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ز، شاد و مانا باشید افرا سر

شــرکت تک ســـازان ترنـج در صنــایـع چـــوب و فلـــز خصوصـــا د� زمینـــه تولیــــد جعبـه هـــای بستـــه بنــــدی 

صنایع خشکبا� وآجیل و شکالت و هدایای نفیس تبلیغاتـی از کارآف��نــان پیشکسوت کشور است و همواره 

ی مشت��ان ترنج را از آخ��ن دستاوردها بهرمند سازد. توانسته است در تلفیق هن� و تکنولو�

هنر کارآفرینی:

الت و تجهیـزات خـوب و استانــدارد کار کنند می تواننـد آمیختگـی  استادکاران خبـره و کا��لــد، اگ� با ماشیـن آ

ی را به درجه اعلی برسانند و کیفیت کارها را هم بهت� و بیشتر تضمین کنند. هن� و تکنولو�

الت  �ی و دیــگرماشیــن آ شرکــت تک ســـازان ترنج به همیــن منظــــور در انتخاب               های حک و بـرش لیـ�

ی، دقت و وسـواس دارد تا استـــادکاران هنرمنـد ی آبشــا� الت و تجهیـزات تولیــد و سیستم رنگ آمی� و ابــزار آ

هنرهای نهفته در ضمیر خود را بهت� و ��بات� به جلوه درآورند.

ـان، شیوه نگـرش تک ســـازان ترنـج  به بـازار است که با تنـوع در  ـن شنیــدن صـدای مشت��ــان و جلب رضــایت آ

ط�ح ها، قیمت مناسب محصوالت، افزایش کیفیت تولیدات و تعهد در تحویل بموقع سفارشات این وظیفه 

 را انجام می دهد.

هنر رنگ کاری:

ی در تولیـد هدایـا و جعبه های بسته بندی نفیس سخن می گوییـم، تردید ما وقتی از تلفیق هن� و تکنولو�

زشمند ت��ـن گنج هـــای شــرکت ت ک ســـازان ترنج  ی، ا� نی خصوصـا در فرآینــــد رنگ کا� ندا��م که منابع انسـا

محسوب می شوند.

ی بسیار تخصصی و هنرمندانه می باشد و به همین جهت است که درصنایع چوبی، اکثر ی چوب، کا� رنگ کا�

ی می کنند ون سپا� ی دارد، محصوالت تولید شده را  ب� کارآف��نان به دلیل مشکالت فراوانی که مرحله رنگ آمی�

وسه رنگ آمی� یمحصوالت شان را انجام م یدهند. ی چوب دارند، پ� و در کارگاه هایی که اختصاصا فقط رنگ کا�

شرکت تک ســازان ترنـج در صنـایع چوب یکی از معــدود کار آف��نــانی است در ایـــران که با  تیــراژ   بسیــار   باال 

ا  ��ر نظر ی نهایی ر ل  و  خ��د مت��ال تا رن گکا� مصنوعات چوبی تولید می کند و تمامی فرآیند ساخت از  کنت�

ل کیفیت در کارخانه خود به انجام می رساند. واحد کنت�

فراوانی طرح ها:

مـا همــواره تالش کــرده ایــم با ارتقــای کیفیـت و قیـمـت تمــام شــده منـاسب و تنـوع تولیـدات، پاسخ گـوی

و� بیش از ١٠٠٠ مـدل کاال در دستـه بنــدی هـای مختلف سلیقـه هـای گوناگـون مشت��انمـان باشیم و تا امــ�

حی و تولید نموده ایم.  طرا

نمایید.   محصوالت را مشاهده نی ط�ح ها  و گوناگونی  سایت ترنج                                                    فراوا شما می توانید در

خرید منصفانه برای خریدار:

از تولید به مصرف  همچنین با ثبت سفارش کاال در ترنج، به دلیـل حذف شـدن واسطه ها قیمت منصفانه ی 

ی نصیب شما شود و تعهد تحویل به موقع سفارشات خود را  برای شما درنظر گرفته خواهد شد تا سود بیشت�

نی� با ما تج��ه خواهید نمود.

CNC

www.toranjgift.com
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پک های هدیه

جعبه های پذیرایی
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Ps201 (37x19x8) Ps202 (29x19x8)

Ps203 (27x14x11)

Ps204 (27x14x11) Ps205 (39x11x10)
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Ps206 (27x20x12) Ps207 (32x20x11)

Ps208 (27x20x12)

Ps210 (29x10x11) Ps211 (27x20x7)
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Ps209 (30x20x11)
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Ps212 (28x22x4.5) Ps213 (39x11x10)

Ps214 (35x7x17.5)

Ps215 (35x23x10)
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Pz101 (39x11x10)
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Pz102 (27x20x12) Pz103 (37x19x8)

Pz104 (29x19x8)

Pz106 (23x23x10)
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Pz105 (26x18x8)
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Pz107 (11x11x9) Pz108 (13x12x8)

Pz109 (28x21x8)

Pz110 (28x22x4.5)
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جعبه های پذیرایی

مجموعه تشریفات
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Mr55 Mr67 

Bt013 Bt015 
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Bt002 Bt008 
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Bt019 Bt023 

Bt028 Bt030
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Bt024 Bt026



11

TAKSAZAN TORANJ

Bt032 Bt033 
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Mr61-Mr62 Mr53-Mr54

Mr46-Mr47 Mr49-Mr50
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جعبه های پذیرایی

مجموعه نگین
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BF002G

BF005G BF006G
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BF003G BF004G

BF001G
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BF007GK

BF014G
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BF007G

BF008G BF009G
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BF016G

BF015G

BF016K

BF012G-BF013G BF012GK-BF013GK

BF010G - BF011G
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مجموعه تابلوها

با بیش از ۳۰۰ طرح  تابلو 
برای مشاهده به سایت مراجعه کنید.

  

نگـار، زریـن، ترمـه، ترنج

عقیـق، فیـروزه، صبـاو...

toranjgift.com
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Tj001 (26x26)

Te8081

Ta507

Tn002 (26x26)TN213(26x26) از مجموعه نگار از مجموعه زرین

از مجموعه ترنج از مجموعه عقیق

از مجموعه ترمه
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مجموعه ساعت ها

برای مشاهده دیگر ساعت ها
 به سایت مراجعه کنید.

  toranjgift.com
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614(40-60-80 dia)

613(40-60-80 dia)

617(40-60-80 dia)

605(40-60-80 dia)602(40-60-80 dia)

621(40-60-80 dia)
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TAK SAZAN TORANJ 

0 9 1 2 3 2 6 1 0 8 7

، پالك 32 جهان، طبقه 1+ ، ابتداي صابونیان، پاساژ دفترفروش: میدان شوش

کوچه پارسیان، پالك 3 و4 کارخانه: جاده خاوران، فرون آباد، جـاده حاجی آباد، 

t o r a n j g i f t . c o m
t o r a n j j . g i f t

0 2 1 5 5 0 4 9 7 8 6

کاتالوگ جامع نیست 

به سایت و اینستاگرام مراجعه کنید.
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