
لــــوکس



23

محتویات
)2۰ CM( 2 عدد گلدان الماس تراش   

)۱۶ CM( ۱ عدد بشقاب الماس تراش   
)۱۱ CM( آجیل خوری الماس تراش   

   بسته بندی چرم

محتویات
)2۰ CM( دو عدد گلدان صراحی فیروزه کوبی   

)7۰ CM( یک عدد ترمه ابریشمی   
)۱۱ CM( یک عدد آجیل خوری فیروزه کوب   

   بسته بندی چوبی

V254
گلـــــدان . بشقـــــاب 
و آجیل خـــــــــــــوری 
المــــــاس تـــــــراش

V156
گلدان و آجیل خوری 
فیـــــــــروزه کوبی و 
ترمــــــــــه ابریشم



45

محتویات
  شکالت خوری فیروزه کوبی
  دو عدد گلدان فیروزه کوبی

  جعبه چوبی نفیس

V119
شکالت خــــــــــــوری 
گلدان فیـــروزه کوبی

V231
گلدان و آجیل خوری 
قندان فیروزه کوبی

محتویات
)  2۰ CM( دو عدد گلدان صراحی فیروزه کوبی   

)۱۱ CM( دو عدد آجیل خوری فیروزه کوبی   
   یک عدد دخل فیروزه کوبی کوچک

   بسته بندی چوبی



۶7

محتویات
   دیوان حافظ شیرازی

    یک عدد ترمه ابریشم 
    یک عدد شکالت خوری

   جعبه نفیس

محتویات
   یک عدد آجیل خوری نقره قلمزنی

)2۰ CM( یک عدد بشقاب قلمزنی مسی   
)3۰*3۰ CM( یک عدد گلیم مغان   

   بسته بندی چوبی

V196
دیوان حافـــــــــــــــظ

 ترمه ابریشـــــــــــــم 
V155

آجیل خوری نقــــــــره 
بشقــــــــــاب قلمزنی 
گلیم مغــــــــــــــــــان



89

محتویات
   یک عدد شکالت خوری مس و خاتم

   دو عدد آجیل خوری مس و خاتم
   دو عدد گلدان مس و خاتم

   بسته بندی چوبی با روکش گالینگور

V238
شکالت خـــــــــــوری

 آجیــــــــــــــل خوری 
گلدان مس و خـــــاتم

محتویات
   یک عدد میوه خوری ملیله کاری

   دو عدد گلدان ملیله کاری
   بسته بندی چوبی

V220
گلدان و میوه خوری 
ملیلــــه کـــــــــاری



۱۰۱۱

V102
آجیـــــــل خــــــــوری 
بشقاب و قنــــــــدان 
فیروزه کــــــــــــــوب 

V248
گلدان و شکالت خوری 
مــــــس و پــــــــرداز
 تـرمه ابریشم و هاون

محتویات
)9 CM( یک عدد آجیل خوری فیروزه کوب   

)25 CM( یک عدد بشقاب فیروزه کوبی   
   یک عدد قندان فیروزه کوب کوچک

   بسته بندی چوبی

محتویات
   یک عدد شکالت خوری مس و پرداز کوچک

)2۰ CM( یک عدد گلدان صراحی مس و پرداز   
)5۰ CM( یک عدد ترمه ابریشم   

   یک عدد هاون نقاشی شده
   یک عدد مجری خاتم

   مقداری زعفران
   بسته بندی چوبی



۱2۱3

V226
 گلدان نقره قلمزنی و 
پتـــــــــــــــــه دوزی 

محتویات
   یک عدد گلدان قلمزنی

   یک عدد پته گرد
   بسته بندی چوبی

محتویات
   قندان قلم زنی نفیس

   بسته بندی چرمی

SUGER POT

درباره محصول
قلم زنی روی فلز. نقش آفرینی طرح های ایرانی، بر پهنه فلز سرخ: 
“مس”. این، هنر قلم زنی روی مس است. هنر قلم زنی بر روی 
آلیاژهای مس، روی، طال و برنج خلق می شود. ما هنر قلم زنی روی مس 
را که برخاسته از هنر دست هنرمندان اصفهانی است، در مجموعه 
محصوالت مان عرضه کرده ایم. کارشناسان تخمین زده اند تاریخ این 
هنر به پنج تا هفت هزار سال پیش باز می گردد. هنر قلم زنی روی فلز 
از آن رو بیشتر مورد توجه هنرمندان است که از دوام و بقای بیشتری 

نسبت به سایر اشیا برخوردار است. 



۱4۱5

محتویات
  چهارعدد فنجان و نعلبکی سرامیکی

  قهوه جوش اسپرسو
  یک جعبه مقوایی حاوی پودرقهوه

  یک جعبه مقوایی  شکالت  با طرح لوگوی اختصاصی
  جعبه هاردباکس

محتویات
  چهار جام آبگینه رنگی حاوی شهد شربت 
گل محمدی/ سکنجبین/ زعفران / به لیمو

  دو لیوان آبگینه
  تخم شربتی
  چوب همزن

درباره محصول
فرهنگ قهوه خوری در ایران آنقدر عمیق است که حتی چایخانه ها 
را هم قهوه خانه می نامیم. ما در بسته کافای 3 سعی کرد ه ایم بساط 
یک قهوه اسپرسو را با دوستا ن و یا خانواده برای شما فراهم کنیم. 
در این بسته یک عدد دستگاه قهوه جوش اسپرسو به همراه دو 
جعبه مقوایی حاوی پودر قهوه و شکالت با طرح لوگوی سازمان شما و 
چهار عدد فنجان و نعلبکی سرامیکی دست ساز گنجانده شده است. 
قهوه ساز موجود در این بسته مخصوص طبخ قهوه اسپرسو است که 
برای نخستین بار در تورین ایتالیا در اوایل قرن بیستم ابداع شد.

درباره محصول
بسته صهبا، از ظریفترین، لطیفترین، زیباترین و خو ش طعم ترین بسته های ما 

است. بسته ای »رنگ دررنگ و به هر رنگ ، هزارانش طیف... «
در بسته صهبا چهار جام رنگِی آبگینه ، ساخت ه دست هنرمندان خوش ذوق تهرانی 
قرار دارد که در آ نها، شهد شربت های گل محمدی ، سکنجبین، زعفران و به لیمو 
ریخته شده است. در این بسته دو لیوان آبگینه، یک بسته تخم شربتی و چوب 
همزن نیز گنجانده شده است. بسته صهبا یادآور مز ه های بهشتی است. طعم های 
این بسته، برخاسته از نهاد طبیعت است، پس با طبیعِت جان و روح آدمیزادی 
همخوانی و همنفسی می کند. محتوای این بسته، هم اسباب صحِت تن را فراهم 

می کند و هم استفاده از آن، سرخوشی و شادابی را به روح ارمغان می دهد.

KAFA 3
SAHBA



۱۶۱7

محتویات
  یک یا دو عدد قوطی فلزی 

حاوی پسته طعم دار »کارمان«
  کاسه شبکه بری فیروزه کوبی

  جعبه هارد باکس
  ساک دستی

محتویات
  دو عدد مهر برنجی با دسته چوبی

)با قابلیت شخصی سازی(
  یک عدد استامپ

  یک شیشه موم رنگی
  یک عدد الک آب کن
  یک عدد شمع وارمر

  بسته بندی چرمی

درباره محصول
دستینه بسته مهر و موم کردن به شیوه قدیمی اما با ابزاری جدید است. این بسته 
قابلیت شخصی سازی شدن دارد و هدیه ای ماندگار برای همراهان شما خواهد 
بود. این هدیه یادآور شیوه سنتی مهر و موم کردن نامه های شما خواهد بود و از 
این حیث بسیار نوستالژیک است. محتوایات این بسته در جعبه چوبی با روکش 

چرمی شکیلی قرار خواهد گرفت.

درباره محصول
یکی از تنقالت ویژه نوروز، پسته است. پسته سوغات کرمان است، اما 
»کارمان« به پسته، این خوراکی اصیل، نفیس و خوش طعم، رنگ و لعاب دیگری 
داده است. پسته های مرغوب و تازه را به همراه ادویه هایی مخصوص برشته 
کرده است که ترکیبشان اعتبار تازه ای برای پسته می آفریند. در این بسته 
یک کاسه شبکه بری وجود دارد که به انتخاب شما از بین کاسه تولید شده با 

هنر فیروزه کوبی یا هنر مس و پرداز و یا هنر مس و خاتم انتخاب می شود.

DASTINEH2

SORIN2



۱8۱9

محتویات
  یک عدد شیرینی خوری مسی

  یک بسته باقلوای یزد
  یک بسته پد الکلی

  یک انبر پذیرایی
  جعبه هارد باکس

درباره محصول
 در بسته سورین به سالمت شما توجه کرده ایم. در این بسته یک ظرف پذیرایی، مناسب 
شیرینی خوری، ساخت هنرمندان و صنعتگران زنجانی به همراه یک انبر مسی قرار 
داده ایم. همچنین یک قوطی باقلوای یزد که از باکیفیت ترین باقلواهای شهر یزد محسوب 
می شود هم قرار دارد. برای رعایت سالمت مصرف کنندگان بسته سورین، یک بسته پد 
الکلی هم در این بسته قرار دارد تا پیش از مصرف باقلواها، دست خود را ضدعفونی 
کنید. بسته سورین، در عین آنکه بسته ای شکیل و زیباست، بسته ای خوشمزه نیز هست.

V221
گلدان و بشقـــــــــــاب 
قلم تـــــــــــــــــراش و 
تـــــــــرمه ابریشــــــم

محتویات
)2۰ CM( یک عدد گلدان قلم تراش  

)2۰ CM( یک عدد بشقاب قلم تراش  
)5۰ CM( یک عدد ترمه گرد ابریشم  

  بسته بندی هاردباکس

S O R I N



2۰2۱

V239
شکالت خوری خـــــاتم 
و تــــرمه ابریـــــــشم

V251
شکالت خــــــــــــــوری 
و قندان الماس تراش 
چنته و تـــرمه ابریشم

محتویات
  یک عدد شکالت خوری خاتم

  یک عدد ترمه ابریشم
  بسته بندی چوبی با روکش گالینگور

محتویات
) 7۰ CM( یک عدد ترمه ابریشم  
  یک عدد قندان الماس تراش 

)۱8 CM( یک عدد شکالت خوري الماس تراش  
  یک عدد چنته متوسط 

  مقداری گل محمدی
  بسته بندی هاردباکس



 برای دیدن محصوالت بیشتر به سایت ما سربزنید.


