
 سلنا – شرکت ایرانیان نوشت افزار آرین 

 مشخصات فروشگاهی خودکار های سلنا 

 تعداد  تصویر کال  بارکد ملی کال  GS1بارکد 
کد  

 محصول 
 ردیف نام کال 

 
6260053001018 

 
1131213005300001  

1 SP101  1 میلیمتر  1.0خودکار سلنا ابی بدنه کریستال نوک 

 
6260053001025 

 
113121300500002  

1 SP102 2 میلیمتر 1.0قرمز  بدنه کریستال نوک  خودکار سلنا 

 
6260053001032 

 
1131213005300003  

1 SP103  3 میلیمتر 1.0خودکار سلنا مشکی  بدنه کریستال نوک 

 
6260053001049 

 
1131213005300004  

1 SP104 4 میلیمتر 1.0سبز  بدنه کریستال نوک  خودکار سلنا 

 
6260053001100 

 
1131213005300009  

1 SP110  5 میلیمتر  0.7خودکار سلنا ابی بدنه کریستال نوک 

 
6260053001117 

 
113121300500010  

1 SP111  6 میلیمتر 0.7خودکار سلنا قرمز بدنه کریستال نوک 



 سلنا – شرکت ایرانیان نوشت افزار آرین 

 مشخصات فروشگاهی خودکار های سلنا 

 
6260053001124 

 
1131213005300011  

1 SP112   7 میلیمتر 0.7خودکار سلنا مشکی بدنه کریستال نوک 

 
6260053001131 

 
1131213005300012 

 1 SP113  8 میلیمتر 0.7بدنه کریستال نوک  سبزخودکار سلنا 

 
6260053001063 

 
1131213005300005  

بسته 
50  

 عددی 

SP106 9 میلیمتر  1.0ابی بدنه کریستال نوک  خودکار سلنا 

 
6260053001070 

 
1131213005300006  

بسته 
50  

 عددی 

SP107  10 میلیمتر 1.0خودکار سلنا قرمز  بدنه کریستال نوک 

 
6260053001087 

 
1131213005300007  

ب 
  50سته 

عددی 
  

SP108 11 میلیمتر 1.0مشکی  بدنه کریستال نوک  خودکار سلنا 

 
6260053001094 

 
1131213005300008  

بسته 
50  

 عددی 

SP109  12 میلیمتر 1.0خودکار سلنا سبز  بدنه کریستال نوک 

 
6260053001155 

 
1131213005300013  

بسته 
50  

 عددی 

SP115 13 میلیمتر  0.7ابی بدنه کریستال نوک  خودکار سلنا 
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 مشخصات فروشگاهی خودکار های سلنا 

 
6260053001162 

 
1131213005300014  

بسته 
50  

 عددی 

SP116  14 میلیمتر 0.7خودکار سلنا قرمز بدنه کریستال نوک 

 
6260053001179 

 
113121300500015  

بسته 
50  

 عددی 

SP117 15 میلیمتر 0.7مشکی بدنه کریستال نوک   خودکار سلنا 

 
6260053001186 

 
1131213005300016  

بسته 
50  

 عددی 
SP118  16 میلیمتر 0.7بدنه کریستال نوک  سبزخودکار سلنا 

 
6260053000011 

 
1131213005300019  

1 SP119 
رنگ رنگارنگ )فانتزی( بدنه    6 خودکار سلنا

 میلیمتر 1.0کریستال نوک 
17 

 
6260053000028 

 
1131213005300020  

  6پک  
 عددی 

SP120 
رنگ رنگارنگ )فانتزی( بدنه    6خودکار سلنا 

 میلیمتر 1.0کریستال نوک 
18 

 
6260053000035 

 
1131213005300021 

 1 SP121 
رنگ رنگارنگ )فانتزی( بدنه    6 خودکار سلنا

 میلیمتر 0.7کریستال نوک 
19 

 
6260053000042 

 
1131213005300022 

 
  6پک  

 عددی 
SP122 

رنگ رنگارنگ )فانتزی( بدنه    6خودکار سلنا 
 میلیمتر 0.7کریستال نوک 

20 
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 مشخصات فروشگاهی خودکار های سلنا 

 
6260053000073 

 
1131213005300023  

  9پک  
 عددی 

SP123 
رنگ فانتزی   5رنگ اصلی و  4رنگ    9خودکار سلنا 

 0.7بدنه کریستال نوک 
21 

 
6260053000059 

 
1131220005300008 

 1 SP124 22 ماژیک وایت برد سلنا آبی نوک گرد و تخت 

 
6260053000059 

 
1131220005300001 

 1 SP124 23 ماژیک وایت برد سلنا مشکی نوک گرد و تخت 

 
6260053000059  

1131220005300002 

 1 SP124 24 ماژیک وایت برد سلنا قرمز نوک گرد و تخت 

 
6260053000059  

1131220005300003 

 1 SP124 25 ماژیک وایت برد سلنا سبز نوک گرد و تخت 

 
6260053000066  

1131220005300007 

 1 SP125 26 ماژیک پرمننت سلنا آبی نوک گرد و تخت 

 
6260053000066  

1131220005300004 

 1 SP125 27 ماژیک پرمننت سلنا مشکی نوک گرد و تخت 



 سلنا – شرکت ایرانیان نوشت افزار آرین 

 مشخصات فروشگاهی خودکار های سلنا 

 
6260053000066  

1131220005300005 

 1 SP125 28 ماژیک پرمننت سلنا قرمز نوک گرد و تخت 

 
6260053000066  

1131220005300006 

 1 SP125 29 نوک گرد و تخت  ماژیک پرمننت سلنا سبز 

 


