
 - 1 -  רשימת הפונטים החדשים

  אגס

  אגס לייט

  אהבה

   בולדאהבה

  אהבה

  להחא
  .לה בחא

  אלסקה
  אלפא

   בולדאאלפ

   בלאקאאלפ
   לייטאאלפ

  אמדאוס

  . באמדאוס

  אמרלד

  אמרלד בולד

  בלאק אמרלד 
  אמרלד לייט

  עננים
  .עננים ב

  עננים לייט
  אנקונדה
  אנקול

  .אנקול ב
  טראריסטוק

  אריסטוקרט בולד
  ארט

  ארטישוק
 .ארטישוק ב

  אשכנזי

  אספרגוס

  אספרגוס בולד

  אספרגוס בלאק
  אספרגוס לייט

  אוויה

  אבשלום

  אבשלום בולד

  אבטיפוס

  אבטיפוס בולד

  אבטיפוס לייט

  אבוקדו
  אצולה

  .אצולה ב

  אצולה בלאק
  באג

  בלאנס

  בלאנס בולד

  במפי

  רנו'בז

  רנו בולד'בז

  טוב-בוקר
  טוב בולד-בוקר

  טוב בלאק- בוקר 
  טוב לייט-בוקר

  בוטניקה
  בוטניקה בולד

 קליגרף
 קליגרף בולד
 קליגרף מדיום

  ף מקושטרקליג
  קמפיין
   בולדקמפיין

  .קמפיין ב
  קמפיין לייט

  קמפוס
  קמפוס בולד

  קמפוס מדיום
  כריש

  כריש בלאק
  כריזמה

  כריזמה מדיום

  כנען
  קומפלט בולד
  קומפלט לייט

  פטסקונ
  פט בולדסקונ
  פט בלאקסקונ
  קופי
  קריולה
  .חדש ב-דוד

  אין-דרייב
  ין לייטא-בידרי
  ין מקושטא-יבידר

  אפקטיבי
  אפקטיבי לייט

  טריפ-אגו
  טריפ בולד-אגו

  אקליפטוס בולד
  אקליפטוס לייט
  אלסטיקה
   בולדהאלסטיק

  אלסטיקה בלאק
  אלסטיקה לייט

ELATDSH<  
  אלגנטי

  אלגנטי בולד

  אלגנטי מדיום

  אקסטזי
  .אקסטזי ב
  אקסטרים

  אקסטרים בולד
  אקסטרים בלאק

  פלמינגו

  פליק
  ְּמֻנָקד ִליבֹוְרנֹו
  ּבֹוְלד ְּמֻנָקד ִליבֹוְרנֹו

 פונטקסט
 פונטקסט בולד
        פונטקסט לייטפונטקסט לייטפונטקסט לייטפונטקסט לייט

        פורמולהפורמולהפורמולהפורמולה
  פורמולה בלאק



 - 2 -  רשימת הפונטים החדשים

   רהיל-פרנק
  יל בולדהר-פרנק
  רהיל מדיום-פרנק
  גאולה

            גאולה בולד
 גאולה בלאק

  סנס-גאולה

  סנס בולד-גאולה

  סנס בלאק-גאולה
  תג-גאולה

  תג בולד-גאולה

  תג בלאק-גאולה
 גורמא

 גורמא בולד
  ייטגורמא ל

 מוצר-גורמא
  בולדמוצר-גורמא
  מוצר לייט- גורמא

  חדש-הדסה

  חדש בולד-הדסה

  חדש בלאק-הדסה
  חדש לייט- הדסה

  הדר

  החלוצים בולד

  החלוצים מדיום

  חיים

  חיים בולד

  חיים בלאק
  הרדוף

  הרדוף בולד
  הרדוף בלאק

  לאישמע

ãìåá àøñé  
 ישראל
àøñé  

  יצחק

  וקר'ג
  וקר לייט'ג

  קקאו
  קקאו בולד
  קקאו ליט

  קפריזה
  .קפריזה ב
  קפסולה

  קפסולה מדיום
   בולדהונפק

  קצפת
  קצפת בולד

  קצפת בלאק
  קצפת לייט

  קידוש
  קידוש בולד

  פוקס-קינג
   בולדפוקס-קינג
  פוקס לייט-קינג
  קליפה

  קפה
  להגמנ-כלבו

  קטיפה
  קטיפה בולד
  קטיפה נטוי

  קטיפה נטוי בולד
 קופה
   בולדקופה
  לפיד

  לפיד בולד

  לידר

  לידר בולד
 ליבורנו

  ליבורנו בולד

  מערב

  מערב בולד
  מגע

  מגע בולד

  מרקש
  מרקש בולד

  מרקש בלאק
  מסע

  מסע בולד

  מסע בלאק
  מסטיק

  מסטיק בולד
 מזל

  מזל בולד

   מדיוםמזל

  דפוס-מכונת

  מגה

  מניפה

  מנטה

  מנטה בולד

  מנטה בלאק
  י"אר-ש"ממ
  נדב

  נדב בולד
  .נדב ב

  נדב לייט
  נקיטה

  נקיטה בולד
  נשיקה
  עוגן

  לדעוגן בו
  עוגן בלאק
 אוקטובה
  בלאקאוקטובה
   מדיוםאוקטובה
  אופטימום

  ם בולדואופטימ

  אופטימום בלאק



 - 3 -  רשימת הפונטים החדשים

  אופטימום לייט

  אורגני
  אוסקר

  פאניקה
  פאניקה חלול

 פרפר
 פאקן

  פאקן בולד
  פאקן בלאק
  פאקן לייט

  פגישה

  פילפל

  פילפל בולד

  פילפל לייט

  פלונטר
  פוזה

  פוזה בולד
  י"רש

  רפורמה

  רפורמה בולד

  ה לייטרפורמ

  רפורמה מדיום

  צר-רפורמה

  צר מדיום-רפורמה

  פרסי-רגב

  פרסי בולד-רגב
  יתד בולד-רגב

  יתד לייט-רגב

  רטרוס

  רטרוס בולד

  רטרוס בלאק
  ריפלקס

  ריפלקס בולד
  ריפלקס בלאק
  ריפלקס לייט

  רימונה

   בולדרימונה

   בלאקרימונה
  רוקוקו
   בולדורוקוק
  . בורוקוק

  רוקוקו לייט
  רוזנברג

  רוטשילד
 רדיספ

  ספרדי מדיום

  שקד
  שקד בולד

  שפע
  שפע בולד נטוי

  קלאסי-שפע
  קלאסי בולד-שפע
  שיגור

  שיגור בולד

  שירי בולד

  שירי לייט

  שלאגר

  שלאגר בלאק
  שפיצים-שלאגר

שפיצים -שלאגר

  בולד

  שלמה

  שלמה בולד

 שוקולד
úåëìî  

ãìåá úåëìî  

úåëìî- èùå÷î1  
úåëìî- èùå÷î2  
  סנפיר

  סנפיר בלאק
  ספייסר

  ולדספייסר ב

  ספייסר בלאק
  אשכנזי-ם"סת

  ספרדי-ם"סת
  סטיגמה
  סוגיארה

  טנגו

  טנגו בולד

  טנגו לייט

  תרבות בולד

  תרבות רגיל

  טהייל

  טהייל מדיום

  טיפ

  טייפוגרף
  .טייפוגרף ב

  טייפוגרף לייט
 2-טייפוגרף
 . ב2-טייפוגרף
   לייט2-טייפוגרף
   בלאק2-טייפוגף

 תג- טייפוגרף
  בולדתג-טייפוגרף
  ייטלתג -טייפוגרף
  טוקיסדו

  טוקיסדו בולד
  הארץ-תוצרת
  הארץ בולד-תוצרת
  הארץ בלאק-תוצרת

  טרמפולינה

  טרמפולינה בולד

  טרמפולינה בלאק
  טרמפולינה לייט

   צנובר

  בולדצנובר 

  ויקטור
  יגואר

  יגואר בולד

  יגואר מדיום

 זיגוטה


