
 (ریال)قیمت پارکر پریمیر(ریال)قیمت دوفولد     

   85,000,000 خودنویسSoft Brownپارکر پریمیر 162,000,000 خودنویس Ruthenium Chiselledدوفولد 

   68,000,000 روان نویسSoft Brownپارکر پریمیر 129,000,000 روان نویس Ruthenium Chiselledدوفولد 

   55,000,000 خودکارSoft Brownپارکر پریمیر 108,000,000 خودکارRuthenium Chiselledدوفولد 

123,000,000 خودنویسCustom Storm Greyپارکر پریمیر 156,000,000 خودنویسBlue Chevronدوفولد   

   98,000,000 روان نویسCustom Storm Greyپارکر پریمیر 125,000,000 روان نویسBlue Chevronدوفولد 

   80,000,000 خودکارCustom Storm Greyپارکر پریمیر 101,000,000 خودکارBlue Chevronدوفولد 

123,000,000 خودنویسCustom Crimson Redپارکر پریمیر 156,000,000 خودنویسBlack Chevronدوفولد   

   98,000,000 روان نویسCustom Crimson Redپارکر پریمیر 125,000,000 روان نویسBlack Chevronدوفولد 

   80,000,000 خودکارCustom Crimson Redپارکر پریمیر 101,000,000 خودکارBlack Chevronدوفولد 

123,000,000 خودنویسCustom Tartanپارکر پریمیر 156,000,000 خودنویسBurgundy Chevronدوفولد   

   98,000,000 روان نویسCustom Tartanپارکر پریمیر 125,000,000 روان نویسBurgundy Chevronدوفولد 

   80,000,000 خودکارCustom Tartanپارکر پریمیر 101,000,000 خودکارBurgundy Chevronدوفولد 

   78,000,000پارکر پریمیر الک مشکی گیره طال خودنویسCentennial116,000,000 خودنویس Big Redدوفولد 

   62,600,000پارکر پریمیر الک مشکی گیره طال روان نویسInternational107,000,000 خودنویس Big Redدوفولد 

   50,000,000پارکر پریمیر الک مشکی گیره طال خودکار  86,000,000 روان نویسBig Redدوفولد 

   77,000,000پارکر پریمیر الک مشکی گیره نقره خودنویس  70,000,000 خودکارBig Redدوفولد 

   61,600,000پارکر پریمیر الک مشکی گیره نقره روان نویسCentennial116,000,000دوفولد الک مشکی گیره طال خودنویس 

   49,000,000پارکر پریمیر الک مشکی گیره نقره خودکارInternational107,000,000دوفولد الک مشکی گیره طال خودنویس 

INGENUITYپارکر   86,000,000دوفولد الک مشکی گیره طال روان نویس

   49,000,000زINGENUITY Deluxe Green  70,000,000دوفولد الک مشکی گیره طال خودکار

   49,000,000زInternational100,000,000INGENUITY Deluxe Violetدوفولد الک مشکی گیره پالتین خودنویس 

   49,000,000زINGENUITY Deluxe Chrome  85,000,000دوفولد الک مشکی گیره پالتین روان نویس

   49,000,000زINGENUITY Deluxe Black  69,000,000دوفولد الک مشکی گیره پالتین خودکار

   49,000,000زCentennial116,000,000INGENUITY Deluxe Black Redدوفولد صدفی گیره طال خودنویس 

   49,000,000زInternational107,000,000INGENUITY Deep Redدوفولد صدفی گیره طال خودنویس 

   INGENUITY Large Black Metal & Rubber GT45,200,000ذ  86,000,000دوفولد صدفی گیره طال روان نویس

   INGENUITY Large Brown Metal & Rubber CT45,200,000ذ  70,000,000دوفولد صدفی گیره طال خودکار

   INGENUITY Large Black Rubber CT45,200,000ذCentennial116,000,000خودنویس Blue & Blackدوفولد 

   INGENUITY Slim Pearl PGT45,200,000ذInternational107,000,000 خودنویس Blue & Blackدوفولد 

   39,800,000 الک مشکی گیره طال INGENUITY Large  86,000,000 روان نویسBlue & Blackدوفولد 

   39,800,000 الک مشکی گیره کرومINGENUITY Large  70,000,000 خودکارBlue & Blackدوفولد 

سونتپارکر پریمیر

   79,000,000سونت سیسل گیره طال خودنویس127,000,000قهوه ای خودنویس/ پارکر پریمیر دولوکس مشکی 

   62,500,000سونت سیسل گیره طال روان نویس101,000,000قهوه ای روان نویس/ پارکر پریمیر دولوکس مشکی 

   Slim51,000,000/ سونت سیسل گیره طال خودکار  82,600,000قهوه ای خودکار/ پارکر پریمیر دولوکس مشکی 

   79,000,000سیلور بنفش گیره طال خودنویس/ سونت سیلور117,000,000 خودنویسBlack Editionپارکر پریمیر مات مشکی 

   62,500,000سیلور بنفش گیره طال روان نویس/ سونت سیلور  93,000,000 روان نویسBlack Editionپارکر پریمیر مات مشکی 

   Slim51,000,000/ سیلور بنفش گیره طال خودکار / سونت سیلور  75,000,000 خودکارBlack Editionپارکر پریمیر مات مشکی 



 (ریال)قیمت پارکر اربن پریمیوم

   17,300,000اربن پریمیوم سیلور خودنویس (ریال)قیمت سونت

   15,100,000اربن پریمیوم سیلور روان نویس  53,300,000سونت الک صدفی گیره طال خودنویس

   11,000,000اربن پریمیوم سیلور خودکار  41,500,000سونت الک صدفی گیره طال روان نویس

   17,300,000متال چیزل خودنویس/ اربن پریمیوم صدفی   Slim34,000,000/ سونت الک صدفی گیره طال خودکار 

   15,100,000متال چیزل روان نویس/ اربن پریمیوم صدفی   53,300,000سونت الک صدفی چیزل گیره نقره خودنویس

   11,000,000متال چیزل خودکار/ اربن پریمیوم صدفی   41,500,000سونت الک صدفی چیزل گیره نقره روان نویس

   17,300,000بنفش خودنویس/ اربن پریمیوم آبی   Slim34,000,000/ سونت الک صدفی چیزل گیره نقره خودکار 

   15,100,000بنفش روان نویس/ اربن پریمیوم  آبی   53,300,000سونت قهوه ای چیزل گیره طال خودنویس

   11,000,000بنفش خودکار/ اربن پریمیوم آبی   41,500,000سونت قهوه ای چیزل گیره طال روان نویس

   17,300,000اربن پریمیوم استیل گیره طال خودنویس  34,000,000سونت قهوه ای چیزل گیره طال خودکار

   15,100,000اربن پریمیوم  استیل گیره طال روان نویس  46,400,000عیارخودنویس18نقره سرقلم طالی /سونت الک مشکی گیره طال

   11,000,000اربن پریمیوم استیل گیره طال خودکار  32,600,000نقره خودنویس/ سونت الک مشکی گیره طال 

   17,300,000اربن پریمیوم متالیک قهوه ای خودنویس  26,100,000نقره روان نویس/ سونت الک مشکی گیره طال 

   15,100,000اربن پریمیوم متالیک قهوه ای روان نویس  20,500,000نقره خودکار/ سونت الک مشکی گیره طال 

   11,000,000اربن پریمیوم متالیک قهوه ای خودکار  20,500,000نقره خودکار/  الک مشکی گیره طال Slimسونت

   17,300,000سبز خودنویس/اربن پریمیوم متالیک صورتی  46,400,000 عیار خودنویس18سونت الک آبی گیره کروم سر قلم طالی 

   15,100,000سبز روان نویس/اربن پریمیوم متالیک صورتی  32,600,000سونت الک آبی گیره کروم خودنویس

   11,000,000سبز خودکار/اربن پریمیوم متالیک صورتی  26,100,000سونت الک آبی گیره کروم روان نویس

پارکر اِربـن  Slim20,500,000/ سونت الک آبی گیره کروم خودکار 

   10,800,000اربن مات مشکی گیره طال خودنویس  46,400,000عیار خودنویس18سونت الک قرمز گیره طال سرقلم طالی 

     8,100,000اربن مات مشکی گیره طال  روان نویس  32,600,000سونت الک قرمز گیره طال خودنویس

     6,300,000اربن مات مشکی گیره طال خودکار  26,100,000سونت الک قرمز  گیره طال روان نویس

   10,800,000اربن مات مشکی گیره کروم خودنویس  Slim20,500,000/ سونت الک قرمز گیره طال خودکار 

     8,100,000اربن مات مشکی گیره کروم روان نویس  31,600,000کروم خودنویس/ سونت  مات مشکی گیره طال 

     6,300,000اربن مات مشکی گیره کروم خودکار  25,000,000کروم روان نویس/ سونت  مات مشکی گیره طال 

   10,800,000اربن مات آبی گیره کروم خودنویس  20,800,000کروم خودکار/ سونت  مات مشکی گیره طال 

     8,100,000اربن مات آبی گیره کروم روان نویس  20,800,000کروم خودکار/  مات مشکی گیره طال Slimسونت 

     6,300,000اربن مات آبی گیره کروم خودکار  26,300,000سونت استیل گیره طال خودنویس

   10,800,000اربن استیل گیره کروم خودنویس  20,700,000سونت استیل گیره طال روان نویس

     8,100,000اربن استیل گیره کروم روان نویس  16,300,000سونت استیل گیره طال خودکار

     6,300,000اربن استیل گیره کروم خودکار  16,300,000اتود/  استیل گیره طال خودکارSlimسونت 

   10,800,000صورتی براق گیره کروم خودنویس/آبی/اربن مشکی  25,900,000سونت استیل گیره استیل خودنویس

     8,100,000صورتی براق گیره کروم روان نویس/ آبی/اربن مشکی  20,300,000سونت استیل گیره استیل روان نویس

     6,300,000صورتی گیره براق کروم خودکار/آبی/اربن مشکی  15,900,000سونت استیل گیره استیل خودکار

  15,900,000اتود/  استیل گیره استیل خودکارSlimسونت 



(ریال)قیمت وکتور (ریال)قیمت  پریمیومIMپارکر 

     4,510,000وکتور تمام استیل گیره کروم خودنویس  13,500,000 پریمیوم چیزل باروتی خودنویسIMپارکر 
     3,820,000وکتور تمام استیل گیره کروم  روان نویس  10,800,000 پریمیوم چیزل باروتی روان نویسIMپارکر 
     3,290,000وکتور تمام استیل گیره کروم خودکار    8,100,000 پریمیوم چیزل باروتی خودکارIMپارکر 
     3,290,000وکتور تمام استیل گیره کروم اتود  13,500,000 پریمیوم چیزل آبی خودنویسIMپارکر 
     2,940,000وکتور اسپشیال خودنویس  10,800,000 پریمیوم چیزل آبی روان نویسIMپارکر 
     2,430,000وکتور اسپشیال روان نویس    8,100,000 پریمیوم چیزل آبی خودکارIMپارکر 
     2,160,000وکتور اسپشیال خودکار  13,500,000 پریمیوم مشکی طالیی خودنویسIMپارکر 
     2,160,000وکتور اسپشیال اتود  10,800,000 پریمیوم مشکی طالیی روان نویسIMپارکر 

ژوتر پریمیوم    8,100,000 پریمیوم مشکی طالیی خودکارIMپارکر 
     4,900,000مشکی گیره طال/ ژوتر پریمیوم تمام طال   13,500,000 پریمیوم نقره ای طالیی خودنویسIMپارکر 
     3,800,000خاکستری / ژوتر پریمیوم قهوه ای   10,800,000 پریمیوم نقره ای طالیی روان نویسIMپارکر 
     3,800,000مشکی چیزل/ ژوتر پریمیوم تمام استیل     8,100,000 پریمیوم نقره ای طالیی خودکارIMپارکر 

ژوتر  13,500,000سبز خودنویس/بنفش/  پریمیوم قهوه ایIMپارکر 
     2,740,000ژوتر تمام استیل گیره طال خودکار  10,800,000سبز  روان نویس/بنفش/  پریمیوم قهوه ایIMپارکر 
     3,330,000ژوتر تمام استیل گیره کروم خودنویس    8,100,000سبز  خودکار/بنفش/  پریمیوم قهوه ایIMپارکر 

     2,120,000ژوتر تمام استیل گیره کروم روان نویس IMپارکر 

     2,460,000ژوتر تمام استیل گیره کروم خودکار    8,100,000 مشکی گیره طال  خودنویسIMپارکر 

     2,460,000ژوتر تمام استیل گیره کروم  اتود    6,300,000 مشکی گیره طال  روان نویسIMپارکر 

     2,460,000ژوتر تمام استیل رنگی گیره کروم خودکار    4,500,000 مشکی گیره طال  خودکارIMپارکر 

     1,640,000ژوتر اسپشیال خودنویس    7,900,000 مشکی گیره  کروم خودنویسIMپارکر 

     1,420,000ژوتر اسپشیال روان نویس    6,100,000 مشکی گیره کروم روان نویسIMپارکر 

     1,560,000ژوتر اسپشیال خودکار    4,300,000 مشکی گیره  کروم خودکارIMپارکر 

     1,520,000ژوتر اسپشیال  اتود    8,100,000 متالیک صیقلی گیره طال  خودنویسIMپارکر 

لوازم مصرفی    6,300,000 متالیک صیقلی گیره طال  روان نویسIMپارکر 
       830,000مشکی هر عدد/ یدک روان نویس کوئینک پارکر آبی    4,500,000 متالیک صیقلی گیره طال  خودکارIMپارکر 

       830,000مشکی هر عدد/ یدک خودکار کوئینک فلو پارکر آبی    7,900,000قهوه ای گیره کروم خودنویس/  مات آبی IMپارکر 
       830,000مشکی هر عدد / یدک خودکار کوئینک پارکر ژل آبی    6,100,000قهوه ای گیره کروم روان نویس/  مات آبی IMپارکر 
     1,400,000یدک نسل پنجم پارکر    4,300,000قهوه ای گیره کروم خودکار/  مات آبی IMپارکر 
       980,000هر عدد (سبز/ مشکی/ آبی)جوهر شیشه ای کوئینک پارکر     7,900,000بنفش گیره کروم خودنویس/  آبی IMپارکر 
        460,000 (سبز/ مشکی/ آبی) تایی  5فشنگ کوئینک پارکر بسته     6,100,000بنفش گیره کروم روان نویس/  آبی IMپارکر 
       850,000پمپ دولوکس    4,300,000بنفش گیره کروم خودکار/  آبی IMپارکر 
       720,000پمپ  معمولی    7,900,000 سفید گیره کروم خودنویسIMپارکر 
    6,100,000 سفید گیره کروم روان نویسIMپارکر 
    4,300,000 سفید گیره کروم خودکارIMپارکر 


