
یتاغیلبت ریگباتفآ 

۲۰۳A دک فیک  هارمهب  وردوخ  ریگباتفآ 
ناموت   ۱۰,,۵۰۰

یتاغیلبت رازبا 

هراکدنچ رازبا 

T-107 یتراک وقاچ  تلاواجنین و  تس 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

T 101 یتاغیلبت هراک  همه  رازبا 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

T 100 یتاغیلبت هراکدنچ  رازبا 
ناموت   ۲۲,,۰۰۰

یتاغیلبت ۳۲۰ راد  یچیق  هراکدنچ  رازبا 
ناموت   ۵,,۹۰۰

یتاغیلبت ۳۱۹ هراکدنچ  رازبا 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

T-105 دک یتاغیلبت  رازبا  فیک 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

T106 یتاغیلبت یدربراک و  رازبا 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

T-109 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

S7 هراکدنچ رازبا 
ناموت   ۴۳,,۰۰۰

T 110 رازبا هبعج 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

T-111 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

هراکدنچ ۵۰۵ رازبا 
ناموت   ۴۳,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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هراک ۵۱۱ رازبا ۱۱ 
ناموت   ۸,,۲۰۰

T-101 یتاغیلبت رازبا 
ناموت   ۸,,۰۰۰

ریگ ۳۷۴ نخان  رازبا 
ناموت   ۶,,۵۰۰

یتیریدم رزیاناگرا 

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

OR- راد کنابرواپ  یتیریدم  رزیاناگرا 
100
ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

ثوتولب رکیپسا 

یتاغیلبت ۱۰۳ ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۸۵,,۰۰۰

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

Clip2 3334-2 ثوتولب رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

۳۳۲۴-۱ لدم ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

لدم کنابرواپ  هارمهب  ثوتولب  رکیپسا 
۳۳۲۴_۲
ناموت   ۱۸۲,,۰۰۰

دک ۳۳۳۷-۱ یتاغیلبت  یزیمور  رکیپسا 
ناموت   ۱۳۷,,۰۰۰

W5 ثوتولب رکیپسا 
ناموت   ۵۲,,۰۰۰

BT ثوتولب تسده  کنابرواپ و 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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M8 ثوتولب رکیپسا 
ناموت   ۵۱,,۰۰۰

هنیس جب 

یزلف لالقتسا  لته  هنیس  جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یزلف یماظتنا  یورین  هنیس  جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یزلف نردم  هنیس  جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یزلف هیهلا  شرف  هنیس  جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یزفل  Crop هنیس جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یزلف  Clarion هنیس جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یزلف  Candi هنیس جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

هنیس جب 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

نشیمیلباس پاچ  تازیهجت 

یزیمور 97 میوقت 

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

N-101 راد تشاددای  یزیمور  میوقت 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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یزیمور 98 میوقت 

یملقاج اب  یزیمور ۹۸  میوقت 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

یراوید یزیمور و  میوقت 

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

N-101 راد تشاددای  یزیمور  میوقت 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰

یبوچ ۵۶۰۲ میوقت  هیاپ 
ناموت   ۲۳,,۱۰۰

یزیمور ۵۵۷۶ تعاس 
ناموت   ۶۳,,۶۰۰

سیدنت

دک ۶۱۴ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

دک ۶۱۳ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۳۹,,۰۰۰

دک ۶۱۲ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

دک ۶۱۱ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۴۶,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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دک ۶۱۰ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۴۷,,۵۰۰

دک ۶۰۹ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۴۶,,۰۰۰

دک ۶۰۸ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۴۶,,۰۰۰

دک ۶۰۷ یبوچ  سیدنت 
ناموت   ۴۶,,۰۰۰

هنیس جب  سیدنت و 

ترشیت

هنانز هاتوک  نیتسآ  هبنپ  ترش  یت  نیتسآ یتاغیلبت  نودوج  ترش  یت 
هاتوک

هنادرم هاتوک  نیتسآ  هبنپ  ترش  یت  هنادرم دنلب  نیتسآ  هبنپ  ترش  یت 

هنادرم دنلب  نیتسآ  نودوج  ترش  یت  هنانز هاتوک  نیتسآ  نودوج  ترش  یت  هاتوک نیتسآ  نودوج  ترش  یت  درگ هقی  هنانز  ترش  یت  پاچ 

هنادرم درگ  هقی  ژنالم  ترش  یت  پاچ  راد همکد  هقی  ترش  یت  پاچ  تفه هقی  هنانز  ترش  یت  پاچ  هنانز هنت  مین  ترش  یت  پاچ 

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%af-610/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%af-609/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%af-608/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%af-607/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%af%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir


درگ هقی  هنادرم  پات  پاچ  ژنالم هنانز  پات  پاچ  ژنالم هنانز  یشزرو  پات  پاچ  ترش یت  پاچ 

راد هقی  نودوج  ترشیت  ترپسا نودوج  ترشیت  درگ هقی  هبنپ  ترشیت  تفه هقی  ژنالم  ترشیت 

ژنالم ترشیت 

یتاغیلبت یتراکاج  یدیلکاج و 

تراک یاج 

G5 یمرچ یتاغیلبت  یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

G8 یمرچ یتاغیلبت  یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

G10 یمرچ یتاغیلبت  یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

G9 یمرچ یتاغیلبت  یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

G3 یمرچ یتاغیلبت  یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

G6 یمرچ یتاغیلبت  یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

G-111 یتاغیلبت یمرچ  یتراکاج 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

یتاغیلبت ۶۱۲۲ یمرچ  یتراکاج 
ناموت   ۹,,۷۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98-%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-g5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-g8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-g10/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-g9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-g3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-g6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-g-111/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-6122/
https://www.gifto.ir


یتاغیلبت ۶۱۲۸ یتراکاج 
ناموت   ۹,,۴۵۰

یتاغیلبت ۶۱۲۰ یتراک  اج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

دک ۶۱۲۶ یتاغیلبت  یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۹,,۴۵۰

دک ۶۱۲۳ یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

دک ۲۲ یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۹,,۴۰۰

دک ۶۱۲۴ یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۹,,۴۵۰

یبوچ ۹۶۸-۵ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۵,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۴ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۳ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۷,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۲ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

اویو ۰۸ یتراکاج 
ناموت   ۱۴,,۵۰۰

MJ02 یمرچ تراک  یاج 
ناموت   ۱۶,,۲۵۰

MJ03 یمرچ یتراکاج 
ناموت   ۱۱,,۲۵۰

MJ01 یمرچ تراک  یاج 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

یمرچ ۶۱۴۱-۱ یتراکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

تراک ۱۴۷-۲ یاج 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b6%db%b1%db%b2%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b2%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-17/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-22/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-25/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-5-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-4-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-3-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-2-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-1-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%88%d8%a7-08/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-mj02/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-mj03/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-1-6141/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-2-147/
https://www.gifto.ir


یدیلک یاج 

Li9 یمرچ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰ LA2 یتاغیلبت یدیلکاج 

ناموت   ۸,,۷۵۰
راکدوخ و  G-105 هکت هیده ۲  تس 

یدیلکاج
ناموت   ۲۸,,۰۰۰

CHK04 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

CHK03 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

CHK02 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

CHK01 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

B172 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

LA1 یتاغیلبت یمرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۹,,۰۰۰

G-108 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۶۹,,۰۰۰

NKH کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

G 107 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۹,,۰۰۰

B17P یزلف یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

B17P یزلف یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

ca15d کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

۳۵۶d کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

۳۵۵d کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

ca21d کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

gs8 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

li28 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-la2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%db%b2-%d8%aa%da%a9%d9%87-sg6-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk04/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk03/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk02/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-b172/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-la1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-g-108/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-nkh/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-g-107%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b17p-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b17p/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-ca15d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b3%db%b5%db%b6d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b3%db%b5%db%b5d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-ca21d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-gs8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-li28/
https://www.gifto.ir


li21 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

یتاغیلبت یتراکاج  یدیلکاج و  تس 
۷۶۱
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

هیده ۷۶۰ تس 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۵ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

هکت ود   G104 هیده تس 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

G102 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

هکت هس  G 103 هیده تس 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدیلکاج راکدوخ و   G106 هیده تس 
ناموت   ۱۹,,۵۰۰

CA539 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

Li5 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

Li7 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

یدیلکاج هبعج 
ناموت   ۱,,۱۰۰

NS461 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

Lis11 یمرچ یدیلکاج 
ناموت   ۸,,۰۰۰ Lis10 کتروپ یدیلکاج 

ناموت   ۱۰,,۰۰۰

Li16 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۰۰۰

Li15 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۰۰۰

Li14 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۰۰۰

Li11 یمرچ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۰۰۰ Li10 کتروپ یدیلکاج 

ناموت   ۷,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-li21/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b6%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-6-%d8%af%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-5-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-4-%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%83%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-2-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca539/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-ns461/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-lis11/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li10-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li16/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li15/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li14/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li11/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li10/
https://www.gifto.ir


Li1 هقلح  ۲ کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

Li3 هقلح کتروپ ۲  یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

GH بلق حرط  یمورک  کتروپ  یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

CA- نویماک حرط  کتروپ  یدیلکاج 
4026
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

CA-1011 هناخ حرط  کتروپ  یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

CA-1002 هناخ حرط  کتروپ  یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

GS7 یمیس کتروپ  یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

CA333 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

CA1015 کتروپ یدیلک  اج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

CA-36 یزلف یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

CA-32-D کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

CA-20-D کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

CA-17 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

CA-14-D کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

B741 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

B56 یزلف یدیلک  اج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

B442 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

B442 یزلف یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

کتروپ ۷۷۷ یدیلکاج 
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

کتروپ ۶۶۶ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-2-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-li1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-2-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-li3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d9%84%d8%a8gh/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86-ca-4026/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-ca-1011/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-ca-1002/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85%db%8c-gs7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca333/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca1015/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca-36/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca-32-d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca-20-d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca-17/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca-14-d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b741/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b56/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b442-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b442/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-777/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-666/
https://www.gifto.ir


کتروپ ۶۵۰ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

یزلف ۵۴۰ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

کتروپ ۶۴۹ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

یزلف ۳۵۶ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

یزلف ۲۰۰ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

کتروپ ۱۷ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

۱۶ کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۰۱۷ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۰۱۶ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

NS635 یزلف یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

MF یدیلکاج
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

Li24 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۹,,۵۰۰

Li22 یمرچ یدیلکاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

GS22 کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

CA70 یزلف یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

CA36D کتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

B451 کوتروپ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

یزلف ۳۴ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۰۰۰

کتروپ ۱۸ یدیلکاج 
ناموت   ۷,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-650/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-540/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-649/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-356/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-200/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-17/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-16/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-1017/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-1016/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ns635/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-mf/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-li24/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-li22/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-gs22/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-ca70/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-ca36d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-b451/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-34/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-18/
https://www.gifto.ir


رازبا هبعج 

T-105 دک یتاغیلبت  رازبا  فیک 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

T106 یتاغیلبت یدربراک و  رازبا 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

T-109 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

S7 هراکدنچ رازبا 
ناموت   ۴۳,,۰۰۰

T 110 رازبا هبعج 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

T-111 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

راد ۹۷۰ غارچ  رازبا  هبعج 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

رازبا ۳۹۱۰ هبعج 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یدنب هتسب  هبعج و 

GB3 دک هیده  یبوچ  هبعج 
ناموت   ۶,,۵۰۰

GB4 دک هیده  یبوچ  هبعج 
ناموت   ۷,,۵۰۰

GB2 دک یبوچ  هبعج 
ناموت   ۳,,۰۰۰

ییاریذپ هبعج 

ایرآ ۳۰۱ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۳ یبوچ  ییاریذپ  تس  ایرآ ۳۰۰ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۲ یبوچ  ییاریذپ  تس 
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https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-105/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-tb7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sm18/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-s7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sl15/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-s26/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%a7%d8%b1-970/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-3910/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%af-gb3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%af-gb4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%af-gb2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-301/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-303/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-300/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-302/
https://www.gifto.ir


ایرآ ۵۰۱ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۲۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۲۰ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۹ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۸ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۶ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۲ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۸ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

دیفس ایرآ ۷۰۵  ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۹,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۴ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۷۴,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۰ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۸۰,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-2
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-1
ناموت   ۱۲۵,,۰۰۰

NEW 704 ایرآ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۹۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۵ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

اریم ۷۰۲ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰

اریمآ ۷۰۴ ییاریذپ  هبعج 
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-501/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-721/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-720/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-719/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-718/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-716/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-712/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-711/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-708/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-704/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%db%b7%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-20/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b3%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705-%da%a9%d9%be%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-701/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-702/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-704/
https://www.gifto.ir


تاملپیا راکدوخ 

تاملپیا  MULLER ملق
ناموت   ۳۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  ARENA ملق
ناموت   ۳۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  RASHEL ملق
ناموت   ۳۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  ALLIANZ ملق
ناموت   ۴۲۰,,۰۰۰

تاملپیا  KING ملق
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

تاملپیا  LOBBY ملق
ناموت   ۱۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  WOOD ملق
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

تاملپیا بوچ ۲۰۰۰  حرط  ملق 
ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

تاملپیا یفدص ۲۰۰۰  ملق 
ناموت   ۱,,۹۰۰,,۰۰۰

ولرام تاملپیا  هیده  تس 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

سکلیر تاملپیا  هیده  تس 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

تاملپیا  SLIP ملق
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

تاملپیا  PIZZA درز هریگ  یکشم  ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  PIZZA یا هرقن  ییالط و  ملق 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

LORD لیتسا هریگ  لیتسا  ملق 
تاملپیا

ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD درز هریگ  لیتسا  ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD یکشم ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD ملق
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

LORD دیفس هریگ  یجنرطش  ملق 
تاملپیا

ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD درز هریگ  ملق 
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-muller-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-arena-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-rashel-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-allianz-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-king-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lobby-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-wood-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%88/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%da%a9%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-slip-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pizza-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pizza-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-5/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-4/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-2/
https://www.gifto.ir


SCHMIDTS درز هریگ  یکشم  ملق 
تاملپیا

ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

Engineer یسدنهم راکدوخ 
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

تاملپیا  SCHMIDTS ملق
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰

تاملپیا  Pizza ملق
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD یسم ملق 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

تاملپیا  King ملق
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

تاملپیا  ISO ملق
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

تاملپیا  FLY ملق
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

تاملپیا  ELLESSE ملق
ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰

اتلد راکدوخ 

Dolce Vita Media اتلد ملق 
ناموت   ۲,,۱۰۰,,۰۰۰

We smorfia اتلد سیفن  ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

w17 اتلد سیفن  ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

Delta Dolce Vita Media
ناموت   ۲,,۱۰۰,,۰۰۰

Dolce Vita Media اتلد ملق 
ناموت   ۳,,۰۰۰,,۰۰۰

Delta Titano سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

Delta Prestige سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۷۰۰,,۰۰۰

Delta Lex سیفن ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-schmidts-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-engineer/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-schmidts-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pizza-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-king-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-iso-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-fly-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-ellesse-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media-4/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-we-smorfia/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-2-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-w17/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media-3/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media-2/
https://www.gifto.ir/product/delta-titano/
https://www.gifto.ir/product/delta-prestige/
https://www.gifto.ir/product/delta-lex/
https://www.gifto.ir


Delta Journal سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۵۰۰,,۰۰۰

Dolce Vita Media اتلد ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

Delta Dolce Vita Fusion سیفن ملق 
Soiree
ناموت   ۲,,۱۰۰,,۰۰۰

Delta Forever Romeo ملق
&Giulietta
ناموت   ۲,,۰۰۰,,۰۰۰

یزیمور راکدوخ 

Eco Style راد هیاپ  راکدوخ 
ناموت   ۶,,۴۵۰

L003 یزیمور راکدوخ 
ناموت   ۱,,۸۰۰

یزیمور 140 یراکدوخ 
ناموت   ۶,,۱۰۰

روتانس راکدوخ 

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۹۹۳
ناموت   ۴,,۱۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۹۵۹
ناموت   ۲,,۷۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۹۱۵
ناموت   ۴,,۱۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۷۲۸
ناموت   ۱,,۹۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۷۱۴
ناموت   ۲,,۷۵۰

روتانس ۶۲۵۳ یتاغیلبت  تس 
ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

روتانس ۶۱۵۱ یتاغیلبت  تس 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

روتانس ۲۲۴۴ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۷۵۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/delta-journal/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-fusion-soiree/
https://www.gifto.ir/product/delta-forever-romeo-giulietta/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-eco-style/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-l003/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-140/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b9%db%b9%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b9%db%b5%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b9%db%b1%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b2%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b1%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-6253/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-6151/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2884/
https://www.gifto.ir


روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۶۰۲
ناموت   ۲,,۷۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۵۹۰
ناموت   ۴,,۹۰۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۴۱۶
ناموت   ۳,,۵۰۰

روتانس یتاغیلبت  یراشف  یزلف  راکدوخ 
۲۸۶۶
ناموت   ۹,,۵۰۰

رفیش راکدوخ 

رفیش  POP سیفن ملق 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

لیتسا همین   SENTINEL سیفن ملق 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

رفیش  STYLUS سیفن ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

هریگ لیتسا   Prelude سیفن ملق 
لیتسا

ناموت   ۱,,۰۴۰,,۰۰۰

یکشم  Prelude سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۰۴۰,,۰۰۰

درز هریگ  لیتسا   Prelude سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۶۴۰,,۰۰۰

قارب مورک  همین   Prelude سیفن ملق 
یکشم

ناموت   ۱,,۸۴۰,,۰۰۰

لیتسا هریگ  رفیش   ۳۰۰ سیفن ملق 
ناموت   ۶۷۰,,۰۰۰

درز هریگ  لیتسا  رفیش   ۳۰۰ سیفن ملق 
ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

SCUDERA FERRARI 300 سیفن ملق 
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

یکال یا  هوهق   SAGARIS سیفن ملق 
ناموت   ۷۹۰,,۰۰۰

یکال یکشم   SAGARIS سیفن ملق 
رفیش

ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2602/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2590/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2416/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2866-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pop-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-stylus-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-scudera-ferrari-300/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir


رفیش درز  هریگ  یکشم   ۱۰۰ ملق
ناموت   ۸۰۰,,۰۰۰

مورک همین   SAGARIS سیفن ملق 
رفیش

ناموت   ۷۵۵,,۰۰۰

رفیش ییالط   SAGARIS سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۲۹۰,,۰۰۰

رفیش  LEGACY سیفن ملق 
ناموت   ۷,,۵۰۰,,۰۰۰

رفیش  Vfm سیفن ملق 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

هریگ لیتسا   SENTINEL سیفن ملق 
رفیش درز 
ناموت   ۱۸۰,,۰۰۰

رفیش تام   SENTINEL سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

هریگ لیتسا   SENTINEL سیفن ملق 
رفیش لیتسا 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

هریگ یکال  یکشم   Prelude راکدوخ
رفیش درز 
ناموت   ۷۵۰,,۰۰۰

یگنر هندب   Prelude سیفن راکدوخ 
رفیش

ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

رفیش  Mini Prelude سیفن ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

رفیش ینبرک   INTENSITY سیفن ملق 
ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

رفیش  Centennial ملق رفیش  Centennial Silver ملق یکال یکشم  رفیش  سیفن ۳۰۰  ملق 
درز هریگ 
ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-100-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-legacy-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-vfm-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-prelude-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-prelude-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-mini-prelude-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-intensity-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-centennial-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-centennial-silver-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-300-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir


نپ هچل  راکدوخ 

یزلف ۱۱۰۲ راکدوخ 
ناموت   ۷,,۰۰۰

یکیتسالپ ۶۰۷ راکدوخ 
ناموت   ۳,,۰۰۰

یکیتسالپ ۶۰۲ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۸۰۰

یکیتسالپ ۶۰۱ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۸۰۰

یکیتسالپ ۲۶۷ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۵۵۰

یکیتسالپ ۲۰۳ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۰۵۰

یکیتسالپ ۲۰۲ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۰۵۰

یکیتسالپ ۱۷۴ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۷۵۰

LOTUS یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۸۰۰

k2000-LX یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۳۰۰

چیپرمک ۴۳۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۳,,۴۵۰

چیپرمک ۱۷۶ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۰۵۰

چیپرمک ۱۷۴ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۷۵۰

یراشف ۲۶۷ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۵۵۰

Kia pen یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۶۰۰

K2000 یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۳۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b1%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b6%db%b0%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b6%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b6%db%b0%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b2%db%b6%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b1%db%b7%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-lotus/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-k2000-lx/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-430/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-176/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-174/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%db%8c-267-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-kia-pen/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-k2000/
https://www.gifto.ir


یدولم راکدوخ 

یدولم ۱۰۲ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یدولم ۲۱ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یدولم ۶۰ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یدولم ۵۹ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

یدولم ۵۵ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

یدولم ۵۴ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یدولم ۵۳ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

یدولم ۵۳ یتاغیلبت  یتفج  ملق  تس 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یدولم ۵۲ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

یدولم ۵۱ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

یدولم ۵۰ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

یدولم ۴۸ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

یدولم ۲۶ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

یدولم ۲۳ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یدولم ۲۲ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

یدولم ۲۰ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدولم ۶ یتاغیلبت  راکدوخ  هچرتفد و 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

MELODY SET 16
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

MELODY SET 58
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

MELODY SET 56
ناموت   ۶۵,,۰۰۰
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دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .

Page 20 of 97

https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b1%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b2%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-60/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b5%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b4%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b2%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b2%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b2%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b2%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-6/
https://www.gifto.ir/product/melody-set-16/
https://www.gifto.ir/product/melody-set-58/
https://www.gifto.ir/product/melody-set-56/
https://www.gifto.ir


یدولم ۴۷ یتاغیلبت  ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یدولم ۴۲ یتاغیلبت  ملق 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

یدولم ۲۱ یتاغیلبت  ملق 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یدولم ۳۷ یتاغیلبت  یتفج  ملق 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

Melody.2-set-22
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

Melody.21-Set-2
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

یدولم ۳۷ یتاغیلبت  سیون  ناور 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یدولم ۱۸ یتاغیلبت  سیون  ناور 
ناموت   ۴۲,,۰۰۰

یدولم ۳ یتاغیلبت  یتفج  راکدوخ 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یدولم ۱۰ یتاغیلبت  یتفج  راکدوخ 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یدولم ۱۲ یتاغیلبت  یتفج  راکدوخ 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یدولم ۱۰ یتاغیلبت  کت  راکدوخ 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

یدولم ۹ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدولم ۴ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

یدولم ۳۹ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

یدولم ۱۹ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

یدولم ۱۸ یتاغیلبت  راکدوخ 
ناموت   ۴۲,,۰۰۰

یدولم ۱۵ یتاغیلبت  چات  کون  اب  راکدوخ 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

ملق راکدوخ و 
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-47/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-42/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-21/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-37/
https://www.gifto.ir/product/melody-2-set-22/
https://www.gifto.ir/product/melody-21-set-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-37/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-18/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-10/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-12/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9-10-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-39/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-19/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-18/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%a7%da%86-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-15/
https://www.gifto.ir


یکیتسالپ راکدوخ 

انایک یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۵۸۰

k73 یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۵۰۰

دک ۴۴۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

دک ۴۵۱ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

دک ۴۵۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

یکیتسالپ ۶۰۷ راکدوخ 
ناموت   ۳,,۰۰۰

یکیتسالپ ۶۰۲ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۸۰۰

یکیتسالپ ۶۰۱ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۸۰۰

یکیتسالپ ۲۶۷ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۵۵۰

یکیتسالپ ۲۰۳ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۰۵۰

یکیتسالپ ۲۰۲ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۰۵۰

یکیتسالپ ۱۷۴ راکدوخ 
ناموت   ۲,,۷۵۰

LOTUS یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۸۰۰

k2000-LX یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۳۰۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۷۱۴
ناموت   ۲,,۷۵۰

دک ۴۳۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

چیپرمک ۴۳۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۳,,۴۵۰

چیپرمک ۱۷۶ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۰۵۰

چیپرمک ۱۷۴ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۷۵۰

یراشف ۲۶۷ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۵۵۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-k73/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af-z37/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af-z36/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af-z35/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b6%db%b0%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b6%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b6%db%b0%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b2%db%b6%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%b1%db%b7%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-lotus/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-k2000-lx/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b1%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af-z30/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-430/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-176/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-174/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%db%8c-267-2/
https://www.gifto.ir


Kia pen یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۶۰۰

K2000 یکیتسالپ راکدوخ 
ناموت   ۱,,۳۰۰

روتانس ۶۱۵۱ یتاغیلبت  تس 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

روتانس ۲۲۴۴ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۲,,۷۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۶۰۲
ناموت   ۲,,۷۵۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۵۹۰
ناموت   ۴,,۹۰۰

روتانس یتاغیلبت  یکیتسالپ  راکدوخ 
۲۴۱۶
ناموت   ۳,,۵۰۰

روتانس یتاغیلبت  یراشف  یزلف  راکدوخ 
۲۸۶۶
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ راکدوخ 

کتروپ ۱۸۵ راکدوخ 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

کتروپ ۱۸۱ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۰۰۰

کتروپ ۱۸۰ راکدوخ 
ناموت   ۷,,۰۰۰

PEN SET ۱۰۴ کتروپ
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

کتروپ ۲۰۰ یکت  راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۱۶۵ راکدوخ 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۵ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۸ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۲۰۳ راکدوخ 
ناموت   ۳۳,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۹ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۱۵۸ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۷ راکدوخ 
ناموت   ۷,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-kia-pen/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-k2000/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-6151/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2884/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2602/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2590/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2416/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-2866-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b8%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b8%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b8%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b0%db%b4-pen-set/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b2%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b6%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b6%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b6%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b2%db%b0%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b7/
https://www.gifto.ir


کتروپ ۱۵۶ راکدوخ 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۵ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۴ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۳ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۲ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۵۱ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۴۴ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۴۳ راکدوخ 
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ ۱۳۷ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۲۵۱ راکدوخ 
ناموت   ۱۴,,۵۰۰

کتروپ ۱۴۲ راکدوخ 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

کتروپ ۱۴۱ راکدوخ 
ناموت   ۱۰,,۵۰۰

کتروپ ۱۴۰ راکدوخ 
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ ۱۳۹ راکدوخ 
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ ۱۳۶ راکدوخ 
ناموت   ۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۳۸ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۳ راکدوخ 
ناموت   ۱۰,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۸ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۰۰۰

کتروپ ۱۲۲ راکدوخ 
ناموت   ۱۲,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۰ راکدوخ 
ناموت   ۴,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b5%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b4%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b4%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b3%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-251/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-142/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b4%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-140/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-136-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-136/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-138/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b2%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b2%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-122/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-120/
https://www.gifto.ir


تلویو دوتا 
ناموت   ۲,,۰۰۰

کتروپ ۱۴۵ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۴۷ راکدوخ 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

کتروپ ۱۴۹ راکدوخ 
ناموت   ۱۱,,۵۰۰

کتروپ ۱۰۶ راکدوخ 
ناموت   ۹,,۵۰۰

راد ۱۶۳ هنیآ  هیده  تس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

راد ۱۶۲ هنیآ  هیده  تس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

هیده ۱۰۴ تس 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

کتروپ ۲۵۰ یتفج  ملق 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

کتروپ ۲۴۲ ملق 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۴ هچرتفد  راکدوخ و  تس 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

کتروپ ۲۴۰ سیون  ناور 
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

یتفج ۲۴۱ کتروپ  ملق 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

کتروپ ۲۲۶ ملق 
ناموت   ۹,,۰۰۰

کتروپ ۲۲۵ ملق 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۶ راکدوخ 
ناموت   ۳۳,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۴ راکدوخ 
ناموت   ۱۰,,۵۰۰

کتورپ ۱۳۵ راکدوخ 
ناموت   ۳,,۵۰۰

کتروپ ۱۳۴ راکدوخ 
ناموت   ۳,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۹ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%88%db%8c%d9%88%d9%84%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-145/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-147/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-149/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-106/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-163/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-162/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-104/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-250/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-242/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-164/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-240/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-241/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-226/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-225/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-166/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-164/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9-135/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-134/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-129/
https://www.gifto.ir


کتروپ ۱۲۷ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۶ راکدوخ 
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۵ راکدوخ 
ناموت   ۷,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۴ راکدوخ 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۲۱ راکدوخ 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

کتروپ ۱۱۹ راکدوخ 
ناموت   ۴,,۲۰۰

کتروپ ۱۱۸ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۱۱۶ راکدوخ 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۱۵ راکدوخ 
ناموت   ۱۴,,۵۰۰

کتروپ ۱۱۴ راکدوخ 
ناموت   ۱۰,,۵۰۰

کتروپ ۱۱۳ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۱۱۰ راکدوخ 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

کتروپ ۱۰۸ راکدوخ 
ناموت   ۴,,۲۰۰

کتروپ ۱۰۴ راکدوخ 
ناموت   ۱۱,,۰۰۰

کتروپ ۱۰۳ راکدوخ 
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ ۱۰۱ راکدوخ 
ناموت   ۸,,۵۰۰

کتروپ ۲۰۱ دوتا  یتفج و  راکدوخ 
ناموت   ۳۳,,۰۰۰

کتروپ ۲۰۰ دوتا  یتفج و  راکدوخ 
ناموت   ۳۳,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-127/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-126/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-125/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-124/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-121/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-119/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-118/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-116/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-115/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-114/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-113/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-110/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-108/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-104/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-103/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-101/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-201/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-200/
https://www.gifto.ir


نیدراگریپ راکدوخ 

نیدراگ ریپ   REX راکدوخ
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

ندراکریپ  POESIE سیفن ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

ندراک ریپ   OPERA ملق
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

ندراک ریپ   LEO ملق
ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

ندراک ریپ   AQUARIUS کت سیوندوخ 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

نیدراگ ریپ   the one ملق
ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

نیدراگریپ لیتسا  هریگ   JUPITER ملق
ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

ریپ  MARSHAL ییالط یکشم  ملق 
ندراک

ناموت   ۵۴۰,,۰۰۰

BOLOSSOM MINI سیفن ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۱۸۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  BOLOSSOM سیفن ملق 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  AARON ملق
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  ME 2 سیفن ملق 
ناموت   ۳۷۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  AQUA II سیفن ملق 
ناموت   ۲۹۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  WISDOM سیفن ملق 
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

MARSHAL لیتسا یکشم  همین  ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

NEPTUN یرمرم یبآ  سیفن  ملق 
ندراکریپ

ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-rex-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-poesie-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-opera-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leo-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%aa%da%a9-aquarius-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-the-one-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-jupiter-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-marshal-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bolossom-mini-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bolossom-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aaron-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-me-2-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aqua-ii-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-wisdom-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-marshal-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%b1%db%8c-neptun-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir


NEPTUN یا هوهق  همین  سیفن  ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

ندراکریپ  MARSHAL ییالط ملق 
ناموت   ۸۴۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  Libra سیفن ملق 
ناموت   ۴۲۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  Leo-II-Mimi ملق
ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

LEO II درز هریگ  مورک  ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  Leo ملق
ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

نیدراگریپ درز  هریگ   JUPITER ملق
ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

ندراکریپ  Bolossom مورک ملق 
ناموت   ۱۹۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  AQUARIUS سیفن ملق 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

سارک راکدوخ 

TOWNSEND مورک هندب  سیفن  ملق 
سارک

ناموت   ۲,,۰۰۰,,۰۰۰

سارک  CLICK لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

CALAIS لیتسا هریگ  یکشم  ملق 
سارک

ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

سارک  AVENTURA لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۴۵۰,,۰۰۰

سارک  BEVERLY لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

سارک  BAILY لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۷۵۰,,۰۰۰

سارک  BAILY درز هریگ  لیتسا  ملق 
ناموت   ۹۰۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-neptun-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-marshal-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-libra-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leo-ii-mimi-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leo-ii-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leo-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-jupiter-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bolossom-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aquarius-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-click-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84calais-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-aventura-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-beverly-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84baily-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-baily-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir


CLASSIC تام یکشم  ملق 
سارک  CENTURY
ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

CLASSIC CENTURY قارب مورک  ملق 
سارک

ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

CLASSIC CENTURY الط شکور  ملق 
سارک

ناموت   ۱,,۰۰۰,,۰۰۰

سارک  TOWNSEND یکشم هندب  ملق 
ناموت   ۱,,۵۰۰,,۰۰۰

یا هرقن   PEERLESS 125 سیفن ملق 
سارک

ناموت   ۷,,۵۰۰,,۰۰۰

ییالط  PEERLESS 125 سیفن ملق 
سارک

ناموت   ۷,,۵۰۰,,۰۰۰

یالط شکور  تاعطق  ملق  تس 
سارک  CENTURY II
ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

TOWNSEND قارب مورک  سیفن  ملق 
سارک

ناموت   ۱,,۵۰۰,,۰۰۰

CLASSIC مورک هندب  ملق 
سارک CENTURY
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

CENTURY II قارب مورک  ملق  تس 
سارک

ناموت   ۱,,۲۰۰,,۰۰۰

الط شکور  یکشم   Century II ملق
سارک

ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

سارک مورک  هندب   Century II ملق
ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

Tech3 هراک هس  ملق 
ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

یالط  TOWNSEND سیفن ملق 
سارک

ناموت   ۴,,۶۰۰,,۰۰۰

سارک  CENTURY II الط شکور  ملق 
ناموت   ۴,,۰۰۰,,۰۰۰

سارک  ATX ملق تس 
ناموت   ۸۰۰,,۰۰۰

CENTURY قارب مورک  ملق  تس 
سارک

ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%aa-classic-century-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-classic-century-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-classic-century-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-peerless-125-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-peerless-125-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-century-ii-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-ii-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-ii-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-ii-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-tech3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-century-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-atx-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir


سارک  Townesd مورک هندب  ملق 
ناموت   ۲,,۰۰۰,,۰۰۰

نپوروی راکدوخ 

نپوروی  APOLO یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

نپوروی  LILY یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

نپوروی  CLIP یتاغیلبت راکدوخ 
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

نپوروی  TOOL یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

نپوروی  CLEVER یتاغیلبت چات  ملق 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

ییالط نپوروی   vita یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  WONDER مورک یتاغیلبت  ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

WONDER ییالط یتاغیلبت  ملق 
نپوروی

ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

نپوروی  BULLET یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  ROOK یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  KIAN یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

نپوروی  SPRING یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

نپوروی  STONE یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

نپوروی  DIAMOND یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

نپوروی  EASY یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

نپوروی  AURORA یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-townesd-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-apolo-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lily-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-clip-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-tool-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-clever-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-vita-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-wonder-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-wonder-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bullet-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-rook-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-kian-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-spring-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-stone-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-diamond-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-easy-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aurora-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86-2/
https://www.gifto.ir


نپوروی  FINGER یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

نپوروی  FARM یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  vita یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۸۰,,۰۰۰

نپوروی  WINDOW یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  SQUARE یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  TOMB یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

نپوروی  LAST یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  STAND یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

نپوروی  SING یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  DANCE یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  DARK سیفن ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  STEP سیفن ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  PARENT مرچ همین  ملق 
ناموت   ۴۰۰,,۰۰۰

GALLERY یکشم ییالط  همین  ملق 
نپوروی

ناموت   ۴۰۰,,۰۰۰

نپوروی  GARNET سیفن ملق 
ناموت   ۷۵۰,,۰۰۰

cyrus cylinder pen سیفن ملق 
نپوروی

ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

نپوروی  AMAZON سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  FLASH ملق
ناموت   ۲۱۰,,۰۰۰

نپوروی  LEADER سیفن ملق 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

CLAN سیفن ینویسکلک و  ملق 
نپوروی

ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-finger-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-farm-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-vita-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-window-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-square-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-tomb-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-last-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-stand-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sing-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-dance-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-dark-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-step-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-parent-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-gallery-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-garnet-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cyrus-cylinder-pen-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-flash-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leader-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
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ظفاح ینویسکلک  سیفن و  ملق 
ناموت   ۶۵۰,,۰۰۰

انالوم ینویسکلک  سیفن  ملق 
ناموت   ۱,,۶۰۰,,۰۰۰

Gold مایخ ینویسکلک  سیفن  ملق 
ناموت   ۶,,۹۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Smart سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Club سیون ناور  ملق 
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

نپوروی  Voice سیفن ملق 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

نپوروی  Visit سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Victor ملق
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Tram سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Today سیفن ملق 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

نپوروی  TITAN ملق
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

نپوروی  Target سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Theory سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Taken سیفن ملق 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Ring سیفن ملق 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Point سیفن ملق 
ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

نپوروی  OCEAN سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Nobel سیفن ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Navy سیفن ملق 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

نپوروی  MILAN سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰
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نپوروی  Line سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Linda سیفن ملق 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Kiss سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Khayyam سیفن ملق 
ناموت   ۲,,۵۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Join سیفن ملق 
ناموت   ۲۱۰,,۰۰۰

Gallery مورک یکشم  همین  ملق 
نپوروی

ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Full ملق
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

لیتسا یکشم  همین   fort سیفن ملق 
نپوروی

ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

ییالط یکشم  همین   Fort سیفن ملق 
نپوروی

ناموت   ۶۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Ferdowsi edition سیفن ملق 
ناموت   ۴۰۰,,۰۰۰

نپوروی  ESPRIT سیفن ملق 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

نپوروی شوروک  ملق 
ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Core ملق
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Cool سیفن ملق 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

نپوروی یتفج   Club سیفن ملق 
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

نپوروی  Classic ملق
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

نپوروی  City سیفن یکشم  ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  ARCH سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Alice سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی سیونشوخ  تس 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰
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یتاغیلبت هدننک  وبشوخ 

وردوخ یتاغیلبت  هدننک  وبشوخ 

یناویل ریز 

یا هلژ  یناویل  ریز 
ناموت   ۳,,۸۰۰

تعاس

یراوید تعاس 

یتاغیلبت یراوید  تعاس  MC01 یتنگم یتاغیلبت  تعاس  MC02 یتنگم یتاغیلبت  تعاس  ۵۱۲۴L یتاغیلبت یراوید  تعاس 

هرقن  ۵۱۲۴L یتاغیلبت یراوید  تعاس 
یا

هرقن  ۵۱۶۶L یتاغیلبت یراوید  تعاس 
یا

ناموت   ۸۱,,۷۰۰

۵۱۹۴C2 یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

۵۱۳۶A یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b3%db%b6a/
https://www.gifto.ir


۵۱۹۴V یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

۵۱۹۴S یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

۵۱۶۷C یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۷۴,,۸۰۰

یتاغیلبت ۵۱۹۲ یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۱۶۶ یراوید  تعاس 
ناموت   ۷۲,,۵۰۰

هرقن یتاغیلبت ۵۱۶۶  یراوید  تعاس 
یا

ناموت   ۶۳,,۰۰۰

۵۱۶۶L یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناگیار

یتاغیلبت ۵۱۴۰ یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۹۵B یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۹,,۰۰۰

۵۱۶۶C2 یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۹۵,,۵۰۰

یتاغیلبت ۵۱۲۴ یراوید  تعاس 
ناگیار

یا هرقن  یتاغیلبت  یراوید  تعاس 
۵۱۲۴
ناموت   ۱۹۸,,۰۰۰

۵۱۲۳A یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۴۳,,۵۰۰

۵۱۵۷L یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۳,,۵۰۰

۵۱۲۳B یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۳۰,,۵۰۰

۵۱۷۷N یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناموت   ۴۳,,۷۰۰

۵۱۲۴W یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناگیار

۵۱۹۹L یتاغیلبت یراوید  تعاس  بوچ حرط  یتاغیلبت  یراوید  تعاس 
۵۱۹۹LP

بوچ حرط  یتاغیلبت  یراوید  تعاس 
۵۱۰۲GB

ناگیار
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b6%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b6%db%b6-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b6%db%b6l/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b4%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b5b/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b6%db%b6c2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b2%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b2%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b2%db%b3a/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b5%db%b7l/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-5123b/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b7%db%b7l/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b2%db%b4w/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b9l/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b9lp/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b5%db%b1%db%b0%db%b2gb/
https://www.gifto.ir


یتاغیلبت ۵۱۳۹ یراوید  تعاس 
ناموت   ۲۷۳,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۱۰۲ یراوید  تعاس 
ناگیار

۵۱۰۱GB یتاغیلبت یراوید  تعاس 
ناگیار

۵۱۹۴w یراوید تعاس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

بوچ ۵۱۹۸ حرط  یراوید  تعاس 
ناموت   ۴۹,,۵۰۰

بوچ ۵۱۲۷ حرط  یراوید  تعاس 
ناگیار

بوچ ۵۱۲۶ حرط  یراوید  تعاس 
ناموت   ۴۹,,۵۰۰

۵۱۹۴B یراوید تعاس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

۵۱۹۴A یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

یزلف ۵۱۹۶ یاوید  تعاس 
ناموت   ۸۵,,۵۰۰

۵۱۹۵A یراوید تعاس 
ناگیار

یبوچ یراوید ۱۱۴  تعاس 
ناگیار

۵۱۵۷D یراوید تعاس 
ناموت   ۳۱,,۰۰۰

یراوید ۵۱۵۶ تعاس 
ناموت   ۵۰,,۵۰۰

۵۱۵۷E یراوید تعاس 
ناموت   ۳۵,,۷۰۰

۵۱۶۶B یراوید تعاس 
ناگیار

۵۱۶۶C یراوید تعاس 
ناگیار

۵۱۵۷W یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۵۷T یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۶۳B یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b3%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b0%db%b1gb/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b4w/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b5%db%b1%db%b2%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b5%db%b1%db%b2%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b4b-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b1%db%b9%db%b4b/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-5196-a/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5159a/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-114-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5156/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157e/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5166b/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5166c-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157w/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157t/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5163b/
https://www.gifto.ir


۵۱۵۷R یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۵۷N یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۵۷U یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۵۷Q یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

۵۱۵۷S یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

یراوید ۵۱۳۵ تعاس 
ناموت   ۲۸,,۸۰۰

۵۱۶۳D یراوید تعاس 
ناموت   ۳۶,,۸۰۰

یراوید ۵۱۶۹ تعاس 
ناموت   ۸۰,,۵۰۰

یراوید ۵۱۸۴ تعاس 
ناموت   ۷۱,,۵۰۰

دک ۵۱۸۵ یراوید  تعاس 
ناموت   ۵,,۱۸۵

دک ۵۱۳۷ امن  ناهج  یراوید  تعاس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

یراوید ۵۱۶۴ تعاس 
ناموت   ۸۰,,۵۰۰

یراوید ۵۱۶۷ تعاس 
ناموت   ۳۴,,۵۰۰

یراوید ۵۱۷۷ تعاس 
ناموت   ۳۵,,۷۰۰

۵۱۶۶A یراوید تعاس 
ناگیار

A-5163 یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

یراوید ۵۱۹۱ تعاس 
ناموت   ۳۲,,۸۰۰

یراوید ۵۱۸۶ تعاس 
ناموت   ۸۴,,۰۰۰

یراوید ۵۱۷۹ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰

یراوید ۵۱۸۰ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157r/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157n/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157u/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157q/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157s/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5135/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5163d/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5169/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5184/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-5185/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%af-5137/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5164/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5167/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5177/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5166/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-a-5163/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5191/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5186/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5179/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5180/
https://www.gifto.ir


یراوید ۵۱۸۱ تعاس 
ناموت   ۸۲,,۸۰۰

یراوید ۵۱۸۳ تعاس 
ناموت   ۷۹,,۵۰۰

یراوید ۵۱۷۸ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰

یراوید ۵۱۷۶ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰

یراوید ۵۱۷۵ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰

یراوید ۵۱۷۴ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰

یراوید ۵۱۷۳ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۵۰۰

یراوید ۵۱۶۱ تعاس 
ناموت   ۳۰,,۵۰۰

V-۵۱۵۷ یراوید تعاس 
ناموت   ۳۲,,۵۰۰

E-5158 یراوید تعاس 
ناموت   ۶۹,,۰۰۰

یراوید ۵۱۵۸ تعاس 
ناموت   ۵۱,,۰۰۰

یراوید ۵۱۵۷ تعاس 
ناموت   ۲۳,,۰۰۰

یراوید ۵۱۵۵ تعاس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

یراوید ۵۱۳۰ تعاس 
ناموت   ۲۵,,۵۰۰

B-۵۱۵۴ یراوید تعاس 
ناموت   ۲۸,,۸۰۰

A-۵۱۵۴ یراوید تعاس 
ناگیار

یراوید ۵۱۵۲ تعاس 
ناگیار

یراوید ۵۱۳۴ تعاس 
ناموت   ۲۳,,۰۰۰

یراوید ۵۱۳۳ تعاس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

یراوید ۵۱۳۱ تعاس 
ناموت   ۶۷,,۹۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5181/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5183/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5178/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5176/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5175/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5174/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5173/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5161/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157-v/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-e-5158/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5158/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5157/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5155/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5130/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5154-b/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5154-a/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5152/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5134/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5133/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5131/
https://www.gifto.ir


یراوید ۵۱۲۹ تعاس 
ناموت   ۳۳,,۵۰۰

یزیمور تعاس 

۳۳۳۸-۱ لدم راکدوخ  یزیمور  دنتسا 
ناموت   ۴۱,,۵۰۰

یتاغیلبت یزیمور  امن  ناهج  تعاس 
۵۶۰۹
ناموت   ۸۸,,۰۰۰

یتاغیلبت یتیریدم  یزیمور  تعاس 
۵۵۶۵
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

یتاغیلبت یتیریدم  یزیمور  تعاس 
۵۵۶۴
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

یتاغیلبت یتیریدم  یزیمور  تعاس 
۵۵۶۷
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۵۵۳ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۳,,۵۰۰

یتاغیلبت ۵۵۸۷ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۵۱۸ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۵۳۹ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۶۲,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۶۱۶ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

راد ۵۶۱۴ تعاس  یزیمور  تس 
ناموت   ۴۳,,۴۰۰

یتاغیلبت ۵۵۰۸ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۷۲,,۰۰۰

راد ۵۶۱۰ تعاس  یزیمور  تس 
ناموت   ۸۴,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۶۱۱ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۹۶,,۰۰۰

راد لودناپ  یزیمور  یبوچ  تعاس 
Besky
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

besky- یثلثم - یزیمور - یبوچ - تعاس
ناموت   ۳۴,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-5129/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b6%db%b0%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b6%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b6%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b6%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b5%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-5587/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b1%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b3%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b6%db%b1%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%db%b5%db%b6%db%b1%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5%db%b0%db%b8/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%db%b5%db%b6%db%b1%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b6%db%b1%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1-besky/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%db%8c-besky/
https://www.gifto.ir


دک ۳۳۳۷-۱ یتاغیلبت  یزیمور  رکیپسا 
ناموت   ۱۳۷,,۰۰۰

دک کیتسال  حرط  یزیمور  تعاس 
۳۳۴۱-۱
ناموت   ۶۱,,۵۰۰

یتیریدم ۵۵۶۷ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

یتیریدم ۵۵۶۵ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۹۵,,۷۰۰

یتیریدم ۵۵۶۴ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۵ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۵,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۴ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۳ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۷,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۲ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

یبوچ یزیمور ۵۵۳۲  تعاس 
ناموت   ۷۲,,۰۰۰

یسدنهم ۵۶۰۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۸۸,,۵۰۰

یبوچ ۵۶۰۲ میوقت  هیاپ 
ناموت   ۲۳,,۱۰۰

یبوچ یزیمور ۵۶۰۶  تس 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

یبوچ یزیمور ۵۶۰۵  تس 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یکیتسالپ ۵۵۵۱ تعاس 
ناموت   ۱۰,,۹۰۰

یکیتسالپ ۵۵۲۰ تعاس 
ناموت   ۱۴,,۰۰۰

هیده ۱۱۱۷ تس 
ناموت   ۱۹,,۸۰۰

یزیمور ۵۵۱۴ تعاس 
ناموت   ۳۱,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۸۵ تعاس 
ناموت   ۷۲,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b4%db%b0%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-ea96/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5567/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-5565/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-5564/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-5-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-4-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-3-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-2-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-1-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5532-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-5601/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-5602/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5606-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5605-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-5551/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-5520/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-1117/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5514/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5585/
https://www.gifto.ir


یزیمور ۵۵۷۷ تعاس 
ناموت   ۶۸,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۷۶ تعاس 
ناموت   ۶۳,,۶۰۰

یزیمور ۵۵۴۷ تعاس 
ناموت   ۵۴,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۳۷ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۳۳ تعاس 
ناموت   ۸۲,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۳۲ تعاس 
ناموت   ۲۷,,۹۰۰

یزیمور ۵۵۳۰ تعاس 
ناموت   ۷۸,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۲۹ تعاس 
ناموت   ۷۲,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۲۱ تعاس 
ناموت   ۸۹,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۰۷ تعاس 
ناموت   ۷۲,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۰۵ تعاس 
ناموت   ۹۲,,۵۰۰

یزیمور ۵۵۰۳ تعاس 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰

یزیمور ۵۵۰۲ تعاس 
ناموت   ۲۴,,۰۰۰
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یکیتسالپ تعاس 

MC01 یتنگم یتاغیلبت  تعاس  MC02 یتنگم یتاغیلبت  تعاس  یتاغیلبت ۵۵۵۳ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۳,,۵۰۰

یتاغیلبت ۵۵۸۷ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۵۱۸ یزیمور  تعاس 
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

یکیتسالپ ۵۵۵۳ تعاس 
ناموت   ۱۱,,۸۰۰

یکیتسالپ ۵۵۵۱ تعاس 
ناموت   ۱۰,,۹۰۰

یکیتسالپ ۵۵۲۰ تعاس 
ناموت   ۱۴,,۰۰۰

دیسررس 97 همانلاس و 

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

OR- راد کنابرواپ  یتیریدم  رزیاناگرا 
100
ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰

یتنزرب کاس 

لاقتم یتسد  کاس  رهم کناب  هنومن  یتنزرب  کاس  وکار هنومن  یتنزرب  کاس  تراجت کناب  یتنزرب  کاس 

یتاغیلبت کاس 
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ینزوس کاس 

مک دادعت  یتاغیلبت  یا  هچراپ  کاس  لاقتم یتسد  کاس  ینوس یتنزرب  کاس  ویل یا  هچراپ  کاس 

باهش سراپ  یا  هچراپ  کاس  نتشرامه یا  هچراپ  کاس  نوماه یا  هچراپ  کاس  GRK یا هچراپ  کاس 

نوماه لیتسا  یا  هچراپ  کاس 

یکیتسالپ کاس 

یکیتسالپ کاس 

یذغاک کاس 

ناریا همیب  یتنزرب  کاس  وتاگام یذغاک  کاس  نایدآ یذغاک  کاس  ناریچاک یذغاک  کاس 
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سیان تفارک  یذغاک  کاس  پک لارنج  یذغاک  کاس  تلم کناب  یذغاک  کاس  نکسم کناب  یذغاک  کاس 

رالوس یذغاک  کاس  اشرآ یذغاک  کاس  شوب یذغاک  کاس  ماسله یذغاک  کاس 

وکپه یذغاک  کاس 

ایاده ریاس 

یرادا یزیمور  تس 

Memo یتشاددایاج یملقاج و 
ناموت   ۱۳,,۵۰۰

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

۳۳۳۸-۱ لدم راکدوخ  یزیمور  دنتسا 
ناموت   ۴۱,,۵۰۰

راد لودناپ  یزیمور  یبوچ  تعاس 
Besky
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

besky- یثلثم - یزیمور - یبوچ - تعاس
ناموت   ۳۴,,۰۰۰

OFFICE SET یتیریدم یزیمور  تس 
ناموت   ۳,,۰۰۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۵ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۵,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۴ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰
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یبوچ ۹۶۸-۳ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۷,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۲ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

روکینام تس 

کتروپ ۷۰۳ هیده  تس 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

نپوروی تنگم  ناوناب  هیده  تس 
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

نپوروی سکین  هنانز  هیده  تس 
ناموت   ۱۹۵,,۰۰۰

روکینام ۷۰۶ تس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

هنانز ۱۰۰۷ هیده  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

XM-1001C روکینام تس 
ناموت   ۲۹,,۵۰۰

روکینام ۷۰۱ تس 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یتیریدم تس 

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

راکدوخ و  G-105 هکت هیده ۲  تس 
یدیلکاج

ناموت   ۲۸,,۰۰۰

Besky B05 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۹۷,,۰۰۰

Besky B04 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۶۰,,۰۰۰
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F01 یبوچ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۱۴۵,,۰۰۰

Besky B03 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۰۴,,۰۰۰

Besky B02 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۴۴,,۰۰۰

Besky B01 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

G 107 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۹,,۰۰۰

هکت ود   G104 هیده تس 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

G102 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

هکت هس  G 103 هیده تس 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدیلکاج راکدوخ و   G106 هیده تس 
ناموت   ۱۹,,۵۰۰

یدولم ۶ یتاغیلبت  راکدوخ  هچرتفد و 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

OFFICE SET یتیریدم یزیمور  تس 
ناموت   ۳,,۰۰۰,,۰۰۰

راد ۷۰۵۷ تعاس  هیده  تس 
ناموت   ۶۱,,۰۰۰

راد ۷۰۵۸ تعاس  یتیریدم  هیده  تس 
ناموت   ۵۹,,۰۰۰

هکت ۷۰۵۹ هیده ۲  تس 
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

یتیریدم ۷۰۳۵ هیده  تس 
ناموت   ۱۴,,۰۰۰

یتیریدم ۷۰۳۸ هیده  تس 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یتیریدم ۷۰۳۱ هیده  تس 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

یتیریدم ۷۰۳۰ هیده  تس 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

راد ۷۰۲۵ راکدوخ  هکت  هیده ۲  تس 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

B ۷۰۵۴ یتیریدم هیده  تس 
ناموت   ۲۱,,۰۰۰
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A ۷۰۵۴ هیده تس 
ناموت   ۲۱,,۰۰۰

ولرام تاملپیا  هیده  تس 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

سکلیر تاملپیا  هیده  تس 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

راد ۱۶۳ هنیآ  هیده  تس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

راد ۱۶۲ هنیآ  هیده  تس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

هیده ۱۰۴ تس 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

MELODY SET 16
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

MELODY SET 58
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

MELODY SET 56
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

هنانز ۱۰۰۷ هیده  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

هیده ۱۱۱۷ تس 
ناموت   ۱۹,,۸۰۰

هیده ۱۱۰۳ تس 
ناموت   ۲۰,,۳۵۰

کتروپ ۱۶۴ هچرتفد  راکدوخ و  تس 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

Melody.2-set-22
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

Melody.21-Set-2
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

هیده تس 

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .

Page 47 of 97

https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-7054-a/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%88/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%da%a9%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-163/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-162/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-104/
https://www.gifto.ir/product/melody-set-16/
https://www.gifto.ir/product/melody-set-58/
https://www.gifto.ir/product/melody-set-56/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-1007/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-1117/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-1103/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-164/
https://www.gifto.ir/product/melody-2-set-22/
https://www.gifto.ir/product/melody-21-set-2/
https://www.gifto.ir


هکت هیده 2  تس 

یدیلکاج راکدوخ و  یتاغیلبت  هیده  تس 
B-04L
ناموت   ۴۰,,۰۰۰

راکدوخ و  G-105 هکت هیده ۲  تس 
یدیلکاج

ناموت   ۲۸,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۶ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

نپوروی کتوت  هیده  تس 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

نپوروی تیال  هیده  تس 
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

G 107 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۹,,۰۰۰

یتاغیلبت یتراکاج  یدیلکاج و  تس 
۷۶۱
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

هیده ۷۶۰ تس 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

کتروپ ۲۰۴ هیده  تس 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

کتروپ ۱۶۵ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

یدولم ۱۵۲ هیده  تس 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

یدولم ۱۵۱ هیده  تس 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

یدولم ۱۵۰ هیده  تس 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

نپوروی تنگم  ناوناب  هیده  تس 
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

هعلاطم غارچ  اب  راکدوخ  تس   Glory ِ
ناموت   ۱۶۹,,۰۰۰

نپوروی سکین  هنانز  هیده  تس 
ناموت   ۱۹۵,,۰۰۰

هکت ود   G104 هیده تس 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

یدیلکاج راکدوخ و   G106 هیده تس 
ناموت   ۱۹,,۵۰۰

راد ۱۶۳ هنیآ  هیده  تس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

راد ۱۶۲ هنیآ  هیده  تس 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b2%db%b0%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b6%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b1%db%b5%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b1%db%b5%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%db%b1%db%b5%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%90glory-%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b3-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-6-%d8%af%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-2-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-163/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-162/
https://www.gifto.ir


کتروپ ۱۶۴ هچرتفد  راکدوخ و  تس 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

هکت هیده 3  تس 

G-110 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

G-109 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

G-108 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۶۹,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۵ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۳ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۱ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

PEN SET ۱۰۴ کتروپ
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

هکت هس  G 103 هیده تس 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

هیده ۱۰۴ تس 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-164/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-g-110/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-g-109/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-g-108/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-105/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-103/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-101/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9-%db%b1%db%b0%db%b4-pen-set/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-4-%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%83%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-104/
https://www.gifto.ir


هکت هیده 4  تس 

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

Besky B05 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۹۷,,۰۰۰

Besky B04 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۶۰,,۰۰۰

F01 یبوچ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۱۴۵,,۰۰۰

Besky B03 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۰۴,,۰۰۰

Besky B02 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۴۴,,۰۰۰

Besky B01 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

G102 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

یصاصتخا هیده  تس 

PB راد کنابرواپ  یتاغیلبت  هیده  تس 
100
ناموت   ۳۷۰,,۰۰۰

هیده 129 تس 
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

هیده 127 تس 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

هیده 126 تس 
ناموت   ۱۳,,۵۰۰

هیده 125 تس 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

هیده 124 تس 
ناموت   ۴۸,,۵۰۰

هیده 123 تس 
ناموت   ۳۲,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-ap01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-05/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-04/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-03/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-02/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-5-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-pb-100/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-129/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-127/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-126/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-125/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-124/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-123/
https://www.gifto.ir


Vip یمرچ هیده  تس 

OR- راد کنابرواپ  یتیریدم  رزیاناگرا 
100
ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

VIP4 سیفن یمرچ  تس  VIP-3 سیفن یتیریدم  هیده  VIP-2 سیفن یتیریدم  هیده 

VIP-1 سیفن یتیریدم  هیده 

نپوروی هیده  تس 

نپوروی تنگم  ناوناب  هیده  تس 
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

هعلاطم غارچ  اب  راکدوخ  تس   Glory ِ
ناموت   ۱۶۹,,۰۰۰

نپوروی سکین  هنانز  هیده  تس 
ناموت   ۱۹۵,,۰۰۰

یبوچ ییاریذپ  تس 

ایرآ ۳۰۱ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۳ یبوچ  ییاریذپ  تس  ایرآ ۳۰۰ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۲ یبوچ  ییاریذپ  تس 
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https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-vip4/
https://www.gifto.ir/product/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-vip-3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-vip-2/
https://www.gifto.ir/product/vip-set1-gifts-special-gifto/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%90glory-%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b3-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-301/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-303/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-300/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-302/
https://www.gifto.ir


ایرآ ۵۰۱ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۲۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۲۰ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۹ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۸ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۶ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۲ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۸ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

دیفس ایرآ ۷۰۵  ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۹,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۴ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۷۴,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۰ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۸۰,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-2
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-1
ناموت   ۱۲۵,,۰۰۰

NEW 704 ایرآ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۹۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۵ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

اریم ۷۰۲ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-501/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-721/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-720/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-719/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-718/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-716/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-712/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-711/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-708/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-704/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%db%b7%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-20/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b3%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705-%da%a9%d9%be%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-701/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-702/
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یعیبط مرچ  تس 

VIP4 سیفن یمرچ  تس  VIP-3 سیفن یتیریدم  هیده  VIP-2 سیفن یتیریدم  هیده  VIP-1 سیفن یتیریدم  هیده 

هنادرم یبیج  مرچ  فیک 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

هکت یمرچ ۴  تس 
ناموت   ۱۸۵,,۰۰۰

MJ01 یمرچ تراک  یاج 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

یمرچ کچ  هتسد  دلج 

هنادرم ییوتلاپ  مرچ  فیک 
ناموت   ۳۹,,۰۰۰

یتروپساپ مرچ  فیک 
ناموت   ۹۰,,۰۰۰

یتیریدم هکت  یمرچ ۳  تس  هکیت یمرچ ۲  تس 

یرتویپماک تس 

دیسررس

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰
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دیسررس 98

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

دک ۲۰۷ ییاپورا ۹۸  دیسررس 
ناموت   ۲۹,,۵۰۰

دک ۲۰۰ ییاپورا ۹۸  دیسررس 
ناموت   ۲۳,,۹۰۰

لاس 96 دیسررس 

میوقت دیسررس و 

یشزرو مزاول  یمرگرس و 

یتاغیلبت کیبور  بعکم  لباترپ ۹۶۵-۴ هکنپ 
ناموت   ۲۸,,۶۰۰

دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یتاغیلبت فورظ 

جنس راشف 

MS700 ردیل ییوزاب  جنس  راشف 
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-ap01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b9%db%b8-%da%a9%d8%af-207/
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https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-ms700/
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کسالف

M108 یتاغیلبت یرتیل  مین  کسالف 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

M107 یتاغیلبت یرتیل  مین  کسالف 
ناموت   ۷۸,,۰۰۰

یتاغیلبت ۹۸۲ یرتیل  کسالف ۱ 
ناموت   ۸۹,,۰۰۰

M-109 یرتیل یتاغیلبت ۷۵۰  کسالف 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یس یس  یتاغیلبت ۱۰۰۰  کسالف 
M110
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

۹۶۶ کین ۱ -  کیپ  یرفس  کسالف 
ناموت   ۹۳,,۵۰۰

هرادج ود  کسالف  ینیم 
ناموت   ۷,,۲۰۰

یس یس  یترفاسم ۱۲۰۰  کسالف 
Gm-111

ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یرومم شلف 

D60 یتاغیلبت یزلف  یرومم  شلف  D59 یتاغیلبت یزلف  یرومم  شلف  D58 یتاغیلبت یزلف  یرومم  شلف  D57 یتاغیلبت یزلف  یرومم  شلف 

D55 یزلف یتاغیلبت  یرومم  شلف  d49 یزلف یرومم  شلف  d48 یزلف یرومم  شلف  d45 یزلف یرومم  شلف 

V5 یلاتسیرک یرومم  شلف  d21 یزلف یرومم  شلف  D47 یزلف یرومم  شلف  D46 یزلف یرومم  شلف 
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https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-1000-%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c/
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https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-d58/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-d57/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d55/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d49/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d48/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d45/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-v6/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d21/
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D43 یسپیلک یرومم  شلف  D42 یزلف یرومم  شلف  D40 لدم یزلف  یرومم  شلف  D36 یزلف یرومم  شلف 

D39 لدم یزلف  یرومم  شلف  D37 یزلف یرومم  شلف  D44 راکدوخ لدم  یرومم  شلف  V9 راکدوخ لدم  یرومم  شلف 

V3 یزلف یمرچ و  یرومم  شلف  D29 دک  OTG یتراک یرومم  شلف  D25 دک  OTG یرومم شلف  D23 دک  OTG یرومم شلف 

D22 یزلف یتراک  یرومم  شلف  D10 لزاپ یرومم  شلف  گیگ یتراک ۸  یرومم  شلف  V1 گیگ یمرچ ۸ یرومم  شلف 

D33 گیگ یمرچ ۸ یرومم  شلف  D2 یمرچ یرومم  شلف  D13 گیگ یدیلک ۸ یرومم  شلف  V10 دک یشخرچ  یرومم  شلف 
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https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-d40/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d36/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-d39/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d37/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-d44/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-v9/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-v3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-otg-%da%a9%d8%af-d29/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-otg-%da%a9%d8%af-d25/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-otg-%da%a9%d8%af-d23/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-d22/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-d10/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8-%da%af%db%8c%da%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%db%b8%da%af%db%8c%da%af-v1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%db%b8%da%af%db%8c%da%af-d33/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-d2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-8%da%af%db%8c%da%af-fg006/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%af-10/
https://www.gifto.ir


D9 ییلاتسیرک یرومم  شلف  یعلض یلاتسیرک ۸  یرومم  شلف  D28 چات یج  یتوا  یرومم  شلف  Otg یرومم شلف 

گیگ یتراک ۱۶  یرومم  شلف  FG012 یدیلک یرومم  شلف  یصاصتخا یرومم  شلف  D53 گیگ یرومم ۸  شلف 

V4 یزلف یتاغیلبت  شلف 

راک سابل 

ریرحتلا مزاول 

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

۳۳۳۸-۱ لدم راکدوخ  یزیمور  دنتسا 
ناموت   ۴۱,,۵۰۰

دک  Qinbo یتاغیلبت یرانیمس  فیک 
۳۳۴۰-۲
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

یتاغیلبت ۱۱۰ یساش  هتخت 
ناموت   ۸,,۳۰۰

لباد ۳۵۰ یتاغیلبت  باسح  نیشام 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

تلابشا یتاغیلبت  یرانیمس  فیک  مرچ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
یعونصم

یکفپ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%af-9/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-8-%d8%b6%d9%84%d8%b9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-otg/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-16-%da%af%db%8c%da%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-fg012/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%b8-%da%af%db%8c%da%af-d53/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%b4-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-v4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-qinbo/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b1%db%b1%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%84-%db%b3%db%b5%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%d9%81%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir


CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰

N-103 دک تشاددای 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

N-105 راد رکیتسا  تشاددای 
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

N-104 دک تشاددای 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یژراش ۵۵۳۳ یزیمور  هعلاطم  غارچ 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۵ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۵,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۴ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۳ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۷,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۲ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

تلویو دوتا 
ناموت   ۲,,۰۰۰

رفس مزاول 

T-103 هکت یتاغیلبت ۲  رازبا  تس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

M-109 یرتیل یتاغیلبت ۷۵۰  کسالف 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

نیکام لدم  یژراش  شارت  شیر 
۳۳۲۵
ناموت   ۱۰۲,,۰۰۰

یزلف  T-104 هوق غارچ 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

هراکدنچ ۵۰۵ رازبا 
ناموت   ۴۳,,۰۰۰

راد ۹۷۰ غارچ  رازبا  هبعج 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یس یس  یترفاسم ۱۲۰۰  کسالف 
Gm-111

ناموت   ۸۵,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-cn/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-ns00%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-ns002-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-ns001/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-5533/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-5-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-4-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-3-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-2-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-1-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%88%db%8c%d9%88%d9%84%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-2-%d8%aa%da%a9%d9%87-tl333/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-750-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b0%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d9%88%d9%87-tl111-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-505/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%a7%d8%b1-970/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-969/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-gm-110/
https://www.gifto.ir


KS-606 کین کیپ  تس 
ناموت   ۱۲,,۵۰۰

یکیمارس ناویل 

دک ۲۳۰ یکشم  یکیمارس  ناجنف 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

دک ۳۳۰ یکشم  یکیمارس  گام 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

یگنر ۷۰۰۷ یکیمارس  یتاغیلبت  ناویل 
ناموت   ۱۴,,۰۰۰

دک ۲۳۰ یتاغیلبت  یکیمارس  ناجنف 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

راد قشاق  یکیمارس  یتاغیلبت  ناویل 
۴۲۰
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

دیفس یکیمارس  ناجنف 
ناموت   ۱۴,,۵۰۰

یگنر لخاد  هتسد و  گام 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

یئوداج یکیمارس  گام 
ناموت   ۲۱,,۰۰۰

راد قشاق  یکیمارس  ناویل 
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

یتناس دیفس ۱۰  یکیمارس  ناویل 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%da%a9-ks-606/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af-230/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b3%db%b3%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-7007/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-230/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b1-420/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-10-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://www.gifto.ir


ییا هشیش  ناویل 

دک ۱۰۷ یتاغیلبت  یا  هشیش  ناویل 
ناموت   ۵,,۵۰۰

دک ۱۰۱ یتاغیلبت  یا  هشیش  ناویل 
ناموت   ۶,,۲۰۰

دک ۱۰۴ یتاغیلبت  یا  هشیش  ناویل 
ناموت   ۶,,۲۰۰

دک ۱۰۵ یتاغیلبت  یا  هشیش  ناویل 
ناموت   ۶,,۵۰۰

دک ۱۰۶ یتاغیلبت  یا  هشیش  ناویل 
ناموت   ۷,,۱۰۰

راد لسکیپ  یتاغیلبت  یا  هشیش  ناویل 

یزلف ناویل 

FR-055 R/B لیتسا هرادجود  ناویل 
ناموت   ۴۰,,۰۰۰

FR-057 R/B لیتسا هرادجود  ناویل 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

FR-056 R/B لیتسا هرادجود  ناویل 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

FR-001 وشات لیتسا  ناویل 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یکیتسالپ ناویل 

M-101 یتاغیلبت لیتسا  ناویل 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

یرمیلپ ۱۲۹ ناویل 
ناموت   ۷,,۸۰۰

۱۲۴C یرمیلپ ناویل 
ناموت   ۴,,۸۰۰

۱۲۴A یرمیلپ ناویل 
ناموت   ۴,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
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https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-fr-057-r-b/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-fr-056-r-b/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b4%d9%88-fr-001/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-m-101/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b4c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b4a/
https://www.gifto.ir


۱۲۶C یرمیلپ ناویل 
ناموت   ۵,,۷۰۰

۱۲۶B یرمیلپ ناویل 
ناموت   ۷,,۵۰۰

۱۲۶A یرمیلپ ناویل  تس 
ناموت   ۳۴,,۰۰۰

یرمیلپ ۱۲۸ ناویل 
ناموت   ۵,,۰۰۰

یرمیلپ ۱۲۷ ناویل 
ناموت   ۶,,۷۰۰

دک ۱۲۳ لاگنچ  قشاق و  یاج 
ناموت   ۱۰,,۸۰۰

هرادج ود  کسالف  ینیم 
ناموت   ۷,,۲۰۰

یریمیلپ ۱۲۵ ناویل 
ناموت   ۱۲,,۵۰۰

یریمیلپ ۱۲۲ ناویل 
ناموت   ۸,,۹۰۰

یریمیلپ ۱۲۰ ناویل 
ناموت   ۸,,۹۰۰

یکیتسالپ ۱۲۳ ناجنف 
ناموت   ۴,,۸۰۰

یذغاک ناویل 

قارب یذغاک  ناویل 
ناموت   ۲۶۵

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .

Page 61 of 97

https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b6c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b6b/
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d9%88-%da%86%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%af-123/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-125/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-122/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-120/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-123/
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روژاسام

یژراش ۸۰۱ روژاسام 
ناموت   ۶,,۰۰۰

M5 ییا هراتس  وژاسام 
ناموت   ۱۲,,۵۰۰

باسح نیشام 

لباد ۳۵۰ یتاغیلبت  باسح  نیشام 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

G34 یپات پل  باسح  نیشام 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

G32 یپات پل  باسح  نیشام 
ناموت   ۲۸,,۹۰۰

G35 شک طخ  باسح  نیشام 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

G37 باسح نیشام 
ناموت   ۱۷,,۰۰۰

G36 باسح نیشام 
ناموت   ۱۶,,۵۰۰

نشیمیلباس ماخ  تالوصحم 

دیفس یکیمارس  ماخ  ناجنف 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

یگنر لخاد  هتسد و  یکیمارس  گام 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

یمرچ تالوصحم 
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یبناج مزاول  لیابوم و 

یژراش ۵۵۳۳ یزیمور  هعلاطم  غارچ 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

لباترپ ۹۶۵-۴ هکنپ 
ناموت   ۲۸,,۶۰۰

دک ۱۰۲ لیابوم  هدنرادهگن  هیاپ 
ناموت   ۶,,۰۰۰

دپ سوم 

روانش یبط  دپ  سوم 

یتاغیلبت تنگم 

یتاغیلبت تنگم 

ریگباتفآ باقن 

ترپسا ریگباتفآ  باقن  ریگباتفآ باقن 
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https://www.gifto.ir/product/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1/
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Besky یتاغیلبت یایاده 

لانرتسکا کسیددراه  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۳ ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۸۵,,۰۰۰

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

راکدوخ و  G-105 هکت هیده ۲  تس 
یدیلکاج

ناموت   ۲۸,,۰۰۰

لدم ۳۳۳۹-۳ یتاغیلبت ۱۰۰۰۰ کنابرواپ 
ناموت   ۱۶۲,,۰۰۰

Clip2 3334-2 ثوتولب رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

۳۳۲۴-۱ لدم ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

۳۳۳۸-۱ لدم راکدوخ  یزیمور  دنتسا 
ناموت   ۴۱,,۵۰۰

دک  Qinbo یتاغیلبت یرانیمس  فیک 
۳۳۴۰-۲
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

کین یبوچ  سکع  موبلآ 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

M-101 یتاغیلبت لیتسا  ناویل 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

N-101 راد تشاددای  یزیمور  میوقت 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

OT-102 ناوناب یتاغیلبت  هنیآ 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

G-111 یتاغیلبت یمرچ  یتراکاج 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

G-110 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

G-109 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

T 100 یتاغیلبت هراکدنچ  رازبا 
ناموت   ۲۲,,۰۰۰

L101 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

L100 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰
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یتاغیلبت ظفاحم  یرفس  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

G-108 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۶۹,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۶ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۵ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۳ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۱ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

PB راد کنابرواپ  یتاغیلبت  هیده  تس 
100
ناموت   ۳۷۰,,۰۰۰

راد لودناپ  یزیمور  یبوچ  تعاس 
Besky
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

besky- یثلثم - یزیمور - یبوچ - تعاس
ناموت   ۳۴,,۰۰۰

Besky B05 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۹۷,,۰۰۰

Besky B04 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۶۰,,۰۰۰

F01 یبوچ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۱۴۵,,۰۰۰

OR- راد کنابرواپ  یتیریدم  رزیاناگرا 
100
ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

T-105 دک یتاغیلبت  رازبا  فیک 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

M-109 یرتیل یتاغیلبت ۷۵۰  کسالف 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یس یس  یتاغیلبت ۱۰۰۰  کسالف 
M110
ناموت   ۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  ۳۳۳۹-۳ لدم یتاغیلبت ۴۰۰۰  کنابرواپ 
ناموت   ۸۹,,۰۰۰

Besky B03 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۰۴,,۰۰۰

Besky B02 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۴۴,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-pb-100/
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Besky B01 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

G 107 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۹,,۰۰۰

N-100 تشاددای
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

نیکام لدم  یژراش  شارت  شیر 
۳۳۲۵
ناموت   ۱۰۲,,۰۰۰

لدم کنابرواپ  هارمهب  ثوتولب  رکیپسا 
۳۳۲۴_۲
ناموت   ۱۸۲,,۰۰۰

دک ۳۳۳۷-۱ یتاغیلبت  یزیمور  رکیپسا 
ناموت   ۱۳۷,,۰۰۰

دک کیتسال  حرط  یزیمور  تعاس 
۳۳۴۱-۱
ناموت   ۶۱,,۵۰۰

B102 تشاددای
ناموت   ۹,,۰۰۰

یرانیمس یمرچ   A5 روسالک
ناموت   ۱۳,,۸۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-2
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-1
ناموت   ۱۲۵,,۰۰۰

هکت ود   G104 هیده تس 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

یزلف  T-104 هوق غارچ 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

N-103 دک تشاددای 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

T106 یتاغیلبت یدربراک و  رازبا 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

N-105 راد رکیتسا  تشاددای 
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

N-104 دک تشاددای 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

G102 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

هکت هس  G 103 هیده تس 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدیلکاج راکدوخ و   G106 هیده تس 
ناموت   ۱۹,,۵۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d9%88%d9%87-tl111-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-ns00%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-tb7/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-ns002-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-ns001/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-5-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-4-%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%83%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-2-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir


T-109 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

T 110 رازبا هبعج 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یس یس  یترفاسم ۱۲۰۰  کسالف 
Gm-111

ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یگنر لخاد  هتسد و  گام 
ناموت   ۱۶,,۰۰۰

یئوداج یکیمارس  گام 
ناموت   ۲۱,,۰۰۰

یتناس دیفس ۱۰  یکیمارس  ناویل 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

نازرا یتاغیلبت  یایاده 

لانرتسکا کسیددراه  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

T-103 هکت یتاغیلبت ۲  رازبا  تس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

راکدوخ و  G-105 هکت هیده ۲  تس 
یدیلکاج

ناموت   ۲۸,,۰۰۰

Memo یتشاددایاج یملقاج و 
ناموت   ۱۳,,۵۰۰

CHK04 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

CHK03 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

CHK02 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

CHK01 دک یتاغیلبت  مرچ  یدیلکاج 
ناموت   ۴,,۹۰۰

Clip2 3334-2 ثوتولب رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

۳۳۲۴-۱ لدم ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

میوقت هارمهب  یزیمور  یملق  یاج 
یزیمور ۳۳۴۰-۱

ناموت   ۲۶,,۰۰۰

۳۳۳۸-۱ لدم راکدوخ  یزیمور  دنتسا 
ناموت   ۴۱,,۵۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sm18/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sl15/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-gm-110/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-10-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-2-%d8%aa%da%a9%d9%87-tl333/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%db%b2-%d8%aa%da%a9%d9%87-sg6-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-memo/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk04/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk03/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk02/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-chk01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-clip2-3334-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-%d9%85%d8%af%d9%84-x3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://www.gifto.ir


دک  Qinbo یتاغیلبت یرانیمس  فیک 
۳۳۴۰-۲
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

هنانز هاتوک  نیتسآ  هبنپ  ترش  یت  نیتسآ یتاغیلبت  نودوج  ترش  یت 
هاتوک

هنادرم هاتوک  نیتسآ  هبنپ  ترش  یت 

هنادرم دنلب  نیتسآ  هبنپ  ترش  یت  هنادرم دنلب  نیتسآ  نودوج  ترش  یت  هنانز هاتوک  نیتسآ  نودوج  ترش  یت  هاتوک نیتسآ  نودوج  ترش  یت 

درگ هقی  هنانز  ترش  یت  پاچ  هنادرم درگ  هقی  ژنالم  ترش  یت  پاچ  راد همکد  هقی  ترش  یت  پاچ  تفه هقی  هنانز  ترش  یت  پاچ 

هنانز هنت  مین  ترش  یت  پاچ  درگ هقی  هنادرم  پات  پاچ  ژنالم هنانز  پات  پاچ  ژنالم هنانز  یشزرو  پات  پاچ 

کین یبوچ  سکع  موبلآ 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

ترش یت  پاچ  M-101 یتاغیلبت لیتسا  ناویل 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

N-101 راد تشاددای  یزیمور  میوقت 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-qinbo/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%af%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%da%98/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-m-101/
https://www.gifto.ir/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-n-101/
https://www.gifto.ir


OT-102 ناوناب یتاغیلبت  هنیآ 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

L101 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ظفاحم  یرفس  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

یتاغیلبت ۶۱۲۸ یتراکاج 
ناموت   ۹,,۴۵۰

یتاغیلبت ۶۱۲۰ یتراک  اج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۱۶ کنیع  هدنراد  هگن 
ناموت   ۲,,۳۰۰

یتاغیلیت ۱۰۱ یذغاک  لامتسد  یاج 
ناموت   ۱۲,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۱۰ یساش  هتخت 
ناموت   ۸,,۳۰۰

لباد ۳۵۰ یتاغیلبت  باسح  نیشام 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

یتاغیلبت ۳۲۰ راد  یچیق  هراکدنچ  رازبا 
ناموت   ۵,,۹۰۰

یتاغیلبت ۵۰۸ یزلف  رتم 
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

یتاغیلبت ۵۰۷ یزلف  رتم 
ناموت   ۳۲,,۰۰۰

دک ۶۱۲۶ یتاغیلبت  یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۹,,۴۵۰

دک ۶۱۲۳ یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  تلابشا یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 

مرچ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
یعونصم

یکفپ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰

دک ۴۵۱ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

دک ۴۵۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
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https://www.gifto.ir/product/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-ot-102/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-l101/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
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G 107 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۹,,۰۰۰

N-100 تشاددای
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

B102 تشاددای
ناموت   ۹,,۰۰۰

رپمآ یلیم  کنابرواپ ۲۱۸ ۸۰۰۰ 
ناموت   ۶۸,,۰۰۰

یرانیمس یمرچ   A5 روسالک
ناموت   ۱۳,,۸۰۰

دک ۴۳۰ یکیتسالپ  راکدوخ 
ناموت   ۱,,۲۸۰

CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰

دک ۲۲ یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۹,,۴۰۰

هکت ود   G104 هیده تس 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

یزلف  T-104 هوق غارچ 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

N-103 دک تشاددای 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

Notecube لدم تشاددای 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

N-105 راد رکیتسا  تشاددای 
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

N-104 دک تشاددای 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

G102 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

هکت هس  G 103 هیده تس 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدیلکاج راکدوخ و   G106 هیده تس 
ناموت   ۱۹,,۵۰۰

دک ۶۱۲۴ یمرچ  تراک  یاج 
ناموت   ۹,,۴۵۰

یژراش ۵۵۳۳ یزیمور  هعلاطم  غارچ 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۵ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۵,,۵۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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یبوچ ۹۶۸-۴ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۳ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۷,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۲ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

راد ۹۷۰ غارچ  رازبا  هبعج 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

لباترپ ۹۶۵-۴ هکنپ 
ناموت   ۲۸,,۶۰۰

دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یا هلژ  یناویل  ریز 
ناموت   ۳,,۸۰۰

NS101 یتاغیلبت تشاددای 
ناموت   ۹,,۵۰۰

کتروپ ۱۲۲ راکدوخ 
ناموت   ۱۲,,۵۰۰

تلویو دوتا 
ناموت   ۲,,۰۰۰

دک ۱۰۲ لیابوم  هدنرادهگن  هیاپ 
ناموت   ۶,,۰۰۰

یکیتسالپ ۵۵۵۳ تعاس 
ناموت   ۱۱,,۸۰۰

ینویزیولت ولج  ناتک  هالک  روانش یبط  دپ  سوم  ۲۰۳A دک فیک  هارمهب  وردوخ  ریگباتفآ 
ناموت   ۱۰,,۵۰۰

یریمیلپ ۱۲۲ ناویل 
ناموت   ۸,,۹۰۰

یریمیلپ ۱۲۰ ناویل 
ناموت   ۸,,۹۰۰

یکیتسالپ ۱۲۳ ناجنف 
ناموت   ۴,,۸۰۰

یتناس دیفس ۱۰  یکیمارس  ناویل 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰
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NS103 یتاغیلبت تشاددای  NS102 یتاغیلبت تشاددای  دیفس یکیمارس  ماخ  ناجنف 
ناموت   ۱۰,,۰۰۰

یگنر لخاد  هتسد و  یکیمارس  گام 
ناموت   ۱۱,,۹۰۰

صاخ یایاده 

یتاغیلبت ۱۰۳ ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۸۵,,۰۰۰

Ap01 راد همانلاس  یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

دک یریزو  مین سیفن  ظفاح  باتک 
۱۷۰۷
ناموت   ۱۸۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۶ ییاپورا  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۵ ییاپورا  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۴ ییاپورا  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۲۱۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۳ یریزو  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۱۱۵,,۰۰۰

دک ۱۷۰۲ یریزو  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۲۹۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۰ یلحر  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۵۹۰,,۰۰۰

لدم ۳۳۳۹-۳ یتاغیلبت ۱۰۰۰۰ کنابرواپ 
ناموت   ۱۶۲,,۰۰۰

Clip2 3334-2 ثوتولب رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

۳۳۲۴-۱ لدم ثوتولب  رکیپسا 
ناموت   ۱۰۶,,۰۰۰

کین یبوچ  سکع  موبلآ 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

نپوروی  ROOK یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ظفاحم  یرفس  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

G-108 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۶۹,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-ns103/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-ns102/
https://www.gifto.ir/product/%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b1%db%b0%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-ap01/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%86%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b4/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-10000/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-clip2-3334-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-%d9%85%d8%af%d9%84-x3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-rook-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-g-108/
https://www.gifto.ir


یتاغیلبت ۱۰۶ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۵ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۳ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۱ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

PB راد کنابرواپ  یتاغیلبت  هیده  تس 
100
ناموت   ۳۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۳۱۹ هراکدنچ  رازبا 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

راد لودناپ  یزیمور  یبوچ  تعاس 
Besky
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

besky- یثلثم - یزیمور - یبوچ - تعاس
ناموت   ۳۴,,۰۰۰

Besky B05 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۹۷,,۰۰۰

Besky B04 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۶۰,,۰۰۰

F01 یبوچ یتاغیلبت  هیده  تس 
ناموت   ۱۴۵,,۰۰۰

OR- راد کنابرواپ  یتیریدم  رزیاناگرا 
100
ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

یتاغیلبت کیبور  بعکم  ۳۳۳۹-۳ لدم یتاغیلبت ۴۰۰۰  کنابرواپ 
ناموت   ۸۹,,۰۰۰

TOWNSEND مورک هندب  سیفن  ملق 
سارک

ناموت   ۲,,۰۰۰,,۰۰۰

سیفن یرانیمس  یتیریدم  یمرچ  فیک 

Besky B03 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۰۴,,۰۰۰

Besky B02 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۴۴,,۰۰۰

Besky B01 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

نپوروی  KIAN یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-106/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-105/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-103/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-101/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-pb-100/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b3%db%b1%db%b9/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1-besky/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%db%8c-besky/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-05/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-04/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-4000/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-03/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-02/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-01/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-kian-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir


نپوروی  SPRING یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

نپوروی  STONE یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

نپوروی  DIAMOND یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

نپوروی  EASY یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

نپوروی  AURORA یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

نپوروی  FINGER یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

نپوروی  FARM یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  vita یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۸۰,,۰۰۰

نپوروی  WINDOW یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  SQUARE یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  TOMB یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

نپوروی  LAST یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  STAND یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

نپوروی  SING یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  DANCE یتاغیلبت ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  DARK سیفن ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  STEP سیفن ملق 
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  PARENT مرچ همین  ملق 
ناموت   ۴۰۰,,۰۰۰

GALLERY یکشم ییالط  همین  ملق 
نپوروی

ناموت   ۴۰۰,,۰۰۰

نپوروی  GARNET سیفن ملق 
ناموت   ۷۵۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-spring-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-stone-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-diamond-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-easy-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aurora-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-finger-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-farm-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-vita-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-window-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-square-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-tomb-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-last-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-stand-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sing-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-dance-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-dark-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-step-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-parent-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-gallery-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-garnet-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir


cyrus cylinder pen سیفن ملق 
نپوروی

ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  MULLER ملق
ناموت   ۳۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  ARENA ملق
ناموت   ۳۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  RASHEL ملق
ناموت   ۳۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  ALLIANZ ملق
ناموت   ۴۲۰,,۰۰۰

تاملپیا  KING ملق
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

تاملپیا  LOBBY ملق
ناموت   ۱۹۰,,۰۰۰

تاملپیا  WOOD ملق
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

تاملپیا بوچ ۲۰۰۰  حرط  ملق 
ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

تاملپیا یفدص ۲۰۰۰  ملق 
ناموت   ۱,,۹۰۰,,۰۰۰

ندراک ریپ   OPERA ملق
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

ندراک ریپ   LEO ملق
ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

ندراک ریپ   AQUARIUS کت سیوندوخ 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

نیدراگ ریپ   the one ملق
ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

نیدراگریپ لیتسا  هریگ   JUPITER ملق
ناموت   ۴۴۰,,۰۰۰

ریپ  MARSHAL ییالط یکشم  ملق 
ندراک

ناموت   ۵۴۰,,۰۰۰

سارک  CLICK لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

CALAIS لیتسا هریگ  یکشم  ملق 
سارک

ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

سارک  AVENTURA لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۴۵۰,,۰۰۰

سارک  BEVERLY لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cyrus-cylinder-pen-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-muller-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-arena-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-rashel-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-allianz-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-king-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lobby-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-wood-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-opera-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leo-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%aa%da%a9-aquarius-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-the-one-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-jupiter-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-marshal-%d9%be%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-click-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84calais-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-aventura-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-beverly-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir


سارک  BAILY لیتسا هریگ  ملق 
ناموت   ۷۵۰,,۰۰۰

سارک  BAILY درز هریگ  لیتسا  ملق 
ناموت   ۹۰۰,,۰۰۰

CLASSIC تام یکشم  ملق 
سارک  CENTURY
ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

CLASSIC CENTURY قارب مورک  ملق 
سارک

ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

CLASSIC CENTURY الط شکور  ملق 
سارک

ناموت   ۱,,۰۰۰,,۰۰۰

سارک  TOWNSEND یکشم هندب  ملق 
ناموت   ۱,,۵۰۰,,۰۰۰

ییالط  PEERLESS 125 سیفن ملق 
سارک

ناموت   ۷,,۵۰۰,,۰۰۰

رفیش  POP سیفن ملق 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

لیتسا همین   SENTINEL سیفن ملق 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

رفیش  STYLUS سیفن ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

هریگ لیتسا   Prelude سیفن ملق 
لیتسا

ناموت   ۱,,۰۴۰,,۰۰۰

یکشم  Prelude سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۰۴۰,,۰۰۰

درز هریگ  لیتسا   Prelude سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۶۴۰,,۰۰۰

قارب مورک  همین   Prelude سیفن ملق 
یکشم

ناموت   ۱,,۸۴۰,,۰۰۰

لیتسا هریگ  رفیش   ۳۰۰ سیفن ملق 
ناموت   ۶۷۰,,۰۰۰

درز هریگ  لیتسا  رفیش   ۳۰۰ سیفن ملق 
ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

SCUDERA FERRARI 300 سیفن ملق 
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

یکال یا  هوهق   SAGARIS سیفن ملق 
ناموت   ۷۹۰,,۰۰۰

یکال یکشم   SAGARIS سیفن ملق 
رفیش

ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

رواروف  PRIMINA سیفن ملق 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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Page 76 of 97

https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84baily-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-baily-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%aa-classic-century-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-classic-century-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-classic-century-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-peerless-125-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pop-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-stylus-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85prelude-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-scudera-ferrari-300/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-primina/
https://www.gifto.ir


رواروف  BOUTONNIERE سیفن ملق 
ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

PININFARINA AERO سیفن ملق 
رواروف

ناموت   ۱,,۶۵۰,,۰۰۰

Dolce Vita Media اتلد ملق 
ناموت   ۲,,۱۰۰,,۰۰۰

We smorfia اتلد سیفن  ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

w17 اتلد سیفن  ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

Delta Dolce Vita Media
ناموت   ۲,,۱۰۰,,۰۰۰

Dolce Vita Media اتلد ملق 
ناموت   ۳,,۰۰۰,,۰۰۰

G 107 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۲۹,,۰۰۰

نیکام لدم  یژراش  شارت  شیر 
۳۳۲۵
ناموت   ۱۰۲,,۰۰۰

لدم کنابرواپ  هارمهب  ثوتولب  رکیپسا 
۳۳۲۴_۲
ناموت   ۱۸۲,,۰۰۰

دک ۳۳۳۷-۱ یتاغیلبت  یزیمور  رکیپسا 
ناموت   ۱۳۷,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۱ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۳ یبوچ  ییاریذپ  تس  ایرآ ۳۰۰ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۳۰۲ یبوچ  ییاریذپ  تس  ایرآ ۵۰۱ یبوچ  ییاریذپ  تس 
ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۲۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۲۰ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۹ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۸ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-boutonniere/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pininfarina-aero/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media-4/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-we-smorfia/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-2-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-w17/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media-3/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-g-107%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-tg06/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b4%db%b0%db%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-301/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-303/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-300/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-302/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-501/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-721/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-720/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-719/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-718/
https://www.gifto.ir


ایرآ ۷۱۶ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۲ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۱۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۸ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

دیفس ایرآ ۷۰۵  ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۹,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۴ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۷۴,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۰ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۸۰,,۰۰۰

دک کیتسال  حرط  یزیمور  تعاس 
۳۳۴۱-۱
ناموت   ۶۱,,۵۰۰

رپمآ یلیم  کنابرواپ ۲۱۸ ۸۰۰۰ 
ناموت   ۶۸,,۰۰۰

BT ثوتولب تسده  کنابرواپ و 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

هعلاطم غارچ  اب  راکدوخ  تس   Glory ِ
ناموت   ۱۶۹,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-2
ناموت   ۱۰۵,,۰۰۰

vip دک یمرچ  ییاریذپ  تس  هبعج 
set-1
ناموت   ۱۲۵,,۰۰۰

هکت ود   G104 هیده تس 
ناموت   ۳۵,,۰۰۰

Notecube لدم تشاددای 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

G102 یتاغیلبت هیده  تس 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

هکت هس  G 103 هیده تس 
ناموت   ۴۸,,۰۰۰

یدیلکاج راکدوخ و   G106 هیده تس 
ناموت   ۱۹,,۵۰۰

T-109 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

S7 هراکدنچ رازبا 
ناموت   ۴۳,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-716/
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-711/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-708/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-704/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%db%b7%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-ea96/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%db%b2%db%b1%db%b8-%db%b8%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%88-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-bt/
https://www.gifto.ir/product/%d9%90glory-%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-20/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b3%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-6-%d8%af%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%84-notecube/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-5-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-4-%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%83%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-sg-2-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sm18/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-s7/
https://www.gifto.ir


T 110 رازبا هبعج 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

T-111 رازبا هبعج 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

OFFICE SET یتیریدم یزیمور  تس 
ناموت   ۳,,۰۰۰,,۰۰۰

یژراش ۵۵۳۳ یزیمور  هعلاطم  غارچ 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

هراکدنچ ۵۰۵ رازبا 
ناموت   ۴۳,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۵ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۵,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۴ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

یبوچ ۹۶۸-۳ یزیمور  تس 
ناموت   ۱۷,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۲ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۲,,۵۰۰

یبوچ ۹۶۸-۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

راد ۹۷۰ غارچ  رازبا  هبعج 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

لباترپ ۹۶۵-۴ هکنپ 
ناموت   ۲۸,,۶۰۰

دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یسدنهم ۵۶۰۱ یزیمور  تس 
ناموت   ۸۸,,۵۰۰

VIP4 سیفن یمرچ  تس  VIP-3 سیفن یتیریدم  هیده 

VIP-2 سیفن یتیریدم  هیده  Delta Titano سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

Delta Prestige سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۷۰۰,,۰۰۰

Delta Lex سیفن ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sl15/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-s26/
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https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-5533/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-505/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-5-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-4-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-3-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-2-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-1-968/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%a7%d8%b1-970/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d9%86%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84-4-965/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-969/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-5601/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-vip4/
https://www.gifto.ir/product/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-vip-3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-vip-2/
https://www.gifto.ir/product/delta-titano/
https://www.gifto.ir/product/delta-prestige/
https://www.gifto.ir/product/delta-lex/
https://www.gifto.ir


Delta Journal سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۵۰۰,,۰۰۰

Dolce Vita Media اتلد ملق 
ناموت   ۲,,۴۰۰,,۰۰۰

Delta Dolce Vita Fusion سیفن ملق 
Soiree
ناموت   ۲,,۱۰۰,,۰۰۰

Delta Forever Romeo ملق
&Giulietta
ناموت   ۲,,۰۰۰,,۰۰۰

VIP-1 سیفن یتیریدم  هیده  یس یس  یترفاسم ۱۲۰۰  کسالف 
Gm-111

ناموت   ۸۵,,۰۰۰

MF09 دک یرانیمس  فیک 
ناموت   ۷۳,,۰۰۰

MF08 دک یرانیمس  فیک 
ناموت   ۷۳,,۰۰۰

MF07 دک یرانیمس  فیک 
ناموت   ۷۳,,۰۰۰

MF02 دک یرانیمس  فیک 
ناموت   ۱۱۵,,۰۰۰

رواروف  PRIMA سیفن ملق 
ناموت   ۴۵۰,,۰۰۰

Cuban forever سیفن ملق 
ناموت   ۴۵۰,,۰۰۰

Cuban With Base سیفن ملق 
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

NEW 704 ایرآ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۹۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۵ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

MF01 دک یرانیمس  فیک 
ناموت   ۸۳,,۰۰۰

نهک 815 لدم  رهاوج  هبعج  تس 
ناموت   ۸۹,,۴۰۰

نپوروی  AMAZON سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  FLASH ملق
ناموت   ۲۱۰,,۰۰۰

نپوروی  LEADER سیفن ملق 
ناموت   ۲۳۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
دیئامرف کچ  شورف  رتفد  اب  ار  ییاھن  تمیق  یدوجوم و  .

Page 80 of 97

https://www.gifto.ir/product/delta-journal/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-media/
https://www.gifto.ir/product/delta-dolce-vita-fusion-soiree/
https://www.gifto.ir/product/delta-forever-romeo-giulietta/
https://www.gifto.ir/product/vip-set1-gifts-special-gifto/
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https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-mf09/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-mf08/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-mf07/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-mf02/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-prima-forever/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cuban-forever/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cuban-with-base/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705-%da%a9%d9%be%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-705/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-mf01/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%87%d9%86-815/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-amazon-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-flash-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-leader-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir


CLAN سیفن ینویسکلک و  ملق 
نپوروی

ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

تاملپیا  PIZZA درز هریگ  یکشم  ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  PIZZA یا هرقن  ییالط و  ملق 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

LORD لیتسا هریگ  لیتسا  ملق 
تاملپیا

ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD درز هریگ  لیتسا  ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD یکشم ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD ملق
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

LORD دیفس هریگ  یجنرطش  ملق 
تاملپیا

ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD درز هریگ  ملق 
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰

BOLOSSOM MINI سیفن ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۱۸۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  BOLOSSOM سیفن ملق 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  AARON ملق
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  ME 2 سیفن ملق 
ناموت   ۳۷۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  AQUA II سیفن ملق 
ناموت   ۲۹۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  WISDOM سیفن ملق 
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

MARSHAL لیتسا یکشم  همین  ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

TOWNSEND قارب مورک  سیفن  ملق 
سارک

ناموت   ۱,,۵۰۰,,۰۰۰

رفیش درز  هریگ  یکشم   ۱۰۰ ملق
ناموت   ۸۰۰,,۰۰۰

مورک همین   SAGARIS سیفن ملق 
رفیش

ناموت   ۷۵۵,,۰۰۰

رفیش ییالط   SAGARIS سیفن ملق 
ناموت   ۱,,۲۹۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bolossom-mini-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bolossom-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aaron-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-me-2-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aqua-ii-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-wisdom-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
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https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-100-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sagaris-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
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رفیش  LEGACY سیفن ملق 
ناموت   ۷,,۵۰۰,,۰۰۰

ایرآ ۷۰۱ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

Engineer یسدنهم راکدوخ 
ناموت   ۹۵,,۰۰۰

ظفاح ینویسکلک  سیفن و  ملق 
ناموت   ۶۵۰,,۰۰۰

یبوچ یراوید ۱۱۴  تعاس 
ناگیار

اریم ۷۰۲ ییاریذپ  هبعج 
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰

اریمآ ۷۰۴ ییاریذپ  هبعج  دک ۱۲ دنژآ  یشود  یمرچ  فیک 

دک ۰۸ اتیمرآ  یشود  یمرچ  فیک  هکت یمرچ ۴  تس 
ناموت   ۱۸۵,,۰۰۰

یمرچ کچ  هتسد  دلج  یزیمور ۵۵۱۴ تعاس 
ناموت   ۳۱,,۰۰۰

PININFARINA سیفن ملق 
CAMBIANO

ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

CLASSIC مورک هندب  ملق 
سارک CENTURY
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

الط شکور  یکشم   Century II ملق
سارک

ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

سارک مورک  هندب   Century II ملق
ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

Tech3 هراک هس  ملق 
ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

یالط  TOWNSEND سیفن ملق 
سارک

ناموت   ۴,,۶۰۰,,۰۰۰

سارک  CENTURY II الط شکور  ملق 
ناموت   ۴,,۰۰۰,,۰۰۰

سارک  ATX ملق تس 
ناموت   ۸۰۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-704/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a2%da%98%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%af-12/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%a7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-4-%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%da%a9-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-5514/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-forever/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-ii-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-ii-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-tech3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-townsend-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-century-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-atx-2/
https://www.gifto.ir


انالوم ینویسکلک  سیفن  ملق 
ناموت   ۱,,۶۰۰,,۰۰۰

Gold مایخ ینویسکلک  سیفن  ملق 
ناموت   ۶,,۹۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Smart سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Visit سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Victor ملق
ناموت   ۲۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Tram سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Today سیفن ملق 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

نپوروی  TITAN ملق
ناموت   ۶۰,,۰۰۰

نپوروی  Target سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Theory سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Taken سیفن ملق 
ناموت   ۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Ring سیفن ملق 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Point سیفن ملق 
ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

نپوروی  OCEAN سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Nobel سیفن ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Navy سیفن ملق 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

نپوروی  MILAN سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Line سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

نپوروی  Linda سیفن ملق 
ناموت   ۱۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Kiss سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰
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نپوروی  Khayyam سیفن ملق 
ناموت   ۲,,۵۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Join سیفن ملق 
ناموت   ۲۱۰,,۰۰۰

Gallery مورک یکشم  همین  ملق 
نپوروی

ناموت   ۳۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Full ملق
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

لیتسا یکشم  همین   fort سیفن ملق 
نپوروی

ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

ییالط یکشم  همین   Fort سیفن ملق 
نپوروی

ناموت   ۶۵۰,,۰۰۰

نپوروی  Ferdowsi edition سیفن ملق 
ناموت   ۴۰۰,,۰۰۰

نپوروی  ESPRIT سیفن ملق 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

نپوروی شوروک  ملق 
ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

نپوروی  Core ملق
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Cool سیفن ملق 
ناموت   ۲۲۰,,۰۰۰

نپوروی یتفج   Club سیفن ملق 
ناموت   ۲۷۰,,۰۰۰

نپوروی  City سیفن یکشم  ملق 
ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

نپوروی  ARCH سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

نپوروی  Alice سیفن ملق 
ناموت   ۱۳۰,,۰۰۰

CENTURY قارب مورک  ملق  تس 
سارک

ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

سارک  Townesd مورک هندب  ملق 
ناموت   ۲,,۰۰۰,,۰۰۰

NEPTUN یرمرم یبآ  سیفن  ملق 
ندراکریپ

ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

NEPTUN یا هوهق  همین  سیفن  ملق 
نیدراگریپ

ناموت   ۶۰۰,,۰۰۰

ندراکریپ  MARSHAL ییالط ملق 
ناموت   ۸۴۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-khayyam-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-join-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-gallery-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-full-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-fort-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-fort-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-ferdowsi-edition-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-esprit-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cyrus-cylinder-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-core-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cool-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-club-%d8%ac%d9%81%d8%aa%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-city-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-arch-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-alice-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-century-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%85-townesd-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%b1%db%8c-neptun-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-neptun-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-marshal-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir


نیدراگریپ  Libra سیفن ملق 
ناموت   ۴۲۰,,۰۰۰

نیدراگریپ درز  هریگ   JUPITER ملق
ناموت   ۵۰۰,,۰۰۰

ندراکریپ  Bolossom مورک ملق 
ناموت   ۱۹۰,,۰۰۰

نیدراگریپ  AQUARIUS سیفن ملق 
ناموت   ۲۴۰,,۰۰۰

رفیش  Vfm سیفن ملق 
ناموت   ۱۱۰,,۰۰۰

هریگ لیتسا   SENTINEL سیفن ملق 
رفیش درز 
ناموت   ۱۸۰,,۰۰۰

رفیش تام   SENTINEL سیفن ملق 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

هریگ لیتسا   SENTINEL سیفن ملق 
رفیش لیتسا 
ناموت   ۱۴۰,,۰۰۰

هریگ یکال  یکشم   Prelude راکدوخ
رفیش درز 
ناموت   ۷۵۰,,۰۰۰

یگنر هندب   Prelude سیفن راکدوخ 
رفیش

ناموت   ۲۵۰,,۰۰۰

رفیش  Mini Prelude سیفن ملق 
ناموت   ۳۰۰,,۰۰۰

رفیش ینبرک   INTENSITY سیفن ملق 
ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

رفیش  Centennial ملق رفیش  Centennial Silver ملق یکال یکشم  رفیش  سیفن ۳۰۰  ملق 
درز هریگ 
ناموت   ۹۴۰,,۰۰۰

تاملپیا  SCHMIDTS ملق
ناموت   ۳۶۰,,۰۰۰

تاملپیا  LORD یسم ملق 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

تاملپیا  ISO ملق
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

تاملپیا  FLY ملق
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

تاملپیا  ELLESSE ملق
ناموت   ۲۸۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-libra-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-jupiter-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-bolossom-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-aquarius-%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-vfm-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-sentinel-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-prelude-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-prelude-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-mini-prelude-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-intensity-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-centennial-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-centennial-silver-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-300-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-schmidts-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-lord-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-iso-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-fly-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-ellesse-%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.gifto.ir


لاتیجید یایاده 

سیفن یبوچ  یایاده 

کناب رواپ 

لدم ۳۳۳۹-۳ یتاغیلبت ۱۰۰۰۰ کنابرواپ 
ناموت   ۱۶۲,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۶ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۸۵,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۵ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۳ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

یتاغیلبت ۱۰۱ کناب  رواپ  تس 
ناموت   ۱۷۰,,۰۰۰

PB راد کنابرواپ  یتاغیلبت  هیده  تس 
100
ناموت   ۳۷۰,,۰۰۰

OR- راد کنابرواپ  یتیریدم  رزیاناگرا 
100
ناموت   ۳۸۰,,۰۰۰

۳۳۳۹-۳ لدم یتاغیلبت ۴۰۰۰  کنابرواپ 
ناموت   ۸۹,,۰۰۰

p8t کنابرواپ
ناموت   ۹۱,,۰۰۰

p5l یزلف کنابرواپ 
ناموت   ۵۴,,۰۰۰

p3 یزلف کنابرواپ 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

p5i کنابرواپ
ناموت   ۵۴,,۰۰۰

P12T کناب رواپ 
ناموت   ۹۹,,۰۰۰

p5t یزلف کنابرواپ 
ناموت   ۶۱,,۰۰۰

P4H کنابرواپ
ناموت   ۴۵,,۰۰۰

لدم کنابرواپ  هارمهب  ثوتولب  رکیپسا 
۳۳۲۴_۲
ناموت   ۱۸۲,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-10000/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-106/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-105/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-103/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-pb-101/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-pb-100/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-besky-4000/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-p8t/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-p5l/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-p3/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-p5i/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-p12t/
https://www.gifto.ir/product/9182/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-p4h/
https://www.gifto.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-tg06/
https://www.gifto.ir


رپمآ یلیم  کنابرواپ ۲۱۸ ۸۰۰۰ 
ناموت   ۶۸,,۰۰۰

BT ثوتولب تسده  کنابرواپ و 
ناموت   ۱۲۸,,۰۰۰

DK 208 ینوفیآ حرط  کناب  رواپ 
ناموت   ۶۴,,۰۰۰

رپمآ یلیم  رازه  زالپ ۱۰  کنابرواپ 
ناموت   ۹۷,,۰۰۰

PK215 کناب رواپ 
ناموت   ۴۶,,۰۰۰

یزیمور مچرپ 

کولف پاچ  یزیمور  مچرپ  لاتیجید پاچ  یزیمور  مچرپ 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

یتاغیلبت کاشوپ 

انیراف نینیپ 

رواروف  PRIMINA سیفن ملق 
ناموت   ۳۳۰,,۰۰۰

رواروف  BOUTONNIERE سیفن ملق 
ناموت   ۹۵۰,,۰۰۰

PININFARINA AERO سیفن ملق 
رواروف

ناموت   ۱,,۶۵۰,,۰۰۰

رواروف  PRIMA سیفن ملق 
ناموت   ۴۵۰,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%db%b2%db%b1%db%b8-%db%b8%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%88-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab-bt/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b2-10-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-pk215/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9/
https://www.gifto.ir/product/%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-primina/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-boutonniere/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-pininfarina-aero/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-prima-forever/
https://www.gifto.ir


Cuban forever سیفن ملق 
ناموت   ۴۵۰,,۰۰۰

Cuban With Base سیفن ملق 
ناموت   ۵۵۰,,۰۰۰

PININFARINA سیفن ملق 
CAMBIANO

ناموت   ۱,,۳۰۰,,۰۰۰

رتچ

هوق غارچ 

T-103 هکت یتاغیلبت ۲  رازبا  تس 
ناموت   ۳۸,,۰۰۰

دک ۳۱۶ یتاغیلبت  هوق  غارچ 
ناموت   ۱۹,,۸۰۰

هعلاطم غارچ  اب  راکدوخ  تس   Glory ِ
ناموت   ۱۶۹,,۰۰۰

یزلف  T-104 هوق غارچ 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

یژراش ۵۵۳۳ یزیمور  هعلاطم  غارچ 
ناموت   ۳۶,,۰۰۰

راد ۹۷۰ غارچ  رازبا  هبعج 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

سیفن باتک 

دک یریزو  مین سیفن  ظفاح  باتک 
۱۷۰۷
ناموت   ۱۸۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۶ ییاپورا  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۵ ییاپورا  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۱۲۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۴ ییاپورا  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۲۱۰,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cuban-forever/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-cuban-with-base/
https://www.gifto.ir/product/%d9%82%d9%84%d9%85-forever/
https://www.gifto.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-2-%d8%aa%da%a9%d9%87-tl333/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b3%db%b1%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d9%90glory-%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d9%88%d9%87-tl111-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-5533/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%a7%d8%b1-970/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%86%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b7/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b6/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b5/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b4/
https://www.gifto.ir


دک ۱۷۰۳ یریزو  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۱۱۵,,۰۰۰

دک ۱۷۰۲ یریزو  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۲۹۰,,۰۰۰

دک ۱۷۰۰ یلحر  سیفن  ظفاح  باتک 
ناموت   ۵۹۰,,۰۰۰

ناتک هالک 

هداس هجرد ۱  رادباقن  ناتک  هالک  کرت هجرد ۱ ۶  رادباقن  ناتک  هالک  ینابلخ هجرد ۱  رادباقن  ناتک  هالک  هجرد ۱ رادباقن  ناتک  هالک 

یروت ناتک  هالک  ترپسا ریگباتفآ  باقن  ریگباتفآ باقن  ینویزیولت ولج  ناتک  هالک 

ترپسا رادباقن  هالک  رادباقن هالک 

نایاقآ فیک 

L101 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

L100 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰

سیفن یرانیمس  یتیریدم  یمرچ  فیک  دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

کیلک تالوصحم  یور  تمیق  هدھاشم  یارب 
دیئامن
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https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b3/
https://www.gifto.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b0/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%b1-6-%d8%aa%d8%b1%da%a9/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-1/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-l101/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-l100/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%af-969/
https://www.gifto.ir


یرانیمس ۶۷۱۶ فیک  یلیامح ۶۷۱۵ فیک  یپات ۶۷۱۴ پل  فیک  یپات ۶۷۱۳ پل  فیک 

یعونصم ۶۷۱۲ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۱۱ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۱۰ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۹ مرچ  یرانیمس  فیک 

یعونصم ۶۷۰۸ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۷ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۶ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۵ مرچ  یرانیمس  فیک 

یعونصم ۶۷۰۴ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۳ مرچ  یرانیمس  فیک  یتنزرب ۶۷۰۲ یشود  فیک  یتنزرب ۶۷۰۱ یتسد  فیک 

یمرچ ۶۷۰۰ یتیریدم  فیک  یمرچ ۶۶۹۹ یتیریدم  فیک  یعونصم ۶۶۹۸ مرچ  یرانیمس  فیک  یتنزرب ۶۶۹۷ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰
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https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-6716/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-6715/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-6714/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-6713/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6712/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6711/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6710/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6709/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6708/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6707/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6706/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6705/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6704/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6703/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%aa%db%8c-6702/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%aa%db%8c-6701/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-6700/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-6699/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-6698/
https://www.gifto.ir/product/%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%aa%db%8c-6697/
https://www.gifto.ir


یتنزرب ۶۶۹۶ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۵ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۴ یراینمس  فیک  یتنزرب ۶۶۹۳ یراینمس  فیک 

یتنزرب ۶۶۹۲ یراینمس  فیک  تلابشا ۶۶۹۱ یشود  فیک  تلابشا ۶۶۹۰ یرانیمس  فیک  تلابشا ۶۶۸۹ یرانیمس  فیک 

تلابشا ۶۶۸۸ یرانیمس  فیک 

یرادا فیک 

ناوناب فیک 

سیفن یرانیمس  یتیریدم  یمرچ  فیک  نپوروی سکین  هنانز  هیده  تس 
ناموت   ۱۹۵,,۰۰۰

روکینام ۷۰۶ تس 
ناموت   ۱۵۰,,۰۰۰

دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۷ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰
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یشود فیک 

یرانیمس ۶۷۱۶ فیک  یلیامح ۶۷۱۵ فیک  یپات ۶۷۱۴ پل  فیک  یپات ۶۷۱۳ پل  فیک 

یعونصم ۶۷۱۲ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۱۱ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۱۰ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۹ مرچ  یرانیمس  فیک 

یعونصم ۶۷۰۸ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۷ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۶ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۵ مرچ  یرانیمس  فیک 

یعونصم ۶۷۰۴ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۳ مرچ  یرانیمس  فیک  یتنزرب ۶۷۰۲ یشود  فیک  یتنزرب ۶۷۰۱ یتسد  فیک 

یتنزرب ۶۶۹۶ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۵ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۴ یراینمس  فیک  تلابشا ۶۶۹۱ یشود  فیک 
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یتاغیلبت یرانیمس  فیک 

دک  Qinbo یتاغیلبت یرانیمس  فیک 
۳۳۴۰-۲
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

سیفن یرانیمس  یتیریدم  یمرچ  فیک  تلابشا یتاغیلبت  یرانیمس  فیک  مرچ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
یعونصم

یکفپ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰

هنادرم فیک 

دک  Qinbo یتاغیلبت یرانیمس  فیک 
۳۳۴۰-۲
ناموت   ۲۶,,۵۰۰

L101 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

L100 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰

سیفن یرانیمس  یتیریدم  یمرچ  فیک 

تلابشا یتاغیلبت  یرانیمس  فیک  مرچ یتاغیلبت  یرانیمس  فیک 
یعونصم

یدولم ۱۵۰ هیده  تس 
ناموت   ۵۵,,۰۰۰

یرانیمس ۶۷۱۶ فیک 
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یلیامح ۶۷۱۵ فیک  یپات ۶۷۱۴ پل  فیک  یپات ۶۷۱۳ پل  فیک  یعونصم ۶۷۱۲ مرچ  یرانیمس  فیک 

یعونصم ۶۷۱۱ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۱۰ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۹ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۸ مرچ  یلیامح  فیک 

یعونصم ۶۷۰۷ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۶ مرچ  یلیامح  فیک  یعونصم ۶۷۰۵ مرچ  یرانیمس  فیک  یعونصم ۶۷۰۴ مرچ  یرانیمس  فیک 

یعونصم ۶۷۰۳ مرچ  یرانیمس  فیک  یتنزرب ۶۷۰۲ یشود  فیک  یتنزرب ۶۷۰۱ یتسد  فیک  یمرچ ۶۷۰۰ یتیریدم  فیک 

یمرچ ۶۶۹۹ یتیریدم  فیک  یعونصم ۶۶۹۸ مرچ  یرانیمس  فیک  یتنزرب ۶۶۹۶ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۵ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۶۵,,۰۰۰
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یتنزرب ۶۶۹۴ یراینمس  فیک  یتنزرب ۶۶۹۳ یراینمس  فیک  یتنزرب ۶۶۹۲ یراینمس  فیک  تلابشا ۶۶۹۱ یشود  فیک 

تلابشا ۶۶۹۰ یرانیمس  فیک  تلابشا ۶۶۸۹ یرانیمس  فیک  تلابشا ۶۶۸۸ یرانیمس  فیک 

یترفاسم فیک 

یتاغیلبت ظفاحم  یرفس  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

راد ۹۷۰ غارچ  رازبا  هبعج 
ناموت   ۳۷,,۰۰۰

دک ۹۶۹ یتاغیلبت  یرفس  فیک 
ناموت   ۴۴,,۰۰۰

یعونصم مرچ  فیک 

لانرتسکا کسیددراه  فیک 
ناموت   ۲۶,,۰۰۰

L101 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۳۰,,۰۰۰

L100 یتاغیلبت یمرچ  کرادم  فیک 
ناموت   ۲۷,,۰۰۰

یمرچ ۶۷۰۰ یتیریدم  فیک 

یمرچ ۶۶۹۹ یتیریدم  فیک  یعونصم ۶۶۹۸ مرچ  یرانیمس  فیک  یتنزرب ۶۶۹۷ یتشپ  هلوک 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

یتنزرب ۶۶۹۳ یراینمس  فیک 
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یتنزرب ۶۶۹۲ یراینمس  فیک  تلابشا ۶۶۹۰ یرانیمس  فیک  تلابشا ۶۶۸۹ یرانیمس  فیک  تلابشا ۶۶۸۸ یرانیمس  فیک 

یتاغیلبت تشاددای 

Memo یتشاددایاج یملقاج و 
ناموت   ۱۳,,۵۰۰

N-101 راد تشاددای  یزیمور  میوقت 
ناموت   ۱۹,,۰۰۰

N-100 تشاددای
ناموت   ۲۰,,۰۰۰

B102 تشاددای
ناموت   ۹,,۰۰۰

یرانیمس یمرچ   A5 روسالک
ناموت   ۱۳,,۸۰۰

CN یتاغیلبت راد  میوقت  تشاددای 
ناموت   ۸,,۵۰۰

N-103 دک تشاددای 
ناموت   ۱۳,,۰۰۰

Notecube لدم تشاددای 
ناموت   ۱۸,,۰۰۰

N-105 راد رکیتسا  تشاددای 
ناموت   ۲۵,,۰۰۰

N-104 دک تشاددای 
ناموت   ۱۵,,۰۰۰

یدولم ۶ یتاغیلبت  راکدوخ  هچرتفد و 
ناموت   ۷۵,,۰۰۰

NS101 یتاغیلبت تشاددای 
ناموت   ۹,,۵۰۰

Sk یمرچ تشاددای 
ناموت   ۵,,۸۰۰

Poo5 تشاددای
ناموت   ۱۶,,۵۰۰

Sk2015 یمرچ  A4 یرانیمس فیک 
ناموت   ۲۳,,۷۰۰

Poo3 یکیتسالپ تشاددای  هچرتفد 
ناموت   ۵,,۵۰۰
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NS103 یتاغیلبت تشاددای  NS102 یتاغیلبت تشاددای 
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