
تیراژتعدا صفحات جلدتعداد صفحات داخلی
 250جلد -  گرم135داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

 300جلد -  گرم170داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

10007,817,6008,729,6008,571,2009,483,200

200011,753,60013,721,60013,262,40015,230,400

500024,244,80027,396,80028,014,40031,166,400

10009,656,00010,568,00010,643,20011,555,200

200014,508,80016,476,80016,481,60018,449,600

500029,416,00032,568,00034,348,80037,500,800

100011,494,40012,406,40012,713,60013,625,600

200017,262,40019,230,40019,700,80021,668,800

500034,587,20037,739,2004,068,32043,835,200

100013,432,00014,344,00014,883,20015,795,200

200020,214,40022,182,40023,118,40025,086,400

500040,252,80043,404,80047,512,00050,664,000

100015,270,40016,182,40016,955,20017,867,200

200022,969,60024,937,60026,337,60028,305,600

500045,425,60048,577,60053,846,40056,998,400

100017,208,00018,120,00019,124,80020,036,800

200026,118,40028,086,40029,952,00031,920,000

500051,091,20054,243,20060,675,20063,827,200

100019,046,40019,958,40021,195,20022,107,200

200028,873,60030,841,60033,171,20035,139,200

500056,262,40059,414,40067,008,00070,160,000

100020,928,00021,840,00023,366,40024,278,400

200032,041,60034,009,60036,785,60038,753,600

500062,916,80066,068,80074,825,60077,977,600

164

 رحلیA4 (210*297)کاتالوگ سایز 

84

124

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* 

204

244

284

324

364



تیراژتعدا صفحات جلدتعداد صفحات داخلی
 250جلد -  گرم135داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

 300جلد -  گرم170داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

10005,400,0006,312,0005,806,4006,718,400

20007,388,80083,020,8008,144,0009,056,000

500013,902,40016,382,40015,787,20018,267,200

10007,240,0008,152,0007,878,4008,790,400

200010,144,00011,056,00011,363,20012,275,200

500019,073,60021,553,60022,121,60024,601,600

10009,078,4009,990,400993,60010,860,800

200012,897,60013,809,60014,582,40015,494,400

500024,244,80026,724,80028,456,00030,936,000

100010,916,80011,828,80012,019,20012,931,200

200015,651,20016,563,20017,801,60018,713,600

500029,417,60031,897,60034,790,40037,270,400

100012,854,40013,766,40014,190,40015,102,400

200018,603,20019,515,20021,217,60022,129,600

500035,083,20037,563,20041,617,60044,097,600

100014,692,80015,604,80016,260,800171,733

200021,358,40022,270,40024,436,80025,348,800

500040,254,40042,734,40047,952,00050,432,000

84

 رقعیA5 (210*14/5)کاتالوگ 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* 

164

244

324

404

484



تیراژتعدا صفحات جلدتعداد صفحات داخلی
 250جلد -  گرم135داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

 300جلد -  گرم170داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

10009,020,80010,028,8009,998,40011,006,400

200013,830,40015,894,40015,785,60017,849,600

500029,435,20032,875,20034,323,20037,763,200

100011,081,60012,089,60012,361,60013,369,600

200017,030,40019,094,40019,588,80021,652,800

500035,720,00039,160,00042,115,20045,555,200

100013,142,40014,150,40014,723,20015,731,200

200020,228,80022,292,80023,390,40025,454,400

500042,003,20045,443,20049,905,60053,345,600

100015,302,40016,310,40017,184,00018,192,000

200023,625,60025,689,60027,390,40029,454,400

500048,782,40052,222,40058,190,40061,630,400

100017,363,20018,371,20019,547,20020,555,200

200026,825,60028,889,60031,192,00033,256,000

500055,065,60058,505,60065,982,40069,422,400

100019,523,20020,531,200220,088,00023,011,200

200030,420,80032,484,80035,388,80037,452,800

500061,844,80065,284,80074,310,40077,750,400

100021,584,00022,592,00024,371,20025,379,200

200033,619,20035,683,20039,190,40041,254,400

500068,128,00071,568,00082,057,60085,497,600

100023,744,00024,752,00026,832,00027,840,000

200037,214,40039,278,40043,388,80045,452,800

500075,896,00079,336,00091,332,80094,772,800

84

 سلطانیB4 (240*340)کاتالوگ سایز 

124

164

204

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* 

244

284

324

364



تیراژتعدا صفحات جلدتعداد صفحات داخلی
 250جلد -  گرم135داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

 300جلد -  گرم170داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

10006,209,6007,217,6006,736,0007,744,000

20008,592,0009,600,0009,569,60010,577,600

500016,849,60019,521,60019,331,20022,003,200

10008,270,4009,278,4009,099,20010,107,200

2000117,920,00012,800,00013,371,20014,379,200

500023,134,40025,806,40027,121,60029,793,600

100010,331,20011,339,20011,460,80012,468,800

200014,990,40015,998,40017,174,40018,182,400

500029,417,60032,089,60034,584,00037,256,000

100012,393,60013,401,60013,824,00014,832,000

200018,190,40019,198,40020,976,00021,984,000

500035,702,40038,374,40042,704,00045,376,000

1000145,536,00015,561,60016,284,80017,292,800

200021,587,20022,595,20024,976,00025,984,000

500042,505,60045,177,60050,988,80053,660,800

100016,614,40017,622,40018,646,40019,654,400

200024,785,60025,793,60028,777,60029,785,600

500048,764,80051,436,80058,780,80061,452,800

164

 وزیریB5 (240*170)کاتالوگ سایز 

84

244

324

404

484

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* 



تیراژتعدا صفحات جلدتعداد صفحات داخلی
 250جلد -  گرم135داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

 300جلد -  گرم170داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

10009,020,80010,028,8009,998,40011,006,400

200013,628,80014,636,80014,371,20015,379,200

500025,926,40027,542,40030,214,40031,830,400

100013,142,40014,150,40014,723,20015,731,200

200019,038,40020,046,40021,974,40022,982,400

500038,494,40040,110,40045,796,80047,412,800

100017,363,20018,371,20019,547,20020,555,200

200025,635,20026,643,20029,776,00029,184,000

500051,556,80053,172,80061,873,60063,489,600

100021,584,00022,592,00024,371,20025,379,200

200032,230,40033,238,40037,577,60038,585,600

500064,619,20066,235,20077,948,80079,564,800

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* 

خشتی (230*230)کاتالوگ سایز 

124

244

364

484



تیراژتعدا صفحات جلدتعداد صفحات داخلی
 250جلد -  گرم135داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

 300جلد -  گرم170داخلی 

گرم

قیمت های همراه با سلفون

 مات و یووی موضعی روی جلد

10007,817,6008,729,6008,571,2009,483,200

200011,809,60012,721,60013,144,00014,056,000

500021,761,60023,185,60025,070,40026,494,400

100011,494,40012,406,40012,713,60013,625,600

200017,318,40018,230,40019,582,40020,494,400

500032,104,00033,528,00037,737,60039,161,600

100015,270,40016,182,40016,955,20017,867,200

200023,024,00023,936,00026,219,20027,131,200

500042,942,40044,366,40050,900,80052,324,800

100019,046,40019,958,40021,195,20022,107,200

200028,731,20029,643,20032,854,40033,766,400

500053,780,80055,204,80064,062,40065,486,400

124

خشتی (190*190)کاتالوگ 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* 

244

364

484


