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روزهای آخر تابستان، حال  و  هوای خاصی برای دانش آموزان دارد. خرید کیف جدید، دفتر، مداد، خودکار و لوازم التحریر موردنیاز دیگر، بخش زیادی 

از دانش آموزان را سر ذوق می آورد. نکته ی مهم درباره ی خرید لوازم مورد نیاز مدرسه، انتخاب بهترین گزینه  ای است که هم کیفیت و هم قیمت 

مناسبی دارد. هم چنین هماهنگی کیف، جامدادی، خودکار و غیره، با یکدیگر ازنظر اندازه، طراحی و کارایی اهمیت دارد. در صفحه  های پیش رو، با 

پیشنهاد های ما برای خرید کیف و لوازم التحریر مدرسه آشنا خواهید شد، تا بتوانید لوازم التحریر مورد نیازتان را به راحتی از رسته ي لوازم التحریر 

دیجی کاال انتخاب کنید.

با گشت و گذار در رسته ی لوازم التحریر دیجی کاال ، می توانید  کیف مدرسه ی امسال تان را هیجان انگیز کنید 

 عکــس: اسـتودیــو
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کوله پشتی ها برای مصارف مختلفی ساخته می شوند؛ 
درنتیجه بهتر است کوله پشتی را بسته  به نیاز مان انتخاب 
کنیم. کیفی را برای مدرسه انتخاب کنید که بتوانید آن را 

روی دوش تان بیندازید. به این ترتیب وزن به صورت مساوی 
روی شانه هایتان تقسیم می شود و احساس خستگی کمتری 
می کنید. کوله پشتی کلیپس LSB7415 محصولی مناسب 

برای حمل کتاب و لوازم التحریر است. استفاده از دو ابر در 
قسمت پشتی کوله، حمل کیف را برای شما راحت تر می کند.

جامدادی یکی از کاربردی ترین ابزار مدرسه  برای حمل خودکار، مداد، 
پاک کن و هر نوشت افزار دیگری است. جامدادی اونر مدل Animal محصولی 

با طراحی بسیار ساده و زیبا و باکیفیت ساخت باالست. این مدل از پارچه ی 
مقاوم ساخته شده و تنها 58 گرم وزن دارد.

LSB7415 کوله پشتی کلیپس مدل

Animal جامدادی اونر مدل

جنس:

پلی اسرت
قابلیت شست وشو:

دارد

نحوه ی بسته شدن:

زیپ
جنس:

پارچه
  قابل شست وشو با 

آب رسد

  بارنگ و بافت ثابت

محل نگهداری لپ تاپ:

دارد

132000

12700

176000

17000

  وجود دو جیب خارجی مناسب برای 

نگهداری اسناد و مدارک و دو جیب 

در سمت راست و چپ برای قراردادن 

قمقمه و بطری
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خط کش 20 سانتی متری آریا محصولی با طراحی بسیار ساده و درعین حال 
کاربردی است که بدنه ی آن جنس مقاومی دارد. این مدل با بدنه ی شفاف، 

مناسب برای استفاده در مدرسه و اداره است.

خط کش 20 سانتی مرتی آریا

یادداشت کار های روزمره، تکالیف مدرسه، نکات مهم درسی و بسیاری موارد 
دیگر، به یک دفتر چه یاد داشت مناسب نیاز دارد. طرح روی جلد دفترچه 

یادداشت جیبی طرح تن تن مصور یکی از بخش های داستانی تن تن است و 
محصولی ویژه در مقایسه با دیگر کاال های مشابه اش به حساب می آید. حمل 

این مدل به دلیل ابعاد نسبتا کوچک و وزن کم اش راحت است.

دفتر مشق، وسیله ی مورد نیاز تحصیل  به ویژه در دوران ابتدایی و دبیرستان است. 
طراحی روی  جلد دفتر مشق، می تواند روی شوق دانش آموز در انجام تکالیف اش 
تاثیر گذار باشد. دفتر مشق کلیپس طرح گورخر، محصولی با طراحی خاص، زیبا 

و با کیفیت است که جلدی از مقوای سخت دارد.  

دفرتچه یادداشت جیبی طرح تن تندفرت مشق کلیپس طرح گورخر 100 برگ

واحد اندازه گیری:

اینچ، سانتی مرت
جنس:

پالستیک 
شفاف

 تهیه شده از بهرتین مواد کریستال

520013500

نوح صحافی:

چسبی
فرم صحافی:

افقی
نوح صحافی:

چسبی
فرم صحافی:

عمودی
نوع دفرت:

خط دار

 استفاده از طرح پوست 

گورخر و تضاد رنگ های 

سیاه و سفید زیبایی دفرت 

را دو چندان کرده است.

  استفاده از طرح مصور 

 )کمیک( یکی از

 بخش های داستانی تن تن

100015 انعطاف پذیر و مقاوم
00

18000 7000
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  خودکاری را انتخاب کنید که روان   و سبک  باشد و دست شما را هنگام نوشتن 
خسته نکند. خودکار پنتر مدل SP-101 محصولی سبک، روان و خوش ساخت 

است. قطر نوک این مدل به یک میلی متر می رسد و رنگ های متنوعی دارد. با 
خودکار پنتر می توانید روان، سریع و خوش رنگ بنویسید. 

101-SP خودکار پنرت مدل

جنس بدنه:

پالستیک

جنس جعبه:

مقوایی

مداد نوکی  به تراشیدن نیاز ندارد و انتخاب ماندگارتری است. مداد نوکی استدلر 
مدل تریپالس محصولی نام آشنا و خوش ساخت است که هم کیفیت ساخت خوب و 
هم قیمت مناسبی دارد. هنگام نوشتن با این مدل می توانید نوک اضافی را به داخل 

بکشید تا از شکستن نوک جلوگیری شود.

مداد مشکی فابر کاستل، سبک، ساده و کاربردی ساخته شده است. این مدل 
درجه ی سختی نوک HP دارد و پررنگ و روان  است؛ هم چنین استفاده از 

طراحی شش ضلعی در بدنه ی این محصول، سبب شده تا دست شما هنگام 
نوشتن خسته نشود.

مداد مشکی فابر کاستلمداد نوکی استدلر مدل تریپالس میکرو 774

  دارای طراحی زیبا و 

جذاب با بدنه ای متفاوت

 دارای پاک کن بسیار 

بلند با ساختار چرخشی

جنس بدنه:

پالستیک مقاوم
پاک کن:

دارد
قطر سطح مقطع:

7 میلی مرت

نوع نوک:

ساچمه ای

  دارای جوهر ژله ای 

برای نگارش روان

ضخامت نوک: 

0.5 میلی مرت
تعداد در هر بسته:

12 عدد

 مجهز به نوکی از جنس  کروم

2200

6300

12000

3000

8500

16000
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پاستل روغنی 16 رنگ استدلر مدل Noris Club، محصولی خوش ساخت با 
قیمتی مناسب است. در بسته ی این محصول  16 عدد پاستل روغنی وجود 

دارد که به آسانی نمی شکنند.

Noris Club پاستل روغنی 16 رنگ استدلر مدل

جنس بنده:

پالستیک
وزن: 

4 گرم

 همراه با محصول یک عدد مداد تراش 

هم به کاربر هدیه می شود

 مناسب برای انواع 

تکنیک ها ازجمله هاشور

مناسب برای رده ی سنی:

3 سال به باال

خاصیت ضدآب:

دارد
فرم سطح مقطع:

دایره

مداد رنگی 48 رنگ فابر کاستل، محصولی خوش ساخت و مقرون به صرفه 
است. مداد  رنگی های این مدل درجه سختی B و طراحی شش ضلعی دارند و 

رنگ آمیزی با آن ها خسته کننده نیست. 

ساده، سبک و مقرون به صرفه، سه ویژگی اصلی مداد نوکی ویولت هستند. 
ضخامت نوک مدادنوکی ویولت 0.7 میلی متر است و رنگ های متنوعی هم 

دارد؛ هم چنین به یک پاک کن مجهز است.

مداد رنگی 48 رنگ فابر کاستل مدل Classicمداد نوکی 0.7 میلی مرتی ویولت

10500

ضخامت نوک:

3.3 میلی مرت

 دارای بدنه ای با طراحی 

ارگونومیک شش ضلعی، برای 

نگارش آسان و بدون خستگی

  طرح این مدادنوکی شبیه به 

طرح مدادهای کالسیک است.

1500
67500

2000

14000

90000


