
THE MOST VERSATILE AND UNIQUE MOBILE PHONE GRIP

مسكة الجوال األكثر تنوًعا وتفرًدا





Knock on the world with design and creativity

اقبل على العالم بالتصميم واإلبداع
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كوريــة  تجاريــة  عالمــة  موموســتيك   
متخصصــة فــي مســكات الهواتــف األصليــة ذات 
الجــودة العاليــة. تتميــز مســكة موموســتيك بســهولة 
تركيبهــا وقــوة ثباتهــا عنــد االســتخدام. تعطــي راحــة 
أكبــر لليــد عنــد اســتخدام الجــوال لفتــرات طويلــة. 
ــب  وٌتجنِّ الجــوال  مســك  عنــد  أكبــر   أمــان  وتمنــح 
الســقطات غيــر الضروريــة. ويمكــن نزعهــا وغســلها 
ضبــط  ويمكــن  مــرة.  مــن  ألكثــر  واســتخدامها 
المســكة علــى ثــالث نطاقــات لتناســب جميــع أنمــاط 

االســتخدام.

 MOMOSTICK is a Korean brand 
specializing in the manufacture of high 
quality original phone grips. Momostick 
grip is easy and stable in use. Gives 
greater comfort to the hand when 
carrying and using the mobile for 
long periods. It gives greater safety 
when holding the mobile and avoids 
unnecessary drops. It can be removed, 
washed and used more than once. The 
handle can be adjusted up to three 
ranges to suit all different usage styles.
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LIGHT & COMFORTABLE 
DESIGN
The lightweight and soft design 
provides a comfortable grip 
without fatigue on your hands 
even after long hours of use.

SLIM & FIT KEEP YOUR STYLE
Check out the slim size that fits 
in your bag, pouch, or even a 
small pocket.

ONE HAND COMFORT 
It allows the phone to be held 
firmly in one hand, providing 
freedom and safety when 
carrying things.

STRONG STICKINESS
Thanks to its light and wide 
back and excellent adhesion, 
it can be stably attached to 
a mobile phone and used 
without any inconvenience.

WIRELESS CHARGERS 
COMPATIBLE. Applicable only 
on momomstick with plastic 
base.

تصميم خفيف ومريح
ــم خفيــف الــوزن والليــن  يوّفــر التصمي
قبضــة مريحــة دون إجهــاد يــدك حتــى 
بعــد ســاعات طويلــة مــن االســتخدام.

سمك نحيف ومناسب
ذات ســمك نحيــف ورفيــع ممــا يجعلهــا 
جيبــك  حتــى  أو  لحقيبتــك  مناســبة 

الصغيــر.

يد واحدة تكفي
إمســاك  موموســتيك  مســكة  تتيــح 
الجــوال بيــد واحــدة بثبــات ممــا يوّفــر 

حريــة وأمــان عنــد حمــل األشــياء.

التصاق قوي
بفضــل قاعدتهــا ذات التصميــم الرفيــع 
والعريــض وااللتصــاق الممتــاز ، يمكــن 
تركيبهــا بثبــات علــى الهاتــف المحمــول 

واســتخدامها بــدون أي قلــق.

متوافقة مع الشحن الالسلكي
بالســتيك  بقاعــدة  موموســتيك 

الالســلكي الشــحن  مــع  تتوافــق 

MOMOSTICK FEATURESخصائص موموستيك
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سلسلة جلد النّعام
الفاخــر.  النّعــام  جلــد  بملمــس وشــكل  الذكــي  زّيــن هاتفــك 
تصميــم يمكــن دمجــه مــع أحــدث صيحــات الموضــة حيــث 
ــد النعــام مــن  ــي خامــة جل ــك. تأت ــًدا لجوال يضفــي مظهــًرا فري
والبنــي  البيــج  تشــمل  لونيــة  خيــارات  مــع  الصناعــي  الجلــد 

واألســود. واألزرق 

Ostrich Series
Decorate your smartphone with a luxury ostrich 
texture. A design that can be combined with 
luxury fashion in PU material of ostrich leather 
texture available in beige, brown, blue, and 
black color options.

7



     

www.momostick.com

8Suede Leather 8



     

www.momostick.com

سلسلة الجلد السويدي
تمتــع باإلطاللــة الرائعــة لخامــة الجلــد الســويدي، الــذي ُيعطــي 
رونًقــا رائًعــا بملمــس ناعــم وألــوان متنوعــة تناســب جميــع 
ــوان: األســود، الرمــادي، البنــي، األحمــر،  األذواق وتتوفــر باألل

واألخضــر. األزرق 

Suede Series
Enjoy the magnificent look of the Suede leather, 
which gives a great elegance with a soft 
texture and a variety of colors that can appeal 
to your differentiated elegance  available in 
black, grey, brown, red, blue and green color.

9



     

www.momostick.com

10PU Leather 10



     

www.momostick.com

سلسلة الجلد االصطناعي
إذا كنــت تفضــل الجمــع بيــن البســاطة والظهــور المميــز، فــإن 
ــث يكســبك الملمــس  ــد االصطناعــي تناســبك، حي خامــة الجل
باأللــوان  رونًقــا جمالًيــا فخًمــا ورائًعــا. متوفــر  للجلــد  الناعــم 

األبيــض، واألســود، والبنــي.

PU Leather Series
If you enjoy basic and trendy styling, decorate 
your smartphone with PU leather series. The 
soft leather texture can be used to create a 
luxurious look. Available in white, black, and 
brown colors.

11
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سلسلة جلد التمساح
تجّســد خامــة جلــد التمســاح جوهــر األناقــة لتضفــي طابًعــا 
ــر  ــاء مظه ــه مناســًبا إلضف ــا يجعل ــارز مم ــا مــع ملمــس ب جامًح
ــع المناســبات.  ــم جمي رســمي ومــرح فــي نفــس الوقــت ليالئ
خامــة أنيقــة مــن الجلــد االصطناعــي مــع خيــارات لونيــة تشــمل 

ــي. ــج واألســود والبن البي

Crocodile Leather
The crocodile leather texture embodies the 
essence of elegance and adds a wild style to 
a prominent texture, making it suitable for both 
formal and comfortable appearance. Elegant 
synthetic leather of crocodile texture with color 
options including beige, black and brown.

13
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سلسلة جلد الثعبان
ــان  ــد ثعب ــة مــع خامــة جل ــة والرفاهي ــد مــن األنوث اشــعري بمزي
البايثــون الفاخــر، حيــث تناســب مجموعــة متنوعــة مــن األزيــاء 
واإلكسســوارات، خامــة مــن الجلــد االصطناعــي مــع خيــارات 

ــي. ــوان: األســود والرمــادي والبن تتوفــر باألل

Snake Series
Feel more feminine and luxurious with a 
luxurious python pattern.  The python texture 
adds femininity to the PU material, enabling a 
variety of fashion and accessories. Available in 
gray, black, and brown colors.

15



     

www.momostick.com

16Denim 16



     

www.momostick.com

سلسلة قماش الدنيم
الدنيــم مــن أكثــر األقمشــة اســتخداًما وشــيوًعا فــي العالــم، 
حيــث يعطــي انطباًعــا بالنشــاط، الحركــة، الحريــة، وتتوفــر خامــة 

ــوان األســود، الرمــادي، األزرق، والبنــي. قمــاش الدنيــم باألل

Denim Series
Denim is one of the most commonly used 
fabrics in the world, it gives the impression of 
activity, movement, freedom. It’s available in 
black, grey, blue, and brown colors.

17
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سلسلة اللون المطفي
أساســها  لمســة  إلضفــاء  لطيفــة  بألــوان  مميــزة  تشــكيلة 
البســاطة ومفعمــة بالحيويــة والتنــوع بدرجــات لونيــة جريئــة مع 
لمســة نهائيــة بطبقــة مطفيــة أنيقــة. تتوفــر باأللــوان: األســود 

ــوازي. ــر والترك ــر واألصف ــج واألحم ــي والبي والبن

Matte Color Series
A distinctive collection in nice colours to add 
a simple, vibrant and versatile touch in bold 
tones with a quiet and elegant matte finish. 
Available in black, brown, khaki, red, yellow 
and turquoise colors.

19
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سلسلة اللون الالمع
تعكــس سلســلة اللــون الالمــع جمــال التغييــر الممــزوج مــع 
الجــرأة، البســاطة والجمــال مــع إضافــة لمســة خالبــة المعــة 
تتوفــر باأللــوان: أســود، رمــادي، بنــي، وردي، ليلكــي، أزرق، 

وتيفانــي.

Glossy Color Series
The glossy color series reflects the beauty of 
change blended with boldness, simplicity and 
beauty with the addition of a stunning, shiny 
touch available in color: black, grey, brown, 
pink, lilac, blue and Tiffany.

21
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سلسلة اللؤلؤ
زّيــن هاتفــك الذكــي بلمعــان اللؤلــؤ، حيــث يعطــي مظهــًرا 
ــا ويناســب كل مــن يبحــث عــن التفــّرد، متوفــرة  ــا وعصرًي جذاًب
بألــوان رائعــة تشــمل الذهبــي، الفضــي، الــروز قولــد، األســود، 

والتيفانــي.

Pearl Series
Decorate your smartphone with pearl shine, 
giving an attractive and modern look that suits 
everyone looking for uniqueness, available in 
amazing colors including gold, silver, black, 
rose gold, and tiffany.

23
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سلسلة رسومات
تصاميــم ورســومات بأفــكار مختلفــة فريــدة وخالقــة بأفــكار  
مــن خــارج الصنــدوق  علــى خامة بالســتيك TPU عالية الجودة.

Graphics Series
Unique and creative designs and arts with 
unique ideas made of high quality TPU   material.

25
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سلسلة آي
مســتوحاة مــن ألــوان أجهــزة آيفــون الكالســيكية )الذهبــي، 
الفضــي، الــروز قولــد، والبنــي( مــع لمســة براقــة تنســجم مــع 

نمــط ذو  طابــع معدنــي مميــز.

I Series
Inspired by the colors of classic iPhones (gold, 
silver, rose gold, and brown) with a glamorous 
touch that blends with a distinctive metallic 
style.

27
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سلسلة شفاف
مــن مــادة بالســتيك TPU ذات ملمــس رائــع وخامــة شــفافة 
ــوان رائعــة تشــمل  ــة مــع أل ــر عبرهــا قاعــدة مطلي أنيقــة لتظه

ــد. ــروز قول ــي، وال الفضــي، الرمــادي، والذهب

Transparent Series
Made of TPU with a nice touch and elegant 
transparent material, the base is plated with 
cool colors including silver, grey, gold, and 
rose gold.

29



قاعدة ستانليس ستيل

خيارات مسكة موموستيك

Stainless Steel

Momo Stick Options

قاعدة بالستيك
Plastic Base

مع مشبك تثبيت
With Clips



امسح رمز االستجابة السريعة،
للتعّرف على األسعار وأحدث التشكيالت المتوفرة.

شركة أرقام الشبكة للتجارة والتسويق
هي الوكيل الوحيد لمنتجات العالمة التجارية موموستيك 

في المملكة العربية السعودية.
sales@argamshbka.com
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