
1 4 0 1
کاتالوگ جامع 

محصوالت



23

T A V A L O D
تولد)بشکن(

هفت روز 
پر ازآرامش

هفت 
در هفت

محتویات
7 بسته شامل:       
 گل گاوزبان ، بهار نارنج
گل نسترن،اسطوخودوس
بابونه، آویشن و به لیمو  

یک ماساژور شارژی     

محتویات
     یک عدد قلک نوستالژیک ِگلی

با محتویات هیجان انگیز
      یک عدد چکش برای شکستن قلک



45

P A V I O N
پاویون

هفت روز 
پر از هیجان

هفت 
در هفت

محتویات
     7 بسته شامل:

چای ترش ، چای دارچین
چای هل، چای سیب

چای نعنا، چای زنجبیل، چای رزماری
    یک اسپیکر



67

M A H  A
مـــــــه آ

M A J
مــــــاژ

محتویات
فالسک دیجیتال      
 نیم لیوان انگشیت      
قوطی آبنبات      

بازی ماز     



89

V E E R
ویــــر

T A Y   N O O R
تای نــور



1011

W E L C O M E
ولکــام

R A S T A N I
رستین

محتویات
     یک عدد گلدان و بذر  

     یک عدد ماگ و کیسۀ غذا  
     یک عدد دفترچه یاداشت 

     یک عدد جاخودکاری 



1213

چـــــــام
C H U M

چـــــــام
C H U M

V I P

V I P

محتویات
فالسک فلزی با روکش نمدی        
دو عدد لیوان میس        
دو عدد زیر لیوانی نمدی        
کیسه پارچه ای حاوی کشمش        
کیسه پارچه ای حاوی 5 نوع دمنوش        

محتویات
  فالسک فلزی با روکش نمدی 

  دو عدد لیوان میس 
  دو عدد زیر لیوانی نمدی

  کیسه پارچه ای حاوی کشمش
  کیسه پارچه ای حاوی 5 نوع دمنوش



1415

Z A R I R 2

زریــــــــر2 درنگ
D E R A N G

محتویات
پیاله سفالی شامل توت خشک        
پیاله سفالی شامل کشمش        
گل محمدی خشک شده        
بهار نارنج خشک شده        
پایه اردوخوری چوبی        

محتویات
     لیوان دمنوش سفالی

   چهار جعبه مقوایی شامل چای ترش،  
                اسطوخودوس، پونه و بابونه 
   یک عدد ساک دسیت مقوایی

   بسته بندی هاردباکس



1617

Z A R I R 3

زریــــــــر3
S E T AH A R D B O X

P o l y e s t e r

 هاردباکسستا
پلی استــــــر

محتویات
یک عدد فالسک دمنوش با روکش چرم         
مقداری دمنوش به لیمو        
مقداری دمنوش نعنا          مقداری عسل        
یک عدد ساک دسیت مقوایی        
بسته بندی هاردباکس        

محتویات
     جانماز ترمه سه تکه

       قرآن
       تسبیح دانه بادام

       بقچه گل محمدی و مهر
  مشک



1819

SHAB CHERAQ
شب چــراغ

محتویات
     یک عدد چراغ گرد سوز

     یک عدد زیرچراغی
     یک بطری نفت              یک بسته کبریت

     بسته بندی مقوایی

طالی سرخ
R E D  G O L D

محتویات
جعبه خاتم         

یک مثقال زعفران قائنات      
هاون میناکاری شده      
   بسته بندی هاردباکس      



2021

کافا
K A F A

محتویات
     قهوه جوش میس؛ هنر مردمان زنجان

     دو فنجان سفالی، هنر مردمان یزد
     بطری شیشه ای حاوی دانه قهوه
     بطری شیشه ای حاوی پودر قهوه

    بطری شیشه ای حاوی هل و میخک

ُمهنــــــا
M O H A N A

محتویات
دو عدد فنجان و نعلبکی سفالی     
  نقایش شده، هنر مردمان یزد      
یک بسته چوب دارچین      
یک بسته غنچه گل محمدی خشک شده      



2223

N O O S H E 2

نوشــه2
N O O S H E 1

نوشــه1

محتویات
  دو بطری سرامیکی      مقداری عرق نعناع

  مقداری عرق بیدمشک       دو لیوان کوچک       
  یک عدد کاسه       مقداری خرده نبات    

   بسته بندی هاردباکس

محتویات
چهار عدد پیاله کوچک     
چهار عدد بطری          مقداری عرق کاسین     
مقداری عرق بهارنارنج          مقداری عرق بیدمشک          

مقداری عرق هل         بسته بندی هاردباکس   



2425

T A S K I N
تسکین

محتویات
یک ماساژور چوبی دست ساز            

یک حوله نخی دستبافت   
یک شیشه متوسط همراه با اسپری          دو شیشه کوچک      
یک کیسه سنگ نمک         مقداری روغن سیاهدانه     
مقداری نمک دریا          مقداری گل محمدی   

مقداری پودر قولنجان )خولنجان(        بسته بندی باند رولی )مقوایی(  

پادرنـــــج
P A D R A N J

محتویات
  یک عدد قوری دست ساز
  دو عدد فنجان دست ساز

  یک عدد پایه چوبی نگهدارنده قوری
  مقداری شاخه سماق      مقداری ساشه عسل

  سه عدد شمع وارمر         تعدادی کبریت
  یک عدد ساک دسیت مقوایی     بسته بندی مقوایی



2627

A F R O O Z
افــــروز

محتویات
دو عدد شمعدان فیروزه کوبی       

دو عدد شمع     
یک بسته کبریت     
بسته بندی هارد باکس     

I V A R
ایـــوار

محتویات
  پایه چوبی

   قندان میس
   لیوان میس

  بسته بندی مقوایی



2829

D A S T I N E H 2

دستینه2 دستینه1
D A S T I N E H 1

محتویات
یک عدد مهر برنجی با دسته چوبی 

)با قابلیت شخیص سازی(   
یک عدد استامپ   
بسته بندی چرمی   

محتویات
    دو عدد مهر برنجی با دسته چوبی

)با قابلیت شخیص سازی(    یک عدد استامپ   
  یک شیشه موم رنگی      یک عدد الک آب کن

     یک عدد شمع وارمر       بسته بندی چرمی



3031

S O O M A
کافا3سوما

K A F A 3

محتویات
یک عدد اسماج      
یک عدد شمعدان سرامیکی      
 یک عدد ظرف کبریت سرامیکی      
  یک عدد ظرف اسماج سرامیکی      
جعبه مقوایی      

محتویات
    چهارعدد فنجان و نعلبکی سرامیکی

  قهوه جوش اسپرسو
  یک جعبه مقوایی حاوی پودر قهوه

  یک جعبه مقوایی حاوی شکالت  با طرح لوگوی اختصایص
  جعبه هاردباکس



3233

R O S H A N A
دودپیتروشنـــا

D O O D P A T I

محتویات
شمعدانی قرمز به سبک شمعدان های سنیت و کهن      

  شمع     
   کبریت     
بسته بندی مقوایی     

محتویات
    یک عدد ماگ سرامیکی

    یک ظرف شیشه ای  حاوی چای ماساال
    جعبه مقوایی



3435

Z A R I R 4

زریــــــــر 4

محتویات
یک عدد فرنچ پرس      
یک عدد ماگ سرامیکی      
   3 جعبه دمنوش     
حاوی گل گاو زبان، آویشن و اسطوخودوس
جعبه هارد باکس      ساک دسیت      

S O R I N 2

سورین2

محتویات
     یک یا دو عدد قوطی فلزی

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

   جعبه هارد باکس



3637

H A F T A N 2

هفتان 2

محتویات
یک عدد شیریین خوری میس       

 یک بسته باقلوای یزد     
یک بسته پد الکلی     
یک انبر پذیرایی         جعبه هارد باکس     

محتویات
    شش ظرف میس کوچک

    سفره اختصایص هفت سین
    یک جلد قرآن کریم و یا یک جلد دیوان حافظ

    بسته بندی مقوایی

S O R I N
سورین



3839

M O H A N A 5

ُمهنــــــا5

محتویات
    چهار عدد استکان و نعلبکی دکوپاژ شده

  یک جعبه نبات طعم دار
  بسته بندی مقوایی

H A F T A N
هفتان

محتویات
شش عدد کاسه کوچک پایه دار میس        
یک عدد سرتاس میس          یک عدد قندان سیب میس        
محتویات ویژه هفت سین نوروز          بسته بندی باند رولی )مقوایی(         



4041

y a r a
یـــارا

T A H R I R
تحریر

محتویات
     یک عدد قلم پر فلزی

     یک عدد جا قلمی فلزی
     یک شیشه دوات

     پنج نوک قلمی
     بسته بندی چوبی با روکش چرم

محتویات
پایه چوبی       
سه عدد ظرف میس       

مقداری قاووت پسته     
مقداری قاووت چهل گیاه     
مقداری قاووت نخودچی     
بسته بندی هاردباکس     



4243

کاسه آجیل، کشکول 
قلمزنی و شکــالت

V257

محتویات
     دو عدد كاسه آجيل مليله

     یک عدد كشكول پايه كوتاه مليله 
     مقداری شکالت

      بسته بندی هاردباکس

V104
ظرف آجیل  خوری قلم زنی، 
پرده  قلم کار و قاب کایش

محتویات
یک عدد آجیل  خوری قلم زنی   
   )80*80 CM( یک عدد پارچه قلم کار اعال
   )10 CM( یک عدد قاب کایش
بسته بندی چوبی   



4445

V255 V241
آجیل خـــــوری میس، 
پسته، بادام و فندوق

تنگ و آجیل خوری مس 
و پرداز و ترمه ابریشـــــــم

محتویات
یک عدد آجیل خوری میس      
یک عدد قاشق میس      
سه عدد بطری شیشه ای حاوی پسته، بادام و فندوق       
جعبه چوبی با روکش گالینگور       

محتویات
)25 CM (دو عدد تنگ صراحي مس و پرداز     
)13 CM ( یک عدد آجيل خوري مس و پرداز     

)50 CM( یک عدد ترمه ابريشم     
     بسته بندی چوبی



4647

V253 V254
گلــــدان . بشقـــــــــاب و 
آجیل خوری الماس تراش

 گلــــــــــــــــــــدان    و
 دخل الماس تـــــــــراش

محتویات
    )20 CM( ۲ عدد گلدان الماس تراش
    )16 CM( ۱ عدد بشقاب الماس تراش
    )11 CM( آجیل خوری الماس تراش   
بسته بندی چرم    

محتویات
)16 CM( دو عدد گلدان صراحي الماس تراش     

)18 CM( یک عدد دخل الماس تراش     
     بسته بندی هاردباکس با روکش قلمکار



4849

V248 V252

محتویات
    )16 CM(دو عدد گلدان صراحي الماس تراش
    )11 CM( یک عدد سنگاب الماس تراش
بسته بندی هاردباکس با روکش قلمکار    

سنگاب و گلــــــــدان 
الماس تــــــــــــــــــراش

گلدان و شکالت خوری 
مــــــس و پرداز، تـرمه 

ابریشم و هاون

محتویات
)20 CM( یک عدد شکالت خوری مس و پرداز کوچک        یک عدد گلدان صراحی مس و پرداز   

   یک عدد ترمه ابریشم )CM 50(      یک عدد هاون نقایش شده
   یک عدد مجری خاتم        مقداری زعفران       بسته بندی چوبی



5051

V249
شکالت خوری و شیریین 

خوری فیروزه کوب

V250
گرد سوز و کاسه مینا 

روی سفال، پارچه قلمکار

محتویات
یک عدد شکالت خوری فیروزه کوبی متوسط    
یک عدد شیریین خوری فیروزه کوبی    
یک عدد ترمه شادباش    
بسته بندی چرمی    

محتویات
   یک عدد گردسوز مینا روی سفال کوچک

)20 CM( دو عدد کاسه مینا روی سفال   
)50*50 CM( یک عدد پارچه قلمکار معمولی   

   بسته بندی مقوایی



5253

V237
شیریین خوری میس، پیاله 

سفالی، آبنبات، نقل و 
جعبه شکالت

V251
شکالت خــــــــــــــوری 
و قندان الماس تراش 
چنته و تـــرمه ابریشم

محتویات
یک عدد شیریین خوری میس    
یک پایه چوبی و پیاله سفالی حاوی آبنبات و نقل    
یک جعبه شکالت    
جعبه چوبی با روکش گالینگور    

محتویات
  یک عدد ترمه ابريشم )CM 70 (        یک عدد قندان الماس تراش 

)18 CM( یک عدد شكالت خوري الماس تراش  
  یک عدد چنته متوسط       مقداری گل محمدى

  بسته بندی هاردباکس



5455

V238
شکالت خـــــــــــوری
 آجیــــــــــــــل خوری 

گلدان مس و خـــــاتم

V239
شکالت خوری خـــــاتم 

و تــــرمه ابریـــــــشم

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    

محتویات
   یک عدد شکالت خوری خاتم

  یک عدد ترمه ابریشم
  بسته بندی چوبی با روکش گالینگور



5657

V241
شکالت خـوری، آجیل خوری 

گلدان مس و خـــــاتم

V229
بسته گلدان و آجیل خوری 

ملیله کاری و رومیزی 
ممقان دوزی

محتویات
یک عدد آجیل خوری میس    
سه عدد بطری شیشه ای حاوی پسته، بادام و فندوق    
جعبه چوبی با روکش گالینگور    

محتویات
     دو عدد گلدان ملیله کاری

     دو عدد رومیزی ممقان دوزی
     یک عدد آجیل خوری ملیله کاری

     بسته بندی چوبی



5859

V230
شکالت خوری فیروزه 
کوبی و گلیم مغان 

V231
گلدان و آجیل خوری 

قندان فیروزه کوبی

محتویات
یک عدد شکالت خوری فیروزه کوبی کوچک    
    )30* 30 CM( یک عدد گلیم مغان
یک بسته از شیریین های سنیت به انتخاب شما    
بسته بندی هاردباکس    

محتویات
)20 CM( دو عدد گلدان صراحی فیروزه کوبی   

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

   بسته بندی چوبی



6061

V220
گلدان و میوه خوری 

ملیلــــه کـــــــــاری

V221
گلدان و بشقـــــــــــاب 

قلم تراش و ترمه ابریشم

محتویات
   یک عدد میوه خوری ملیله کاری     
 دو عدد گلدان ملیله کاری      
بسته بندی چوبی      

محتویات
)20 CM( یک عدد گلدان قلم تراش  
)20 CM( یک عدد بشقاب قلم تراش  
)50 CM( یک عدد ترمه گرد ابریشم  

  بسته بندی هاردباکس



6263

V217
بستـــــــــــــه درنگ 
و ظــروف مســــــــی

V203
گلدان و آجیل خوری 

ملیله و ترمه

محتویات
پایه چوبی به همراه دو عدد پیاله سفالی شامل     

توت خشک، مویز، بهار نارنج و گل محمدی
سه عدد بانکه دسته دار پذیرایی میس     
جعبه هارد باکس     

محتویات
    دو عدد گلدان ملیله کاری

    یک عدد آجیل خوری ملیله کاری
)50 CM( یک عدد ترمه ابریشم    

    بسته بندی چوبی



6465

V205
گلدان فیروزه کوب

گل میس و ترمه

V204
گلدان مس و پـــــرداز
گل میس و تــــــــــرمه

محتویات
     )20 CM( یک عدد گلدان فیروزه کوبی
     )50 CM( یک عدد ترمه ابریشمی
دو عدد گل میس     
بسته بندی مقوایی     

محتویات
)50 CM( یک عدد ترمه ابریشمی   

)20 CM( یک عدد گلدان مس و پرداز   
   دو عدد گل میس

   بسته بندی مقوایی



6667

V206
 گلدان مینا، گل میس 

و ترمه ابریشم

محتویات
     )20 CM( یک عدد گلدان مینا
     )50 CM( یک عدد ترمه ابریشم
دو عدد گل ملیله     
بسته بندی مقوایی     

V208
گلدان فیـــروزه کوبی 

و پتــــــــــــــــه دوزی

محتویات
 )20 CM( یک عدد گلدان فیروزه کوبی   

   یک عدد رومیزی پته دوزی 
   دو عدد گل میس 

   بسته بندی مقوایی   



6869

209
مجمـــــــــوعه ترکییب 
سفال مینــــا و قلم کار

محتویات
      )20 CM( یک گلدان مینا روی سفال
      )80*80 CM( یک عدد پارچه قلمکار  
بسته بندی مقوایی      

V212
گـــــــردســـــوز و 

سفــــره قلمکـــاری

محتویات
   یک عدد چراغ گردسوز

   یک عدد رومیزی پته دوزی گرد
   بسته بندی مقوایی



7071

V210
گلدان مینـــــــــــــــــا 
و ترمه ابریشـــــــــــم

محتویات
   )20 CM( یک عدد گلدان مینا
   )50 CM( یک عدد ترمه ابریشم

بسته بندی هاردباکس       

V156
گلدان و آجیل خوری 

فیروزه کوبی و ترمه ابریشم

محتویات
)20 CM( دو عدد گلدان صراحی فیروزه کوبی      

 )70 CM( یک عدد ترمه ابریشمی      
 )11 CM( یک عدد آجیل خوری فیروزه کوب      

      بسته بندی چوبی  



7273

V150
رومیزی، شادباش پته 

گلدان فیروزه کوب
گلیم مغــــــان

V137
 رومیزی پته دوزی 
و گلـــــــــدان میس

محتویات
   )15 CM( یک عدد گلدان شلغمی فیروزه کوبی
   )30*30 CM( یک عدد گلیم مغان
شادباش پته دوزی       رومیزی پته دوزی   
مقداری پسته       بسته بندی چوبی با روکش قلمکار   

محتویات
   یک عدد رومیزی پته دوزی

   یک عدد گلدان صراحی مس و خاتم )20 سانیت متر(
   بسته بندی چوبی



7475

V134
استکان،نعلبکی،رومیزی 

و زیرلیوانی ممقان دوزی

V119
شکالت خــــــــــــوری 

گلدان فیـــروزه کوبی

محتویات
دو عدد استکان و نعلبکی سنیت   
یک عدد رومیزی ممقان دوزی   
دو عدد زیرلیوانی ممقان دوزی   
تعدادی دمنوش گیاهی   
بسته بندی هاردباکس   

محتویات
  شکالت خوری فیروزه کوبی

  دو عدد گلدان فیروزه کوبی
  جعبه چوبی نفیس



7677

V115
گلیم مغان، بشقاب 

قلمزنی و ست پذیرایی

V114
گلدان میناکاری، پارچه 
قلم کار، دیــوان حافظ و 

قلمدان مینا روی سفال

محتویات
   )20 CM( یک عدد بشقاب قلم زنی
   )30*30 CM( یک عدد گلیم مغان
دو عدد پیاله سفالی     یک عدد پایه چوبی   
مقداری آبنبات قیچی      مقداری نقل   
بسته بندی هاردباکس   

محتویات
)20 CM( یک عدد گلدان میناکاری  

  یک عدد پارچه قلمکار
  یک عدد قلمدان مینا روی سفال

  یک عدد دیوان حافظ )دارای سه زبان مختلف(
  بسته بندی هاردباکس



7879

V101
بشقاب و جام 

فیروزه کوب

V102
آجیل خــوری ،بشقاب و 
قنــــدان فیروزه کـوب 

محتویات
   )25 CM( یک عدد بشقاب فیروزه کوبی
   )11 CM( یک عدد آجیل خوری فیروزه کوبی
بسته بندی چوبی   

محتویات
   یک عدد آجیل خوری فیروزه کوب )9 سانیت متر(

   یک عدد بشقاب فیروزه کوبی )25سانیت متر(
   یک عدد قندان فیروزه کوب کوچک

   بسته بندی چوبی       بسته بندی هاردباکس



 برای دیدن محصوالت بیشتر به سایت ما سربزنید.


