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در رسته ی لوازم التحریر سایت دیجی کاال، احساس می کنید در حال قدم زدن در یک 

فروشگاه بزرگ لوازم التحریر هستید. فرقی نمی کند دانشجو باشید یا دانش آموز، نقاش 

و طراح باشید یا مهندس و نقشه کش یا پدر و مادری باشید که کودک تان برای اولین بار 

مدرسه و مهدکودک را تجربه می کند؛ درهرصورت گاهی سروکارتان به محصوالت 

موجود در این رسته می افتد. انواع نوشت  افزارها، ابزار طراحی و اندازه گیری، ابزار نقاشی و 

رنگ آمیزی، انواع رنگ نقاشی و ملزومات، کیف، کوله  و جامدادی، لوازم اداری، چراغ مطالعه  

،  دفتر و کاغذ بخشی از زیرگروه های موجود در این رسته اند که با شروع سال تحصیلی 

جدید به این ابزارها بیش تر نیاز پیدا می کنیم؛ هم چنین بسته های لوازم التحریر، سالنامه، 

ملزومات هديه و آلبوم عکس را نیز می توانید در این رسته مشاهده کنید. محصوالت موجود 

در این رسته از برندهای نام آشنا و معتبر فابرکاستل، استدلر، اونر، کلیپس، المی و.. .هستند.

معرفی یک رسته ی بزرگ دیجی کاال: لوازم التحریر

عکــس: اسـتودیــو 
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مدادنوکی های المی، روترینگ، استدلر، فابرکاستل با قطر نوشتاری0.3، 0.5 و 0.7 در 

رنگ های متنوع، همراه با  بسته ی نوک بخشی از وسایل موجود در زیرگروه مدادنوکی 

هستند.

مداد نوکی زبرا مدل دلگارد 
 قطر نوشتاری: 0.5 میلی مرت

 جنس بدنه: پالستیک

 فرم سطح مقطع: دایره

 طول بدنه: 137 میلی مرت

مداد نوکی میالن رسی ایریز اند پنسیل مدل تاچ
 قطر نوشتاری: 0.7 میلی مرت

 جنس بدنه: پالستیک

 فرم سطح مقطع: دایره

 طول بدنه: 145 میلی مرت

15,000

مداد رنگی فابر کاستل
 جنس جعبه: فلزی

 فرم سطح مقطع: شش ضلعی

  رنگ های موجود در بسته:  36 عدد

انواع مداد و مدادرنگی 

از برندهای نام آشنای 

فابرکاستل، استدلر، اونر، 

بیک و... را می توانید در این 

قسمت ببینید.

کی
نو
داد

م

مداد
55500ومدادرنگی

12300

4100

74000

16500

5500
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تراش های این 

گروه بر اساس 

نوع شان به 

رومیزی، طراحی 

و ساده تقسیم 

می شوند. شما 

با توجه به نیاز 

خود یا فرزندتان 

می توانید 

هرکدام از آن ها 

را سفارش دهید.

خودکار پنرت مدل سمی ژل
بسته 2 عددی

 قطر نوشتاری: 0.7 میلی مرت

 نوع نوک: ساچمه ای

 جنس بدنه: پالستیک

 دارای جوهر ضد آب 

خودکار پناک  مدل
500 NP Trifit

 قطر نوشتار: 0.1 میلی مرت

 نوع نوک: استیل

 جنس بدنه: فلز

 همراه با جعبه ی پالستیکی

روان نویس استدلر 
Triplus Fineliner مدل

 قطر نوشتاری: 0.3 میلی مرت

خودکار بیک مدل کریستال 
سافت – بسته ی 2 عددی

 قطر نوشتاری: 0.45 میلی مرت

تراش لیرا
Beech Wood مدل 

 نوع: دستی

 ابعاد: 10 × 12 × 23 میلی مرت

 فاقد مخزن

 زاویه ی تراش: افقی

تراش استدلر 
Noris Club مدل

 نوع: دستی

 ابعاد: 55 × 40 × 40 میلی مرت

 جنس بدنه و مخزن:  پالستیکی

 زاویه ی تراش: بسته به ضخامت 

مداد فرق دارد

Elements تراش مپد مدل
 جنس بدنه: پالستیکی

Metal تراش هلیکس مدل
 جنس بدنه: فلزی

خودکار یکی از 

پرکاربردترین 

نوشت افزارهاست؛ 

در این قسمت 

می توانید از میان 

برندهایی مانند پنتر، 

بیک، استدلر،المی، 

فابرکاستل، اشنایدر 

و ده ها برند دیگر 

خودکار موردنظر خود 

را انتخاب کنید.

خودکارو
1500رواننویس

3000157002200

تراش

310011200

1100

2600

210003000 4000

2000

420015000

1500

3500
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پاک کن طراحی، 

پاک کن مداد، 

پاک کن خمیری، 

الک غلط گیر، 

تخته پاک کن و 

اسپری و مایع 

پاک کننده ی 

تخته وایت برد 

از محصوالت 

موجود در این 

زیرگروه هستند.

ماژیک عالمت گذار استدلر 
مدل Textsurfer classic کد 364

 جنس نوک:  فیرب

  نوع نوک: تخت

  قطر نوشتاری: 1.5 میلی مرت

  رنگ: سبز، زرد، صورتی

ماژیک پارچه جیوتو
Decor مدل 
 جنس نوک:  مند

418F ماژیک وایت برد پلیکان  کد
 جنس نوک:  مند

پاک کن فکتیس
For Your Big Mistakes مدل

 جنس: خمیری

 رنگ: سفید

 ابعاد: 10 × 165 × 50 میلی مرت

پاک کن فکتیس
24-Ov مدل 

 جنس: جامد

 رنگ: سفید

 بدون براده 

غلط گیر نواری اونر
 جنس: جامد

غلط گیر قلمی بیک
 مدل تیپ - اکس دو کاره

 جنس: مایع

ماژیک ها نسبت 

به کاربردشان، 

تنوع زیادی دارند. 

شما می توانید از 

بین ماژیک های 

این قسمت که 

شامل ماژیک های 

عالمت گذار، وایت برد، 

رنگ آمیزی، حرفه ای، 

خوش نویسی، 

چندمنظوره، آبرنگی، 

ماژیک سی دی 

و ماژیک پارچه 

هستند، ماژیک 

کاربردی خود را 

بخرید.

پاککن

5200700

4500

7100

ماژیک

3300
2200

1100
4500

3000

1500

6000

9500 70001000
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Base خودنویس اشنایدر مدل
 وزن: 19 گرم

M :قطر نوشتار 

 جنس بدنه:پالستیک

 کشور مبدا برند: آملان

 قابلیت شارژ دارد

Vector Standard خودنویس پارکر مدل
 وزن: 10 گرم

M :قطر نوشتار 

 جنس بدنه:پالستیک

 کشور مبدا برند: آمریکا

اگر داشتن خودنویس یکی از عالئق شماست در 

این قسمت می توانید بهترین ست های خودنویس و 

روان نویس را مشاهده کنید.

جوهر خودنویس پلیکان مدل 4001 
 حجم: 62.5 میلی لیرت

 رنگ:مشکی

 مناسب برای: خودنویس

جوهر خودنویس پلیکان مدل 4001 

  حجم: 60 میلی لیرت
 رنگ: سبز

 مناسب برای: خودنویس

ID خودنویس اشنایدر مدل
 وزن: 25 گرم

B :قطر نوشتار 

 کشور مبدا برند: آملان

س
وی
ودن

خ

75000

75000

46800 2200

15000

دوات، جوهر یدک 

و جوهر خودنویس 

موردنیاز شما در این 

زیرگروه وجود دارند تا 

دغدغه ی تمام شدن 

جوهر خودنویس خود را 

نداشته باشید.

جوهرو
سایرلوازم

20000

3000
52000

100000

100000
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ست خط کش هندسی هلیکس
K88 کد Ultra ex Plus مدل 

 طول: 20 سانتی مرتی

 جنس: پالستیک

 درجه بندی: سانتی مرت

Compass A پرگار اونر مدل
 جنس بدنه: پالستیک

 جنس نوک: کربن

 حداکرث شعاع ترسیمی: 155 میلی مرت

 مکانیزم: پیچی

خط کش میالن مدل مثلثی
 طول: 15 سانتی مرت

 جنس: پالستیک

 درجه بندی: سانتی مرت

اکثر ابزاری را که 

برای اجرای یک 

ایده و خلق یک 

تصویر زیبا نیاز 

دارید، می توانید 

در زیرگروه 

ابزار نقاشی و 

رنگ آمیزی بیابید. 

در این قسمت 

انواع پاستل، 

مداد شمعی، 

 آبرنگ و گواش 

و ... وجود دارد.

 آبرنگ فابر کاستل 
مدل Jumbo - رنگ های 

فلورسنت
 تعداد: 6 عدد

 قطر مخزن: 40 میلی مرت

 دارای قلم مو

ماژیک رنگ آمیزی 8 رنگ 
Turbo Glitter جیوتو مدل

 نوع نوک: گرد

 جنس نوک: مند

 قطر نوشتاری: 2.8 میلی مرت

مداد آبرنگی  36 رنگ  لیرا 
Rembrandt مدل

  طول بدنه: 175 میلی مرت
 قطر سطح مقطع: 7 میلی مرت

 فرم سطح مقطع: شش ضلعی

10100
1500

4100

1300002320017200

خط کش و ابزارهای اندازه گیری هم مورد نیاز بزرگ ساالن اند هم کودکان. در 

این زیرگروه ست  خط کش شامل نقاله، گونیا و پرگار وجود دارد. در خرید این 

وسایل برای کودکان نکات ایمنی را رعایت کنید.

ی
اح
طر
ار
بز
ا

ری
گی
زه
دا
وان

ابزارنقاشیو
رنگآمیزی

2000
13500

5500

1740003100023000
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رنگ اکریلیک 12 رنگ سونت کد 2841095
 نوع بسته بندی: تیوپی

 حجم: 10 میلی لیرت

 قابل استفاده روی:  بوم نقاشی، چرم، فلز، کاغذ

Hobby Ideas رنگ ویرتای 10 رنگ فویکریل مدل
 حجم: 10 میلی لیرت

 نوع بسته بندی:  بطری پالستیکی

 قابل استفاده روی: شیشه، کاشی، رسامیک و کریستال

قلم شوی آکاردئونی
 قطر دهانه : 7 سانتی مرت 

 ارتفاع در حالت کامال بسته: 3 سانتی مرت 

  ارتفاع در حالت کامال باز: 8 سانتی مرت

در این قسمت می توانید انواع رنگ هایی که احتیاج 

دارید، ازجمله رنگ اکریلیک، ویترای، روغن، شیشه، 

براق کننده ی رنگ و... را  همراه با دیگر ملزومات 

نقاشی بیابید.

روغن ورنی - وارنیش بومیران
 حجم: 75 میلی لیرت

 نوع بسته بندی:  تیوپی

 ساخته شده از نفت

شی
نقا
گ

عرن
نوا
ا


ات

وم
ملز

و
23800

14600

6000

2200

28000

19500

8000

3000
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پک کوله پشتی کوییلو
 طرح قایق

 ابعاد کوله: 43 × 13 × 30 سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب های خارجی: چهار عدد

 همراه با یک کیف ظرف غذا، جامدادی و کاور کفش

کوله پشتی پالس
Cots Blue Triangle مدل

 ابعاد: 43 × 27 × 16 سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب های داخلی: یک عدد

 تعداد جیب های خارجی: سه عدد

کوله پشتی پالس
Little Star مدل 

 ابعاد: 43 × 11 × 27 سانتی مرت

 جنس:  پلی اسرت

 تعداد جیب های داخلی: یک عدد

 تعداد جیب های خارجی: چهار عدد

در این قسمت 

انواع جامدادی های 

تحصیلی برای 

دانش آموزان  و 

جامدادی های 

طراحی، مهندسی 

و خطاطی از 

بهترین برندها  

موجود هستند.

 جامدادی اونر 
مدل Colorful  طرح 4

 نوع: کیفی

 جنس: پارچه

 نحوه ی بسته شدن: چسبی

 ابعاد: 21.5 × 5.5 × 11 میلی مرت

 جامدادی اونر 
مدل Fineliner طرح 4

 نوع: کیفی

 جنس: پارچه

 نحوه ی بسته شدن: زیپی

 ابعاد: 18 × 4.5 × 6 میلی مرت

 جامدادی اونر 
مدل Colorful طرح یک

 نوع: کیفی

 جنس: پارچه

 نحوه ی بسته شدن: چسبی

 ابعاد: 21.5 × 5.5 × 11 میلی مرت

12150089000112500

در این زیرگروه، کوله های جذاب با طرح هایی متنوع وجود دارد که می تواند 

کودکان را برای رفتن به مدرسه ترغیب کند، هم چنین کیف های دستی و 

کوله ی بزرگ ساالن هم در این بخش وجود دارد.

له
کو
و
ف
کی

15700900015000

جامدادی

119000 135000150000

210001200020000
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Loren چراغ مطالعه هانسل مدل
 ابعاد: 430 × 162 × 100 میلی مرت

 وزن: 2.4 کیلوگرم

 جنس بدنه: فلز

 المپ: یک عدد

421-DL چراغ مطالعه مدل
 ابعاد: 410 × 150 × 155 میلی مرت

 وزن: 0.52 کیلوگرم

 جنس بدنه: پالستیک

 تعداد المپ : یک عدد

Office Butler استند لوازم التحریر مدل
 همراه با مداد، خودکار، تراش، قیچی، منگنه و...

استند لوازم التحریر دلی کد 9133

  ابعاد: 105 × 80 × 90 میلی مرت

اگر از آن دست افرادی 

هستید که به تمیزی و 

نظم میز مطالعه یا اتاق 

کار خود اهمیت زیادی 

می دهید، در این زیرگروه 

می توانید ابزارهای 

موردنیاز خود را انتخاب و 

خریداری کنید.

لوازم
اداری

8200

16800

چراغ های مطالعه از ابزار اصلی میز کار یا مطالعه 

هستند. می توانید با توجه به نوع نیاز خود از بین 

چراغ َهای اداری و تحصیلی و برندهای کلیپس، لکسون 

و پرزنت تایم، چراغ موردنظر خود را سفارش دهید. عه
طال
غم
چرا

194200

31500

22500

259000

11000

42000
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دفرت کالسوری کلیپس 
طرح پروانه

 ابعاد: 3 × 21.5 × 28 سانتی مرت

 نوع صحافی: کالسوری

 فرم صحافی: عمودی

 نوع جلد: سخت

 دفرت مشق کلیپس
 طرح عروسک چوبی 100 برگ

 ابعاد: 17 × 24 سانتی مرت

 نوع صحافی: دوخت

 فرم صحافی:  عمودی

 نوع جلد: سخت

دفرت مشق سم 
طرح کالژ 100 برگ
 ابعاد: 28 × 22 سانتی مرت

 نوع صحافی: سیمی

 فرم صحافی: عمودی

 نوع جلد: انعطاف پذیر

کاغذ یادداشت چسب دار هوپکس 
مربع کد 21429

 ابعاد: 76 × 76 میلی مرت

 جنس: تحریر

 تعداد برگ: 200

 رنگ: زرد، صورتی

کاغذ کالسور کلیپس مدل 4 
سوراخ طرح راه راه

 ابعاد: 295 × 210 میلی مرت

 جنس: تحریر

 تعداد برگ: 100

 رنگ:  سفید

کاغذ یادداشت چسب دار دلی 
کد 39853

 ابعاد:76 × 76 میلی مرت

 تعداد برگ: 400

دفرتچه یادداشت ونوشه 
Reaction طرح

 ابعاد: 9.5× 17.9

در زیرگروه دفتر لوازم التحریر می توانید تقریبا هر دفتری را پیدا کنید. دفتر 

مشق، یادداشت، زبان،  شطرنجی، نقاشی، کالسوری، دفتر نت موسیقی، 

طراحی، رنگ آمیزی، خوش نویسی، لغت، دفتر تلفن و 

دفتر خاطرات در این قسمت موجودند.

تر
دف

7500157005200

برای 

یادداشت برداری 

و نوشتن برخی 

مطالب مهم از 

محصوالت این 

بخش استفاده 

کنید. کاغذ چاپی،  

کاغذ یادداشت، 

کاغذ چسب دار،  

طراحی،  کالسوری، 

رنگی ،پارتیتور  

و برچسب از 

زیرگروه های این 

بخش هستند.

یادداشت

76004500

6700

12000

10000210007000

8500600016000

9000


