
 گرم170گالسه  گرم135گالسه تیراژتعداد صفحات داخلی

1,0004,171,2004,636,800

2,0006,497,6007,427,200

5,00012,816,00015,140,800

1,0006,009,6006,707,200

2,0009,251,20010,646,400

5,00017,987,20021,473,600

1,0007,848,0008,779,200

2,00012,006,40013,865,600

5,00023,158,40027,808,000

1,0009,785,60010,948,800

2,00014,958,40017,283,200

5,00028,824,00034,636,800

1,00011,624,00013,019,200

2,00017,712,00020,502,400

5,00033,996,80040,971,200

1,00013,561,60015,188,800

2,00020,862,40024,116,800

5,00039,662,40047,800,000

1,00015,400,00017,260,800

2,00023,616,00027,336,000

5,00044,833,60054,132,800

1,00017,337,60019,430,400

2,00026,784,00030,950,400

5,00051,488,00061,950,400

 رحلیA4 (297*210)مجله سایز 

8

12

16

20

24

28

32

36

قیمت های فوق به تومان می باشد * 

برای خرید اینترنتی و قیمت به روز محصول می توانید به سایت چاپ آنالین ورود کنید یا بر روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید* 

با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه، قیمت ها همیشه در حال تغییر است ، لطفا آخرین لیست قیمت را در سایت چاپ آنالین مشاهده نمایید* 

چاپ آنالین تنها مجموعه چاپ و بسته بندی که تمام محصوالت گارانتی کیفیت و بیمه خسارت دارد* 



 گرم170گالسه  گرم135گالسه تیراژتعداد صفحات داخلی

1,0002,332,8002,564,800

2,0003,742,4004,208,000

5,0007,643,2008,806,400

1,0004,171,2004,636,800

2,0006,497,6007,427,200

5,00012,816,00015,140,800

1,0006,009,6006,707,200

2,0009,251,20010,646,400

5,00016,504,00021,473,600

1,0007,848,0008,779,200

2,00012,006,40013,865,600

5,00023,158,40027,808,000

1,0009,785,60010,948,800

2,00014,958,40017,283,200

5,00028,824,00034,636,800

1,00011,624,00013,019,200

2,00017,712,00020,502,400

5,00033,996,80040,971,200
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 رقعیA5 (14/5*210)مجله سایز 
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قیمت های فوق به تومان می باشد * 

برای خرید اینترنتی و قیمت به روز محصول می توانید به سایت چاپ آنالین ورود کنید یا بر روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید* 

با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه، قیمت ها همیشه در حال تغییر است ، لطفا آخرین لیست قیمت را در سایت چاپ آنالین مشاهده نمایید* 

چاپ آنالین تنها مجموعه چاپ و بسته بندی که تمام محصوالت گارانتی کیفیت و بیمه خسارت دارد* 



 گرم170گالسه  گرم135گالسه تیراژتعداد صفحات داخلی

81,0004,616,0005,219,200

2,0007,387,2008,592,000

5,00015,040,00018,054,400

1,0006,676,8007,582,400

2,00010,585,60012,395,200

5,00021,324,80025,844,800

1,0006,676,8009,944,000

2,00013,785,60016,196,800

5,00027,608,00033,635,200

1,00010,899,20012,404,800

2,00017,182,40020,196,800

5,00034,387,20033,635,200

1,00012,960,00014,768,000

2,00020,382,40023,998,400

5,00040,670,40049,712,000

1,00015,120,00017,228,800

2,00023,976,00028,195,200

5,00047,449,60058,040,000

1,00017,180,80019,592,000

2,00027,176,00031,996,800

5,00053,732,80065,788,800

1,00019,340,80022,052,800

2,00030,769,60036,195,200

5,00061,500,80075,062,400

 سلطانیB4 (240*340)مجله سایز 

قیمت های فوق به تومان می باشد * 

برای خرید اینترنتی و قیمت به روز محصول می توانید به سایت چاپ آنالین ورود کنید یا بر روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید* 

با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه، قیمت ها همیشه در حال تغییر است ، لطفا آخرین لیست قیمت را در سایت چاپ آنالین مشاهده نمایید* 

چاپ آنالین تنها مجموعه چاپ و بسته بندی که تمام محصوالت گارانتی کیفیت و بیمه خسارت دارد* 
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 گرم170گالسه  گرم135گالسه تیراژتعداد صفحات داخلی

1,0002,555,2002,857,600

2,0004,187,2004,790,400

5,0008,756,80010,262,400

1,0004,616,0005,219,200

2,0007,387,2008,592,000

5,00015,040,00018,054,400

1,0006,676,8007,582,400

2,00013,785,60012,395,200

5,00021,324,80025,844,800

1,0008,739,2009,944,000

2,00013,785,60016,196,800

5,00027,608,00033,635,200

1,00010,899,20012,404,800

2,00017,182,40020,196,800

5,00034,412,80041,921,600

1,00012,960,00014,768,000

2,00020,382,40023,998,400

5,00040,670,40049,712,000

 وزیریB5 (240*170)مجله سایز 
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قیمت های فوق به تومان می باشد * 

برای خرید اینترنتی و قیمت به روز محصول می توانید به سایت چاپ آنالین ورود کنید یا بر روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید* 

با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه، قیمت ها همیشه در حال تغییر است ، لطفا آخرین لیست قیمت را در سایت چاپ آنالین مشاهده نمایید* 

چاپ آنالین تنها مجموعه چاپ و بسته بندی که تمام محصوالت گارانتی کیفیت و بیمه خسارت دارد* 



 گرم170گالسه  گرم135گالسه تیراژتعداد صفحات داخلی

1,0004,171,2004,636,800

2,0006,497,6007,427,200

5,00012,816,00015,140,800

1,0007,848,0008,779,200

2,00012,006,40013,865,600

5,00023,158,40027,808,000

1,00011,624,00013,019,200

2,00017,712,00020,502,400

5,00033,996,80040,971,200

1,00015,400,00017,260,800

2,00023,417,60027,137,600

5,00044,833,60054,132,800

 گرم170گالسه  گرم135گالسه تیراژتعداد صفحات داخلی

1,0004,616,0005,219,200

2,0007,387,2008,592,000

5,00015,040,00018,054,400

1,0008,739,2009,944,000

2,00013,785,60016,196,800

5,00027,608,00033,635,200

1,00012,960,00014,768,000

2,00020,382,40023,998,400

5,00040,670,40049,712,000

1,00017,180,80019,592,000

2,00026,977,60031,800,000

5,00053,732,80064,470,400

قیمت های فوق به تومان می باشد * 

برای خرید اینترنتی و قیمت به روز محصول می توانید به سایت چاپ آنالین ورود کنید یا بر روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید* 

با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه، قیمت ها همیشه در حال تغییر است ، لطفا آخرین لیست قیمت را در سایت چاپ آنالین مشاهده نمایید* 

چاپ آنالین تنها مجموعه چاپ و بسته بندی که تمام محصوالت گارانتی کیفیت و بیمه خسارت دارد* 
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خشتی (230*230)مجله سایز 
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خشتی (190*190)مجله سایز 
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