
P R O D U C T S 
C A T A L O G U E

SALVADORIRAN.COM



دلیـل انتخاب نام سـالـوادور بر این برند به نبـوغ و استـعداد هنـری عظیـم شخصیـت سالوادور دالی باز می گـردد، 
جایی که معنی لغوی کلمه سـالوادور به نجات دهنده و منجی اطـالق می گردد، از همین رو این نـام بـرگزیده شد 
تا بتوانیـم با استفاده از نبـوغ ایـرانی و تکنـولـوژی روز دنیـا کاالیی به دست مـصـرف کننده برسانیم که الیـق هـر 

ایرانیست.
برند سالـوادور در فـروردین 1397 توسط گـروه شرکت های متین پارس ثبت و فـروش آن به شرکت متیـن پـارس 
کیـاراد واگـذار شد؛ این بـرنـد که در دسته محـصـوالت مـصـرفی قـرار می گیرد، کاالهای نـوشـت افـزاری نظیـر انـواع 
اتود)مدادنوکی(، انـواع خودکار oil pen - Mix Oil and Gel Pen- Ballpoint Pen - Gelpen، انـواع هایالیتر و مارکر 
و همچنین انـواع دفاتـر نوت بـوک تولیـد شده در کشورهای ایران، آلمان، ژاپن، چین، هند و ... را شامل می شود.

 درباره برند سالوادور



با ما همراه باشید...

salvadorirancom
 salvadoriran.com

هر روز با برنامه های جذاب منتظر شما هستیم.





salvadorirancom



خـودکــار
SALVADOR_5903OG

جنس بدنه:
جنس نوک:
نوع جوهر:
رنگ بندی:

جنس ساچمه:
سایز نوک:

سایز خودکار:  

  ABS ضدخش
  نیکل نقره

میکس ژل و روغن تولید کشور آلمان
آبی، قرمز و مشکی

      کاربیدتنگستن
1/0 میلیمتر

     x ۱۴۵ ۱۲ میلیمتر
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خـودکــار
SALVADOR_5903OG

جنس بدنه:
جنس نوک:
نوع جوهر:
رنگ بندی:

جنس ساچمه:
سایز نوک:

سایز خودکار:  

  ABS ضدخش
  نیکل نقره

میکس ژل و روغن تولید کشور آلمان
آبی، قرمز و مشکی

      کاربیدتنگستن
1/0 میلیمتر

     x ۱۴۵ ۱۲ میلیمتر
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خـودکــار
SALVADOR_5903OG

جنس بدنه:
جنس نوک:
نوع جوهر:
رنگ بندی:

جنس ساچمه:
سایز نوک:

سایز خودکار:  

  ABS ضدخش
  نیکل نقره

میکس ژل و روغن تولید کشور آلمان
آبی، قرمز و مشکی

      کاربیدتنگستن
1/0 میلیمتر

     x ۱۴۵ ۱۲ میلیمتر





جنس بدنه:
جنس نوک:

کشور تولیدکننده جوهر:
رنگبندی:
قابلیت:

سایز نوک:
سایز هایالیتر:

ویژگی: 

       پلی پروپیلن
       فیبر

                       کره جنوبی 
   سبز، زرد فسفری 

 هایالیتر 2 سر)هایالیتر و نشانگر(
     1/0 میلیمتر

         x ۱۳۵ ۱۳ میلیمتر
دارای جوهر فلورسنت و عدم پخش جوهر

هایالیتر
SALVADOR_522AT





هایالیتر
SALVADOR_522AT

جنس بدنه:
جنس نوک:

کشور تولیدکننده جوهر:
رنگبندی:
قابلیت:

سایز نوک:
سایز هایالیتر:

ویژگی: 

       پلی پروپیلن
       فیبر

                       کره جنوبی 
   سبز، زرد فسفری 

 هایالیتر 2 سر)هایالیتر و نشانگر(
     1/0 میلیمتر

         x ۱۳۵ ۱۳ میلیمتر
دارای جوهر فلورسنت و عدم پخش جوهر



SALVADOR_2251G
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جنس بدنه:
جنس نوک:

قابلیت نوک:
رنگبندی:

ویژگی:
سایز نوک:
سایز اتود: 

       رزین ABC شفاف )پلی استیرن(
       برنج

        2 زمانه
   مشکی، صورتی، آبی، نارنجی

دارای نوک جداشونده و مقاوم در برابر برخورد با اجسام سخت

     0/۵ میلیمتر
     x ۱۴۵ ۱۲ میلیمتر

اتود شیشه ای 
SALVADOR_2251G
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جنس بدنه:

قابلیت نوک:

رنگ بندی:

سایز نوک:

سایز اتود: 

اتود رنگی
SALVADOR_2212B

   پلی استیرن

    ۲ زمانه

 صورتی، بنفش، سبز و زرد

0/۵ و 0/7

 x ۱۴0 ۱0 میلیمتر
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اتود رنگی
SALVADOR_2212B

جنس بدنه:

قابلیت نوک:

رنگ بندی:

سایز نوک:

سایز اتود: 

   پلی استیرن

    ۲ زمانه

 صورتی، بنفش، سبز و زرد

0/۵ و 0/7

 x ۱۴0 ۱0 میلیمتر
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اتود رنگی
SALVADOR_2212B

جنس بدنه:

قابلیت نوک:

رنگ بندی:

سایز نوک:

سایز اتود: 

   پلی استیرن

    ۲ زمانه

 صورتی، بنفش، سبز و زرد

0/۵ و 0/7

 x ۱۴0 ۱0 میلیمتر
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اتود رنگی
SALVADOR_2212B

جنس بدنه:

قابلیت نوک:

رنگ بندی:

سایز نوک:

سایز اتود: 

   پلی استیرن

    ۲ زمانه

 صورتی، بنفش، سبز و زرد

0/۵ و 0/7

 x ۱۴0 ۱0 میلیمتر
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جنس بدنه:
جنس کالهک:

جنس گیره:
جنس سه نظام:

جنس تمام اتصاالت:
سایز نوک:
سایز اتود:

ویژگی: 

       استیل
          استیل

       استیل
            مس

                  مس
     0/۵ و 0/7

     x ۱۴۵ ۱0 میلیمتر
دارای پاک کن

اتود  استیل
SALVADOR_MPS500




