عدد ماژیک 
تک  سر از جنس فیبر با PH خنثی 
قرار دارد.

مداد نوکی چوبی فابر کاستل با 
قطر نوشتاری 0.7، نگارش را برای 
کاربرآسان می کند، هم چنین نوک 
این محصول خوش ساخت قابلیت 
جمع شدن هم دارد.

مداد نوکی  مدل چوبی

تصویرسـازی: آتلیــه

B

A47600
A

63500

424500
پیشنهاد سردبیر

B

566000
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»فابر کاستل« )Faber-Castell( یکی از نام آشناترین و بزرگ ترین شـرکت های 

تولیدکننده ی لوازم التحریر در جهان است. این شـرکت آلمانی، هم زمان با  تولید 

لوازم التحریـر کاربـردی برای عموم، به صورت اختصاصی محصوالتی بـرای حرفه ای ها 

تولید می کند. در صفحات پیش  رو با بهترین محصوالت فابر کاستل آشـنا خواهید شد 

و می توانید در جشـنواره ی فروش لوازم التحریر فابر کاستل، از میان لوازم التحریر، لوازم 

نقاشـی، نقشه کشی ساختمان، طراحی یا هر کار تخصصی دیگری انتخاب و خرید کنید. 

669,000
گران ترین کاال

1,500
شروع قیمت از ۱67

CX خودکار مدل

مداد رنگی پاستلی مدل پیت

خودکار CX، مقرون به صرفه ترین محصول فابر 
کاستل است. نوشتن با این خودکار که نوک 

ساچمه ای دارد، بسیار آسان است. در هر بسته ی این 
محصول دو عدد خودکار مدل CX وجود دارد.

»پیت« )Pitt(، یکی از بزرگ ترین پالت های مداد 
رنگی پاستلی در جهان است. مداد های این بسته ی 

60 رنگی، مقاومت زیادی در برابر نور و شکستن 
دارند. ضخامت کم نوک مداد ها، پیت را به محصولی 

مناسب برای ترسیم جزئیات دقیق و سایه زدن تبدیل 
کرده است.

پاستل گچی رده ی باالی Polychromos، به آسانی 
روی کاغذ پخش می شود و کاربری بسیار آسانی دارد. 
اگر طراح هستید، این محصول گزینه ی مناسبی برای 

شما به حساب می آید.

پاستل گچی 
Polychromos مدل

E

788000
591000

E

6700
C

9000

C

D
D

3000
2200
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 )Staedtler( »استدلر«

در سال ۱835 میالدی 

در شهر نورنبرگ آلمان 

 تاسیس شد. 

 »جی  اس استدلر« 

)J.S Staedtler( موسس 
این شرکت بزرگ است. 

در حال حاضر بیش از 

3۰۰۰ نفر در سراسر 

جهان در حال فعالیت 

برای این شرکت  هستند.

 مداد آبرنگی 
10NM36 مدل

مداد آبر نگی 10NM36 محصولی بسیار مناسب برای 
استفاده در مدارس است. این بسته ی 36 رنگی به دلیل 
سبک بودن مداد ها یش، دست را خسته نمی کند. این 
مداد قابلیت ترکیب با آب و ایجاد افکت آبرنگی دارد و 

رنگ کردن با آن آسان است.

A

45000
A

60000

 پرگار 
 Mars Comfort 556 Fantacyمدل

پرگار استدلر Mars Comfort 556 محصولی حرفه ای و 
درعین حال مقرون به صرفه است. جنس نوک این پرگار از 

کربن است و از قابلیت Center Wheel برای تنظیم دقیق 
زاویه ی پرگار بهره می برد.

B

B

65500
49100
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تصویرسـازی: آتلیــه

»اسـتدلر« )Staedtler( یکی از محبوب ترین برند ها در بازار های جهانـی و هم چنین 

ایران اسـت. این شـرکت بزرگ آلمانی، بیش از یک قرن اسـت که در زمینه ی طراحی 

و سـاخت لوازم التحریر کاربردی و حرفه ای، فعالیت های گسـترده ای را در سراسر 

جهـان انجام می دهد. از مداد پاک کن ها و خودکار های فانتزی گرفته تا لوازم حرفه ای 

نقشه کشـی و طراحـی، همـه از محصـوالت باکیفیت و خوش سـاخت اسـتدلر هسـتند. 

در صفحه ی پیش   رو، بـا بهتریـن محصـوالت اسـتدلر در دیجـی کاال آشـنا خواهیـد شـد.

654000
گران ترین کاال

1500
شروع قیمت از 3۰2

C

23000
17200

 مداد نوکی 
Mars Micro 775 مدل

مداد نوکی Mars Micro، یکی از آشنا ترین محصوالت 
استدلر است. نسل های مختلفی در دوران تحصیل شان 
از این مداد نوکی استفاده کرده اند. Mars Micro با قطر 

0.5 میلی متر و جنس پالستیک ضد تعرق، نوشتن را برای 
کاربر لذت بخش می کند.

C
 پاک کن 

مدل رسوپالست
پاک کن رسوپالست، محصولی مقرون به صرفه و 

خوش ساخت است. با استفاده از این محصول، باقی مانده ی 
لکه ی پاک شده روی کاغذ جا نمی ماند. روکش روی این 

محصول، کارکردن با آن را آسان تر می کند.

D

D

99000
74200

 راپید 
Mars Matic 700 مدل

راپید استدلر Mars Matic 700 برای حرفه ای ها 
طراحی شده است. این راپید که قطر های نوشتاری مختلف 
دارد، مناسب برای نقشه کشی مهندسی و طراحی است. 

نوک این محصول ویژه و خاص، قابل تعویض است.

E

1500
پیشنهاد سردبیر

E

2000
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شرکت »اشنایدر«  سال ۱938 در 

کشور آلمان تأسیس شد. بعد از 

پایان جنگ جهانی دوم، تا مدت 

زمان زیادی در وضعیت خوبی قرار 

نداشت اما پس از سامان گرفتن 

کشور آلمان این شرکت هم به 

روز های خوب اش بازگشت.

 Xtra 895روان نویس مدل
 Xtra روان نویس میان رده ی اشنایدر مدل
 895، یک محصول سبک با 
رنگ های بسیار متنوع است. اگر به دنبال 
روان نویسی با عمر طوالنی و عملکرد 
مناسب هستید که دست تان را خسته 
نکند،  Xtra 895گزینه ی خوبی است.

A
خودنویس رده باالی اشنایدر مدل 
ID، به دلیل طراحی ارگونومیک محل 
قرارگرفتن انگشتان  دست شما را 
هنگام نوشتن خسته نمی کند.

این خودنویس خوش ساخت و زیبا 
امکان شارژ مجدد جوهر دارد.

ID خودنویس مدل

تصویرسـازی: آتلیــه

B

8600
6400

B

8250
پیشنهاد سردبیر

A

11000
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»اشـنایدر« )Schneider( یـک شـرکت بـزرگ آلمانـی اسـت کـه در زمینـه ی سـاخت 

لوازم التحریـر، فعالیت هـای گسـترده ای را در سراسـر جهـان انجـام می دهـد. محصـوالت 

ایـن شـرکت آلمانـی، کیفیـت سـاخت و تنـوع بسـیار باالیـی دارنـد. از مـداد سـیاه معمولـی 

گرفته تا روان نویس های حرفه ای و از سـوی دیگر ماژیک های مخصوص نقاشـی تا دیگر 

لوازم التحریر، همه و همه در لیسـت محصوالت اشـنایدر یافت می شوند. در مطلب پیش رو، 

بـا بهتریـن محصـوالت اشـنایدر در جشـنواره ی فـروش لوازم التحریـر دیجـی کاال آشـنا شـوید.

Tops 505 خودکار مدل
خودکار میان رده ی اشنایدر مدل Tops 505، یک 

محصول کامال مقرون به صرفه است. این خود کار 
عالوه بر این که تنوع رنگ بسیار زیادی دارد، به دلیل 

نوک ساچمه ای اش، بسیار روان است.

111,000
گران ترین کاال

2000
شروع قیمت از 29

Job ماژیک عالمت گذار مدل
ماژیک میان رده ی اشنایدر مدل Job، از رنگ های 

مقاوم در برابر نور ساخته شده است؛ هم چنین استفاده 
از مخزن ضد تبخیر، عمر این ماژیک را افزایش 

می دهد. اگر به دنبال یک محصول سبک با عمر 
 Job طوالنی و بازدهی باال هستید، اشنایدر مدل

گزینه ی مناسبی است.

C

C

3500
2600

D

D

2000
1500

 مداد نوکی رده باالی اشنایدر مدل Graffix، با نوک
0.3 میلی متری، ظریف و دقیق ساخته شده است. در 
انتهای این مداد نوکی، یک پاک کن باکیفیت وجود 

دارد که کاربرد محصول را آسان تر می کند. 

مداد نوکی 0.3 میلی متری 
Graffix مدل E

E

27000
20200
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 )Pebeo( »پ ب او«

سال ۱9۱9 میالدی 

کشور فرانسه تاسیس 

شد. در آن زمان فعالیت 

اصلی این شرکت در 

زمینه ی تولید مواد 

شیمیایی بود. از سال 

۱934 فعالیت اصلی 

»پ ب او«  در زمینه ی 

تولید رنگ آغاز شد.

25200
A

28000

 مات کننده ی رنگ »پ ب او« 
Matt Picture مدل

براق کننده ی رنگ Matt Picture محصولی رده باال 
و خوش قیمت است. رنگ ها برای جلوه ی بهتر به 
براق کننده نیاز دارند که مدل Matt Picture این 

کار را به خوبی انجام می دهد. در نظر داشته باشید که 
بسته بندی محصول به صورت بطری 75 میلی لیتری 

عرضه می شود.

A
 ثابت کننده رنگ »پ ب او« 

Medium Florentin مدل
ثابت کننده رنگ Medium Florentin محصولی 

خوش ساخت است که برای زیبا تر کردن نقاشی شما 
ساخته شده است. رنگ روغن پس از استفاده به تثبیت 
شدن نیاز دارد؛ درنتیجه این محصول کار تثبیت رنگ 

را به آسانی برای شما انجام می دهد.

B

13500
C

15000

44100
پیشنهاد سردبیر

A

49000
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تصویرسـازی: آتلیــه

»  پ ب او« )Pebeo(، یک شـرکت فرانسوی است که کار اصلی اش، تولید انواع رنگ های 

حرفه ای، گواش و غیره اسـت؛ درنتیجه طراحان و نقاش های حرفه ای، بازار هدف این 

شـرکت فرانسـوی هستند. به طورکلی محصوالت »  پ ب او«  از کیفیت سـاخت بسـیار باالیی 

بهره  می برند و در مقایسـه  باکیفیت باالیشان، قیمت بسیار مقرون به صرفه ای هم دارند. 

در صفحه ی پیش رو، با بهترین محصوالت »  پ ب او« در دیجی کاال آشنا خواهید شد.

49,000
گران ترین کاال

5000
شروع قیمت از ۱۱7

گواش استودیو »  پ ب او«
گواش استودیو »  پ ب او« مقرون به صرفه ترین 
محصول این شرکت است. این مدل که قابلیت 

تمیز شدن با آب را دارد، تنها در چند ساعت بسته 
به نوع کاغذ کامال خشک می شود. 

رنگ اکریلیک استدیو »  پ ب او«
رنگ اکریلیک استدیو »  پ ب او« از کاربردی  ترین رنگ ها 

در هنر نقاشی است. این محصول مناسب برای نقاشی 
روی بوم و کاغذ ساخته شده است؛ هم چنین این مدل 

قابل استفاده به صورت ترکیبی )برای تولید رنگ جدید( 
هم است.

C
دورگیر رنگ شیشه خمیری »  پ ب او«
دورگیر رنگ شیشه خمیری »  پ ب او« محصولی 
بسیار کاربری برای عموم مردم است. این مدل 

قابل استفاده روی شیشه، چینی و کریستال است، 
هم چنین در مقابل مواد شوینده مقاومت بسیار 

باالیی دارد.

D

16200
D

18000

4700
E

5000

E
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»پالس« )Pulse(،  یک 

شرکت هندی است که بیش 

۱۰ سال  است که درزمینه ی 

تولید کیف های اداری و 

مدرسه فعالیت می کند. این 

شرکت چهار نمایندگی در 

کشور هند دارد.

 کوله پشتی پالس 
Baby Gino مدل

 Baby Gino کوله پشتی پالس
محصولی با طراحی بسیار زیبا و خاص 
است که برای کودکان کمتر از 7 سال 
طراحی شده است. این مدل قابلیت 
شست وشو در آب با دمای 30 درجه  را 
داشته و پوشش درونی اش از پلی استر 
ساخته شده است.

 Kids Hearts کوله پشتی پالس
محصولی کامال حرفه ای و 
خوش ساخت است که از قابلیت های 
زیادی برخوردار است. این مدل 
دارای بندهای ارگونومیک مجهز به 
پد محافظتی است که حمل کیف 
را آسان تر می کند. جنس داخل این 
کیف از پلی استر است.

کوله پشتی پالس 
 Kids Heartsمدل

تصویرسـازی: آتلیــه

194200
A

259000

A

52500
B

70000
B

101200
E

135000
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»پالـس« )Pulse(، یک شـرکت هندی اسـت که انواع کیف های اداری و تحصیلی را 

باکیفیـت سـاخت بـاال تولیـد می کنـد. کیف کولی هـای طـرح دار مخصـوص بچه هـا گرفتـه 

تا کیف های اداری شیک و رسمی، از محصوالت این شـرکت هندی هسـتند. از نکات 

مثبـت محصوالت این شـرکت می تـوان بـه تنـوع بـاال و قیمـت مقرون به صرفـه اشـاره کـرد. 

در صفحـه ی پیـش رو، بـا بهتریـن محصـوالت پالـس در دیجـی کاال آشـنا خواهیـد شـد.

259,000
گران ترین کاال

70000
شروع قیمت از 56

کوله پشتی پالس Spin Flower از طراحی بسیار 
شیک و متفاوتی بهره می برد. این مدل که یکی از 

خوش ساخت ترین محصوالت پالس است؛ دارای جیب 
مخصوص برای نگهداری لپ تاپ است، هم چنین 
قابلیت شست وشو در ماشین لباسشویی هم دارد.

 کوله پشتی پالس 
Spin Flower مدل

100000
C

134000
کوله پشتی پالس Teens Grey Football با استفاده 

از طرح توپ فوتبال، برای پسران کم سن وسال مناسب 
است. این مدل دارای بندهای ارگونومیک مجهز به پد 
محافظتی است که از فشار آمدن به شانه ها جلوگیری 

می کند.

 کوله پشتی پالس 
Teens Grey Football مدل C

کوله پشتی پالس Teens Begin Me محصولی با 
طراحی ویژه برای دختران کم سن وسال است. این مدل 
دارای خروجی هدفون در قسمت باالیی بوده و قابلیت 

تنظیم طول بندها به اندازه ی دل خواه را دارد. 

 کوله پشتی پالس 
Teens Begin Me مدل E

D

111700
پیشنهاد سردبیر

D

149000
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 شرکت »دلی« 

)deli( در سال ۱988 
میالدی در کشور چین 

 تاسیس شد. 

 »نین بودلی«

)Ningbo deli(رهبر 
و مؤسس این شرکت 

چینی در آن زمان بود.

منگنه کد 0367
منگنه یکی از کاربردی ترین لوازم التحریر در 

محیط های اداری است. منگنه دلی با طراحی بسیار 
ساده و درعین حال کاربردی، می تواند 20 برگه 
را به طور هم زمان سوراخ کند؛ هم چنین ظرفیت 

مخزن این مدل 150 سوزن است. 

کازیه دلی کد 9181
کازیه ی دلی محصولی بسیار کاربردی برای نظم 

دادن به وسایل روی میز شماست. این مدل دارای سه 
طبقه ی مجزاست که هرکدام به صورت کشویی باز و 

بسته می شوند. جنس بدنه ی این محصول از فلز مقاوم 
و سبک است.

AB

14200
A

19000

900
C

1200

36700
پیشنهاد سردبیر

B

49000
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»دلـی« )Deli( درزمینـه ی تولید لوازم التحریر برای کاربرد های تحصیلی و اداری، فعالیـت دارد. 

محصوالت دلی بسیار متنوع اند. از تولیدات این شرکت می توان به پوشه، جامدادی، منگنه، 

تراش و غیره اشاره کرد. نکته ی قابل توجه در مورد محصوالت دلی، قیمت بسیار مناسب شان در 

مقایسه باکیفیت  باالی آن هاست. در صفحه ی پیش  رو، با بهترین محصوالت دلی در دیجی کاال 

آشنا خواهید شد.

49,000
گران ترین کاال

1200
شروع قیمت از ۱23

چسب ماتیکی کد 7168
چسب ماتیکی دلی، ساده، سبک و مقرون به صرفه 

است. این مدل چسبندگی بسیار باالیی دارد و 
تنها در یک دقیقه به طور کامل خشک می شود.

کلیر بوک کد 5035
کلیر بوک 60 برگ دلی، از پرکاربرد ترین لوازم التحریر 
در مدارس است. این مدل بسیار نازک و شفاف بوده و 

قابلیت ضد چسبندگی دارد. کلیر بوک دلی مناسب برای 
کاغذ A4 ساخته شده است.

Mini Apple تراش رومیزی مدل
تراش رومیزی Mini Apple، محصولی با طراحی 
فانتزی و زیباست. این مدل که رنگ های متنوعی 
دارد، دارای مخزن مجزا برای نگهداری براده های 

مداد است.

C

12000
E

16000

E

9700
D

13000

تصویرسـازی: آتلیــه

D



22

»اشمینک«  در سال ۱88۱ 

میالدی توسط »هرمن 

اشمینک« و »جوزف 

هورادام«  در آلمان تاسیس 

شد. حوزه ی اصلی فعالیت 

این شرکت، تولید برای 

طراحان و نقاشان  حرفه ای 

است.

 پاستل 
Extra Soft Artists مدل
 Extra پاستل 15 رنگ اشمینک مدل
Soft Artists محصولی کامال حرفه ای 
برای هنرمندان است. این پاستل از 
بهترین رنگ دانه ها با بیشترین غلظت 
ساخته شده است، هم چنین حرکت 
نرم این محصول نقاشی را برای هر 
هنرمندی لذت بخش می کند. 

B

A
آبرنگ رده ی باالی اشمینک 
Horadam، برای حرفه ای ها 
ساخته شده است. این آبرنگ 48 تایی، 
مقاومت زیادی در مقابل نور و کم رنگ 
شدن دارد، هم چنین این محصول قابلیت 
استفاده ی مجدد پس از خشک شدن 
هم دارد. 

 آبرنگ 
Horadam مدل

تصویرسـازی: آتلیــه

B

259000
233100

22
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گواش اشمینک مدل HSK Designers، با قابلیت 
ترکیب آسان با دیگر انواع گواش های اشمینک، محصولی 

کامال حرفه ای است، هم چنین این محصول قابلیت 
استفاده ی مجدد و امکان خیس کردن دوباره ی رنگ 

خشک شده را به کاربر می دهد.

گواش 
 HSK Designers مدل

 »اشمینک« )Schmincke(، نامی آشنا در صنعت رنگ سازی است. این شرکت آلمانی 

سال هاست که درزمینه ی تولید رنگ روغن، آبرنگ، گواش و غیره، فعالیت های گسترده ای را در 

بازار های جهانی انجام می دهد. کیفیت ساخت باال، فرموالسیون خاص استفاده شده در رنگ ها 

و البته قیمت مناسـب، همواره محصوالت اشـمینک را از دیگر شرکت های رقیب متمایز کرده 

است. در نظر داشته باشید که تمرکز اشمینک، روی تولید کاالی خاص برای حرفه ای هاست. 

در صفحه ی پیش رو، با بهترین محصوالت اشمینک در دیجی کاال آشنا خواهید شد.

965,000
گران ترین کاال

10,000
شروع قیمت از ۱6

C

165000
148500

آبرنگ 12 رنگ Akademie، محصولی کاربردی 
باکیفیت ساخت باالست. دربسته  بندی این مدل، 12 

عدد قرص باقابلیت استفاده ی مجدد پس از خشک شدن 
قرار دارد، هم چنین این محصول امکان کنترل آسان 

جریان رنگ را هم به کاربر می دهد.

آبرنگ
Akademie مدل C

D

52000
47700

رنگ روغن Norma Proffessional حرفه ای و 
درعین حال مقرون به صرفه است. این محصول با استفاده 

از رنگ های چندمنظوره، مناسب برای تکنیک های 
نقاشی رنگ روغن ساخته شده است، هم چنین این مدل 

مقاومت باالیی در برابر نور دارد.

رنگ روغن
Norma Proffessional مدل D

E

12000
10800

E

868500
پیشنهاد سردبیر

A

965000


