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دفتر تهران  : تهران ، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه یگانه 
نبش ماهشهر،پالك3 واحد14 

مدیریت :                  09121141752 

کد پستی : 1584733338تلفن : 9 - 02188141688 - 02188345268

Email: sommitribbon@gmail.com

  09386291321
09121972575  

Email: konjkav@gmail.com

Singapore Office: 50 BUKIT BATOK STREET 23
#03-15&16 MIDVIEW BUILDING,SINGAPORE 659578
HP:+65 93800949

China Office: Unit 29B,Regent Court,Easlern Place,787 Dongfeng
Road East,Guangzhou city, China.

09391141752

: @Sommitribbon

Google Map Wazeبازرگانی کنجکاو را در         و                   بیابید



 تولید و پخش انواع کارتریج تولید داخلی فعال می باشد.

شعار این مجموعه تامین مواد مصرفی بانک هاي سطح کشور با نازلترین قیمت، بهترین کیفیت 

و با گارانتی طالیی می باشد. ( تحویل در تهران و ارسال براي شهرستان ها تا باربري بصورت رایگان انجام می شود)در کوتاهترین زمان 

 جنس کلیه ریبون هاي برند سومیت ترکیب پارچه و ابریشم میباشد، که این

 مغزي کلیه ریبون هاي سومیت ساخت کشور کره و داراي

 2 سال گارانتی تعویض می باشد.

مهم  باعث افزایش 

 وزارت صنایع و معادن و کسب تقدیر نامه از سومین مراسم تجلیل از تولیدکنندگان داخلی  می باشد

الزم به ذکر است،

 مجوز رسمی از 

نمایندگان فعال فروش در استان های : تهران، البرز،اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، شیراز

قم، قزوین، کردستان ، گیالن، لرستان، مشهد مقدس و...

و نیز  در امر 

.

انواع کارتریج،تونر،درام و یونیت درام 
Sommit /Samsung/Brother/Canon/Sharp

فروش انواع رول هاي ژورنال حرارتی (ترمال)،کاغذي(معمولی) رول هاي خودپرداز و فکس

2272200372170023

DDS1/DDS2/DDS3/DDS4نوارهاي بک آپ گیري و تمیز کننده سرور

و ملزومات 



گواهی نامه ثبت عالمت/ نمایندگی انحصـــــــــاري

  داخلی و خارجی برند سومیت در ایران و سنگاپور



 جواز تاسیس/تقدیر از تولید کنندگان داخلی



ایران کد 

ایران کد 

ایران کد 

2272200372170021

2272200372170022

1132400372170003

1132400372170002

1132400372170001

سرویس ،تعمیر ونگهداري دستگاههاي صدور دسته چک

 ودستگاههاي صدور آنی کارت(درمحل) 

CBD2000



چسب دسته چک دستی ودستگاهی

چسب دسته چک دستگاهی

چسب دسته چک دستی

(به صورت دستی)

ساخت کشور تایوان

Sommit /Scapa / A2M

2272200372170024

2272200372170018

2272200372170017

1133100372170004

1133100372170001 Scapa

Sommit 

1133100372170001

1133100372170003



CBD 2000 Cartridge Original

انواع کاغذ خودپرداز، رسید مشتري و...

کاغذ رسید مشتري 

ریبون فابریک صدور دسته چک

Hiti Ribbon Cs200 K 1000 Print
Hiti Ribbon Cs200 Ko 500 Print

با بلک مارك، بـدون بلک مارك بـه 

همراه چاپ لوگوي اختصاصی بانک

ریبون هایتی                  مشکی بدون الیه 

محافظ 1000 پرینت

Cs200 K

ریبون هایتی                    مشکی با الیه 

محافظ5000 پرینت

Cs200 Ko

1175240372170002

1175240372170003

2272200372170020

2272200372170013

2272200372170014

1175240372170003

1175240372170002

1175140372170001

1175240372170001



2272200372170016

1175240372170004

2272200372170015

2272200372170001

2272200372170012

2272200372170011

2272200372170019

CDB1000 Black /Red /Micr

CDB1000 Red

CDB1000 Black 

Micr

2272200372170009

2272200372170010

2272200372170008



دفاتربیمه ، پلیس +10، دفاترخدمات الکترونیک دولت  داراي چسب مخصوص

2272200372170006

2272200372170007

2272200372170002

2272200372170003

2272200372170004

2272200372170005
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