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شرکت بنیان تحریر، با اندیشه ای نو و نگاهی متفاوت در مسیر تامین و عرضه نوشت افزار برای مردم 
محبوب  برند  به  کالس(  )سی.   C.CLASS تجاری  نام  با  تا  است  نهاده  گام  ایران،  کشورمان،  عزیز 

ایرانیان تبدیل شود. 
در گذر این سالها، C.CLASS )سی. کالس( در عبور از جاده پر فراز و نشیب صنعت نوشت افزار و 
علیرغم عدم ثبات حاصل ازمتغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، برند خود را توسعه 
داده و به سازمانی باتجربه و پیشرو تبدیل شده که توانسته است در محدوده بسیار وسیع از جغرافیای 

کشور محصوالت خود را توزیع نماید و در دسترس عموم قرار دهد.
بسیار  محصول  جامعه،  نیاز  درست  تشخیص  با  خود  فعالیت  ابتدای  در  )سی.کالس(   C.CLASS

نوآورانه و با کارایی بسیار باالی " الک غلط گیر مایع قلمی" را جایگزین محصوالت ناکارآمد گذشته کرد 
که خودمحبوبیت گسترده و استقبال بی نظیر مخاطبان و مشتریان محترم را به دنبال داشت.

"امروز نیز باورهای ما از سال 1368 در راستای احترام به خواسته مخاطبان ، C.CLASS )سی. کالس(  
را بر آن می دارد تا همچون سی سال گذشته با ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه به بازار، کوشش 
خود را به انتخاب اول شدن نسل های جدید دو چندان نماید و تبدیل به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی 

روزمره مردم شود. 
و  اندیشه  ابراز  برای  گرامی  مخاطب  شما  برگزیده  یار  مسیر  این  در  نهادن  قدم  با  داریم  قصد  ما 
احساساتتان  باشیم و به افکار زیبایتان شکل دهیم. بدین سبب بصورت خستگی ناپذیر سعی داریم 
تا در هر آنچه که ساخته ایم، فراهم کرده ایم یا ترویج داده ایم، فکر و ایده ای تازه باشد تا در جهت 

بهبود کیفیت زندگی در دستان شما قرار گیرد.
برای C.CLASS )سی. کالس( هر روز فرصتی دوباره از سوی خداوند منان است تا بتواند با انگیزه 

ای بی پایان خدمتگزار مردم خوب سرزمینمان باشد. 
C.CLASS )سی. کالس( انرژی خود را از لبخند خشنودی مخاطبانش بازیافته و در هر لحظه به خود 

یادآوری می کند که باید سازمانی الگو برای ترویج فرهنگ عملگرایی در جامعه باشد؛ سازمانی که در 
هر حرکت خود، به تالش برای ارتقای رفاه عمومی ادامه خواهد داد.

علی نظری                           امین نظری

درباره ما:
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Correction Pen 1412 :نام کاال
کد کاال: 1412
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(

الک غلط گیر مایع - سایز کوچک - 4 میلی لیتر
Correction Pen 1412 :نام کاال

1412M :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 20 بسته
کارتن: 6 جعبه )1440 عدد(

الک غلط گیر مایع - 12 میلی لیتر
Correction Pen 1291 :نام کاال

کد کاال: 1291
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(

الک غلط گیر مایع- 12 میلی لیتر
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روان نویس ژل پن مدل بریلو، سایز 0.5 میلی متر، 3 رنگ
Gel pen - Brillo :نام کاال

G-FEZ20 :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(
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روان نویس ژل پن مدل کاندید، سایز 0.5 میلی متر، 6 رنگ
Gel pen - Candid :نام کاال

G-TFZ020 :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 12 جعبه )1440 عدد(
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Gel pen - Wave :نام کاال
G-FTN20 :کد کاال

بسته: 12 عدد
جعبه: 10 بسته

کارتن: 6 جعبه )720 عدد(

روان نویس ژل پن مدل ِویو، سایز 0.7 میلی متر، 3 رنگ
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Gel pen - Moreno :نام کاال
G-SOO20 :کد کاال

بسته: 12 عدد
جعبه: 10 بسته

کارتن: 6 جعبه )720 عدد(

روان نویس ژل پن مدل موِرنو، سایز 0.7 میلی متر، 3 رنگ
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روان نویس ژل پن مدل گیره طالیی، سایز 0.7 میلی متر، 4 رنگ
Gel pen - Golden Clip :نام کاال

GP-3026 :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(
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روان نویس ژل پن فیوچر سایز 0.5 میلی متر، 3 رنگ
Gel pen - Future :نام کاال

FU60-N5 :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(
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روان نویس ژل پن پرامیس سایز 0.5 میلی متر، 3 رنگ
Gel pen - Promise :نام کاال

PR10-B5 :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(
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روان نویس ژل پن پرامیس سایز 0.7 میلی متر، 3 رنگ
Gel pen - Promise :نام کاال

PR16-B7 :کد کاال
بسته: 12 عدد

جعبه: 10 بسته
کارتن: 6 جعبه )720 عدد(
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روان نویس ژل پن گلیتر سایز 1.0 میلی متر، 12 رنگ
Gel pen - Glitter :نام کاال

PB-GL12 :کد کاال
بسته: 12 عدد
جعبه: 10 کیف

کارتن: 6 جعبه )60 کیف(
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مداد مشکی با بدنه رنگی و سه گوش

Red Copying Pencil :نام کاال
RCP-131 :کد کاال

بسته: 12 عدد
جعبه)قراص(: 12 بسته
کارتن: 12 جعبه)قراص(

Black Pencil :نام کاال
BP9851 :کد کاال

بسته: 12 عدد
جعبه)قراص(: 12 بسته
کارتن: 12 جعبه)قراص(

مداد قرمز بدنه سه گوش



16

 Chairman Metal Mechanical Pencil 0.5 ,0.7 :نام کاال
MP-CS727-5, MP-CS727-7 :کدکاال

بسته:12 عدد
جعبه: 12 بسته + یک عدد دیسپلی 

کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

مداد مکانیکال فلزی Chairman در سایزهای 0.5 و 0.7 میلی متر 
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مداد مکانیکال Expert در سایزهای 0.5 و 0.7 میلی متر 
 Expert Mechanical Pencil 0.5 ,0.7 کاال:  نام 

MP-E8045-5, MP-E8045-7 کدکاال
بسته:12 عدد

جعبه: 12 بسته + یک عدد دیسپلی
کارتن: 6 جعبه )864 عدد(
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 Dessin Auto Advance Mechanical Pencil 0.5 ,0.7 :نام کاال
DA-1001-5, DA-1001-7  :کدکاال

بسته:12 عدد
جعبه: 12 بسته + یک عدد دیسپلی

کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

مداد مکانیکال اتوماتیک Dessin در سایزهای 0.5 و 0.7 میلی متر 
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Teeny Mechanical Pencil ,0.5 ,0.7, 0.9 :نام کاال
MP-T3-5 , MP-T3-7, MP-T3-9 :کد کاال

بسته:12 عدد
جعبه: 12 بسته + یک عدد دیسپلی

کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

مداد مکانیکال Teeny در سایزهای 0.5 ، 0.7 و 0.9 میلی متر
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CERAMIC    POP   Mechanical Pencil 0.5 ,0.7 ,0.9 :نام کاال
MP-POP 0.5 ,MP-POP 0.7 ,MP-POP 0.9 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 48 بسته)576 عدد(

مداد مکانیکال )Ceramic (POP در سایزهای 0.5 ، 0.7 و 0.9 میلی متر
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Cinpel Mechanical Pencil ,0.5 ,0.7 :نام کاال
MP-8002-5 , MP-8002-7 :کد کاال

بسته: 36 عدد + یک عدد دیسپلی
کارتن: 16 بسته )576 عدد(

مداد مکانیکال Cinpel در سایزهای 0.5 و 0.7 میلی متر
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پاک کن مکانیکال یدک دار
Mechanical - Eraser :نام کاال

ER-12-1 :کد کاال
بسته: 48 عدد

جعبه: 2 بسته
کارتن: 6 جعبه)576 عدد(
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Mechanical Pencil Lead  0.5 ,0.7 ,0.9 :نام کاال
PL2815 ,PL2817,PL2819 :کد کاال

بسته: 12 تیوب
جعبه:12 بسته

کارتن: 10 جعبه )1440 تیوب(

Mechanical Pencil Lead  0.5 ,0.7 :نام کاال
LT-1219-5 , LT -1219-7 :کد کاال

بسته: 12 تیوب
جعبه: 12 بسته

کارتن: 10 جعبه )1440 عدد(

تیوب مغزی مداد مکانیکال در سایزهای 0.5 ، 0.7 و 0.9 میلی متر

مغزی مداد مکانیکال با مکانیزم فشار ی 0.5 و 0.7
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مداد رنگی 6 رنگ - جعبه مقوایی  

مداد رنگی 12 رنگ - جعبه مقوایی  

Cardboard Super Smooth Color Pencils 6 :نام کاال
PC4578 - 6 :کد کاال

جعبه: 24 بسته
کارتن: 12 جعبه)قراص( - )288 بسته(

Cardboard Super Smooth Color Pencils 12 :نام کاال
PC4578 - 12 :کد کاال

جعبه: 12 بسته
کارتن: 12 جعبه)قراص( - )144 بسته(
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مداد رنگی 24 رنگ - جعبه مقوایی  

مداد رنگی 36 رنگ - جعبه مقوایی  

Cardboard Super Smooth Color Pencils 24 :نام کاال
PC4578 - 24 :کد کاال

جعبه: 6 بسته
کارتن: 12 جعبه)قراص( - )72 بسته(

Cardboard Super Smooth Color Pencils 36 :نام کاال
PC4578 - 36 :کد کاال

جعبه: 4 بسته
کارتن: 12 جعبه)قراص( - )48 بسته(
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جعبه پرگار مدادی
Pencil Compass :نام کاال

COM-P85 :کد کاال
بسته: 24 عدد

کارتن: 12 بسته)288 عدد(

جعبه پرگار مکانیکال
Mechanical Pencil Compass with Lead box :نام کاال

COM-M86 :کد کاال
بسته: 24 عدد

کارتن: 12 بسته)288 عدد(
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ست پرگار مدادی
8Pieces Math. Set :نام کاال

CS-313 :کد کاال
بسته: 12 ست

کارتن: 8 بسته)96 ست(

ست پرگار مکانیکال
8Pieces Math. Set with Mechanical Pencil :نام کاال

 CS-313-M :کد کاال
بسته: 12 ست

کارتن: 8 بسته)96 ست(
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ماشین دوخت کوچک

ماشین دوخت متوسط

ماشین دوخت بزرگ

Stapler :نام کاال
STP-S37 :کد کاال

جعبه: 12 عدد
کارتن: 8 جعبه)96 عدد(

Stapler :نام کاال
STP-M27 :کد کاال

جعبه: 12 عدد
کارتن: 6 جعبه)72 عدد(

Stapler :نام کاال
STP-B69 :کد کاال

جعبه: 12 عدد
کارتن: 6 جعبه)72 عدد(
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دستگاه پانچ رومیزی کوچک

دستگاه پانچ رومیزی متوسط

دستگاه پانچ رومیزی بزرگ

Hole Punch :نام کاال
PNC-10SH :کد کاال

جعبه: 12 عدد
کارتن: 8 جعبه)96 عدد(

Hole Punch :نام کاال
PNC-20SH :کد کاال

جعبه: 12 عدد
کارتن: 8 جعبه)96 عدد(

Hole Punch :نام کاال
PNC-40SH :کد کاال

کارتن: 18 عدد
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جا مدادی مدل آرتو ساده

جا مدادی مدل سافاری ساده

Arto Pencil Case :نام کاال
PCC0300 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 4 بسته )48 عدد(

Safari Pencil Case :نام کاال
PCC0500 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی مدل کالج ساده

جا مدادی مدل مترو ساده

College Pencil Case  :نام کاال
PCC0400 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 4 بسته )48 عدد(

Metro Pencil Case :نام کاال
PCC0200 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی مدل استارک ساده

جا مدادی مدل موشی ساده

Stark Pencil Case :نام کاال
PCC0700 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 4 بسته )48 عدد(

Mushi Pencil Case :نام کاال
PCC0100 :کد کاال

بسته: 12 عدد
کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی طرحدار مدل آرتو )پسرانه)
Arto Pencil Case :نام کاال

PCC0302 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(

جا مدادی طرحدار مدل آرتو )دخترانه)
Arto Pencil Case :نام کاال

PCC0301 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی طرحدار مدل سافاری )پسرانه)
Safari Pencil Case :نام کاال

PCC0502 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(

جا مدادی طرحدار مدل سافاری )دخترانه)
Safari Pencil Case :نام کاال

PCC0501 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی طرحدار مدل کالج )پسرانه)
College Pencil Case :نام کاال

PCC0402 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(

جا مدادی طرحدار مدل کالج )دخترانه)
College Pencil Case :نام کاال

PCC0401 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی طرحدار مدل مترو )پسرانه)
Metro Pencil Case :نام کاال

PCC0202 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(

جا مدادی طرحدار مدل مترو )دخترانه)
Metro Pencil Case :نام کاال

PCC0201 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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جا مدادی طرحدار مدل استارک )پسرانه)
Stark Pencil Case :نام کاال

PCC0702 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(

جا مدادی طرحدار مدل استارک )دخترانه)
Stark Pencil Case :نام کاال

PCC0701 :کد کاال
بسته: 12 عدد

کارتن: 4 بسته )48 عدد(
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Liquid Roller Pen WaterProof - 0.7mm :نام کاال
 R - 5004A:کد کاال

بسته: 12 عدد / جعبه: 12 بسته
کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

Liquid Fineliner :نام کاال
F - 8027:کد کاال

بسته: 12 عدد
جعبه: 12 بسته

کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

Liqeo روان نویس اداری با جوهر مایع در چهار رنگ اصلی

Liqeo روان نویس با نوک نمدی و جوهر مایع در چهار رنگ اصلی

F - 8027 - 01

F - 8027 - 02

F - 8027 - 04

R - 5004A - 4

R - 5004A - 2

R - 5004A - 1

R - 5004A - 3

F - 8027 - 03
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F - 8027 - 08

F - 8027 - 09

F - 8027 - 10

F - 8027 - 06

F - 8027 - 05

F - 8027 - 07

F - 8027 - 11

F - 8027 - 12

Liquid Fineliner :نام کاال
 F-8027:کد کاال

بسته: 12 عدد 
 جعبه: 12 بسته

کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

Liqeo ،روان نویس با نوک نمدی و جوهر مایع - رنگ های فانتزی
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F - 8027 - 13

F - 8027 - 15

F - 8027 - 14

F - 8027 - 18

F - 8027 - 16

F - 8027 - 17

Liquid Fineliner :نام کاال
 F-8027:کد کاال

بسته: 12 عدد 
 جعبه: 12 بسته

کارتن: 6 جعبه )864 عدد(

Liqeo ،روان نویس با نوک نمدی و جوهر مایع - رنگ های نئون
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Highlight Marker - Chisel Tip :نام کاال
H - 3130 :کد کاال
دیسپلی: 36 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 4 جعبه )576 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر)تخت، بلند، جوهر مایع، 6 رنگ
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 Highlight Marker - Chisel Tip :نام کاال
H - 3128B :کد کاال

دیسپلی: 24 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 6 جعبه )576 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) تخت، کوتاه، جوهر مایع، 6 رنگ
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Highlight Marker - Chisel Tip :نام کاال
H - 3128 :کد کاال

دیسپلی: 24 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 4 جعبه )384 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) تخت، بزرگ، جوهر مایع، 6 رنگ



45

Highlight Marker :نام کاال
H - 2127A :کد کاال

دیسپلی: 24 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 4 جعبه )384 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) قلمی، جوهر مایع، 6 رنگ
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Highlight Marker :نام کاال
H - 3129 :کد کاال
دیسپلی: 36 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 4 جعبه )576 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) قلمی، جوهر مایع، 6 رنگ
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Highlight Marker :نام کاال
HP - 3130 :کد کاال

دیسپلی: 36 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 4 جعبه )576 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) تخت، پاستل، بلند، جوهر مایع، 6 رنگ
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Highlight Marker :نام کاال
HP-3128B :کد کاال

دیسپلی: 24 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 6 جعبه )576 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) تخت، پاستل، کوتاه، جوهر مایع، 6 رنگ
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Highlight Marker :نام کاال
HP - 3128 :کد کاال

دیسپلی: 24 عدد
جعبه: 4 دیسپلی

کارتن: 4 جعبه )384 عدد(

Liqeo ،ماژیک عالمت گذار )هایالیتر) تخت، پاستل، بزرگ، جوهر مایع، 6 رنگ
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الک غلط گیر نواری پلومیت فشاری + نوار یدک
 Correction Tape  QJR - 506 :نام کاال

R + QJR - 506:کد کاال
بسته: 12 بلیستر

کارتن: 18 بسته )216 بلیستر(

QJR - 506 :کد کاال
بسته: 12 بلیستر

کارتن: 5 بسته )60 بلیستر(
+ استند

 6m
Tape
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Correction Tape  QJR - 506

نام کاال: الک نواری پلومیت فشاری 
QJR - 506 :کد کاال

تعداد در بسته: ١٢ عدد
تعداد در کارتن: ١٨ بسته

Refill Cartridge  QRM - 506T/B

نام کاال: یدک الک نواری پلومیت یک عددی 
QRM - 506T/B :کد کاال

تعداد در بسته: ١٢ عدد
تعداد در کارتن: ١٨ بسته

الک غلط گیر نواری پلومیت چرخشی
Correction Tape  QRR - 506 :نام کاال

QRR - 506 :کد کاال
بسته: 12 بلیستر

کارتن: 5 بسته )60 بلیستر( + استند

Refill Cartridge
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Mini الک غلط گیر نواری ایستاده پلومیت

 Correction Tape  QBR - 506 :نام کاال
QBR - 506 :کد کاال

بسته: 12 بلیستر
کارتن: 5 بسته )60 بلیستر( + استند

30www.cclass. ir

 Anti-Clog Correction Pen PDS - 10

۴/٢ml ،نام کاال: الک غلط گیر مایع پلومیت پمپی، آنتی ‑ کالگ
PDS - 10 :کد کاال

تعداد در بسته: ١٢ عدد
تعداد در کارتن: ١٨ بسته

Correction Tape  QBR - 506

 Mini نام کاال: الک نواری پلومیت
QBR - 506 :کد کاال

تعداد در بسته: ١٢ عدد
تعداد در کارتن: ١٨ بسته

الک غلط گیر نواری پلومیت شاتل
Correction Tape  QCR - 506 :نام کاال

QCR - 506 :کد کاال
بسته: 12 بلیستر

کارتن: 3 بسته )36 بلیستر( + استند
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یدک الک نواری پلومیت
 Plumate Refill Cartridge :نام کاال

QRM-506 T/B:کد کاال
بسته: 12 بلیستر

کارتن: 18 بسته )216 بلیستر(



نشانی: تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ سرزمین چرم، طبقه چهارم، شرکت بنیان تحریر


