
 

 

 1399ماه سال         شهریورلیست قیمت و موجودی کارخانه بلور و شیشه اصفهان در             

 راه های ارتباطی با ما:

 09134329871        تلفن: 

   www.aradcrystal.com    :وب سایت                             

  @ISFAHANGLASSINDکانال تلگرامی:                                                                     

 arad_crystal@ای دی تلگرام:                                                                                                                                  

http://www.aradcrystal.com/


 

 

 

 333کد  سکاتولیوان 

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/145/000  : قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 

 339کد  امپراطوریوان ل

 (عدد 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/260/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 334ان پانیذ کد لیو

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/330/000  : قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 

 432لیوان دسته دار دی کد 

 عدد( 48دست) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

       1/555/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر 



 

 

 

 

455 کد لیندا دار دسته یوانل  

(عدد 48)دست 8: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 1/995/000 :کادویی یک درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 

455 کد یاقوت دار دسته یوانل  

(عدد36)دست 6: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 1/330/000  :کادویی کی درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 

 441نیم لیوان دسته دار نیکا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/555/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 449نیم لیوان دسته دار یوکا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 تخفیفقیمت هر کارتن بدون 

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 413نیم لیوان دسته دار تارا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/330/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 444نیم لیوان دسته دار فلورانس کد 

 دد(ع 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 1399/06/15تاریخ تولید :

 

 

 450نیم لیوان دسته دار نسیم کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/330/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 446ه دار ویستا کد نیم لیوان دست

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 452نیم لیوان دسته دار والنسیا کد 

 عدد( 36دست ) 6 تعداد در یک کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/780/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 425نیم لیوان مانیسا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/790/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 442فنجان جنوا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/830/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 447فنجان هارمونیکا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/340/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 
amily GelayoulF 

 خانواده گالیول)عینکی(

 

 523عینکی کد  19 تختبشقاب 
 (پیش دستی)

 عدد( 36دست ) 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/145/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 524عینکی کد  14سوپ خوری 

 عدد(72دست ) 12تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 526عینکی کد  19ساالد خوری

 عدد(36دست ) 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/555/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 529قاب تخت اطلسی کد 

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/195/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 550کد  36زرگ گالیول دیس ب

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/235/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر
 

 

 

 551کد  30گالیول  متوسطدیس 

 (عدد18جفت ) 9تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/235/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر
 

 

 

Yaghout family 
 خانواده یاقوت



 

 

 

 

 903کاسه کوچک یاقوت کد 

 عدد( 36دست )  6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/111/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 904کاسه بزرگ یاقوت کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 کارتن بدون احتساب تخفیفات قیمت هر

  1/305/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 905کاسه نیم گود یاقوت کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/185/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 803پیش دستی یاقوت کد 

 عدد( 36) دست 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/185/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 

 804نی خوری یاقوت کد یقاب شیر

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/185/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 130قندان یاقوت کد 

 عدد 24در هر کارتن:  تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/160/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 130قندان یاقوت کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/725/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 135شکالت خوری یاقوت کد 
 تعداد در هر کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/325/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 تعداد محدود است



 

 

 

 

455 کد یاقوت دار دسته یوانل  

(عدد36)دست 6: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 1/330/000  :کادویی کی درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 
Diploumat Family 

 خانواده دیپلمات

 

825پیش دستی دیپلمات کد    

عدد( 36دست ) 6تعداد در هر کارتن:   
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

   1/260/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 826 دیپلمات کدقاب شیرینی خوری 

عدد 8 تعداد در هر کارتن:  
--- 

ون احتساب تخفیفاتقیمت هر کارتن بد  

  :1/110/000قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر



 

 

 

 925 دیپلمات کدکاسه کوچک 

عدد( 36دست ) 6 تعداد در هر کارتن:  
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/145/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 926کاسه بزرگ دیپلمات کد 

عدد6 تعداد در هر کارتن:  
---  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  865/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 927 دیپلمات کدکاسه نیم گود 

عدد 6 تعداد در هر کارتن:  
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/185/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

Florence Family 

 خانواده فلورانس

 



 

 

 

 444م لیوان فلورانس کد نی

 عدد( 48دست ) 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/480/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

  1399/06/15تاریخ تولید :

 

 155قندان فلورانس کد  

 عدد 24تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/590/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 155قندان فلورانس کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/365/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 144شکالت خوری فلورانس کد 

 عدد12تعداد در هر کارتن: 
----  

 حتساب تخفیفاتقیمت هر کارتن بدون ا

 2/440/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 817پیش دستی فلورانس کد 

 عدد( 36دست ) 6تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/330/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 818قاب شیرینی خوری بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 8ارتن: تعداد در هر ک
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/235/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 923فلورانس کد  10کاسه  
 ماست خوری

 عدد( 72دست ) 12تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/480/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 917فلورانس کد  13 کاسه
 آجیل خوری

 عدد( 36دست ) 6تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/160/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 918کاسه بزرگ بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/305/000 رتن درجه یک کادویی:قیمت کا
 لایر

 

 919کاسه نیم گود بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/185/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Rose Family 

 خانواده رز

 

 

 912کد  13سایز  معمولیکاسه  رز 

 عدد 48کارتن:  تعداد در یک
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/260/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 646کد  16کاسه  رز معمولی سایز 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/050/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 633کد  18سایز کاسه  رز مقاوم 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/480/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 635کد  24کاسه  رز مقاوم سایز 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/210/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 940کد  دو  پارچه درب دار رز مقاوم
 سری  4 تعداد در یک کارتن:

---- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/530/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 
Rosita Family 

 خانواده رزیتا

 

 679 کد 24 کاسه رزیتا سایز

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 بدون احتساب تخفیفات قیمت هر کارتن

  1/210/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 1399/06/08تاریخ تولید :

 

 
 675کد  سه تیکه یخچالی دنا

 عدد( 18) سری 6 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/440/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Victoria Family 
 اده ویکتوریاخانو

 



 

 

 

 944کد  کاسه کوچک ویکتوریا
 عدد( 36دست ) 6 تعداد در یک کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/085/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 945کد  کاسه بزرگ ویکتوریا
 عدد  8 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/260/000 کارتن درجه یک کادویی:قیمت 
 لایر

 

 946کد  کاسه نیم گود ویکتوریا
 عدد 6 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/135/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 832کد  پیش دستی ویکتوریا
 عدد( 36دست ) 6 تعداد در یک کارتن:
--- 

 بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر کارتن 

  1/260/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 833کد  قاب ویکتوریا
 عدد 8 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/060/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Sarina Family 
 خانواده سارینا

 

 822دیس کوچک سارینا کد 

 عدد12تعداد در هر کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  865/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 823دیس بزرگ سارینا کد  

 عدد 12تعداد در هر کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/480/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 

ilySemiramis Fam 
 خانواده سمیرامیس

 

 807پیش دستی سمیرامیس کد  

 عدد( 36دست ) 6تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/185/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 808قاب شیرینی خوری سمیرامیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 فقیمت هر کارتن بدون احتساب تخفی

  960/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 907کاسه کوچک سمیرامیس کد  

 عدد( 36دست ) 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  965/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 908کاسه بزرگ سمیرامیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 ون احتساب تخفیفقیمت هر کارتن بد

  960/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

Genova Family 
 

 خانواده جنوا

 

 442فنجان جنوا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/830/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 828پیش دستی جنوا کد 

 عدد( 36دست ) 6ن: تعداد در یک کارت
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/850/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 1399/06/12تاریخ تولید: 



 

 

 

 829قاب جنوا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/220/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 928کاسه کوچک جنوا کد 

 عدد( 36دست ) 6داد در یک کارتن: تع
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 1399/06/12تاریخ تولید: 

 

 932کاسه بزرگ جنوا کد  

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/390/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 929سه نیم گود جنوا کد کا 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/780/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 1399/06/12تاریخ تولید: 



 

 

 

Manisa Family 

 خانواده مانیسا

 

 605)اجیل خوری( مانیسا کد  13کاسه 

 عدد( 36دست) 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 کارتن بدون تخفیف قیمت هر

 1/380/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 606کاسه بزرگ مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/250/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 136کاسه بزرگ پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 کارتن بدون تخفیفقیمت هر 

  1/350/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 608کاسه نیم گود مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/690/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 138کاسه نیم گود پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 مت هر کارتن بدون تخفیفقی

 1/375/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 505پیش دستی مانیسا کد 

 عدد( 36دست )  6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/630/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 506قاب بدون پایه مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/200/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 137قاب پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/300/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

  

 768شکالت خوری مانیسا کد 

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/260/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 425نیم لیوان مانیسا کد 

 عدد( 48دست ) 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/790/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 885/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 775/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 

 
 لایر



 

 

 

 791پارچه مانیسا کد  7سرویس 

 سری  6یک کارتن:  تعداد در

 لیوان است 6پارچ و  1هر سری شامل 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/860/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 718 کد الماس   پارچ

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 885/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 775/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 726 کد ونتی   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 885/000ک کادویی: قیمت کارتن درجه ی

 775/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 728 کد پرنس   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 885/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 775/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر



 

 

 

 721 کد ناز   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 یمت هر کارتن بدون تخفیفق

 885/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 775/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 1399/06/15تاریخ تولید :

 

 729 کد امپراطور   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  715/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت

  605/000: فله یک درجه نکارت قیمت
 لایر

 

 712پارچ امپلایر کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 775/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت

  665/000:فله یک درجه کارتن قیمت

  
 لایر

 

  720 کد مرجان پارچ

 عدد 6تعداد در یک کارتن : 
--- 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 775/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت

  665/000:فله یک درجه کارتن قیمت
 لایر 



 

 

 

 700پارچ یخچالی دناکد 
 عدد 8تعداد در یک کارتن:

---- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/235/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 770پارچه مرجان کد  7سرویس 

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

 لیوان است 6پارچ و  1هر سری شامل 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/860/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر
 

 

 776پارچه امپراطور کد  7سرویس 

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

 لیوان است 6پارچ و  1هر سری شامل 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/860/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر
 
 

 

 791پارچه مانیسا کد  7سرویس 

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

 لیوان است 6پارچ و  1هر سری شامل 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/860/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 746پیتزا خوری نازنین کد 

 عدد( 16جفت ) 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/160/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 730تابه پرند معمولی کد 

 عدد  9: ارتنک هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/060/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 772تابه شبنم بدون درب کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/110/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 1399/06/15تاریخ تولید

 

 778تابه تورنتو کوچک کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 1/555/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 779تابه تورنتو بزرگ کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/555/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 783تابه سرو معمولی کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  965/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 784تابه صنوبر معمولی کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/035/000  :یک درجه ادوییک کارتن قیمت
 لایر

 

 

 

 736قابلمه درب دار سیمین کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/295/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 777قابلمه درب دار پردیس سایز کوچک کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون رتنکا هر قیمت

 1/480/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

  737قابلمه درب دار پردیس سایز بزرگ کد 

 عدد6: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 1/420/000 یک: درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 789کد  16قابلمه درب دار درنا 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/725/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 129قندان زاگرس کد 

 عدد((24  تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 1/590/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر



 

 

 

 765بستنی خوری الله کد 

 (عدد 36دست ) 6 عداد در هر کارتن:ت
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 1/195/000 : قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 بستنی خوری ویولت کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/195/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 763کد   سس خوری ناز

 عدد( 24دست ) 12 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  950/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 1399/06/08تاریخ تولید :

 

 745کد  خانه 5اردور خوری 
 عدد 8 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/480/000: ییقیمت کارتن درجه یک کادو
 لایر



 

 

 

 743کد  خانه 3اردور خوری 
 عدد16 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/625/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 توجه
 

بصورت لرد کرافت فروش محصوالت خانواده 
 عمده و حداقل سفارش ماشین خاور است.

Lord Craft 
 افتخانواده لرد کر 

 

 lord rainلیوان لرد راین 

 L04-01مدل   453کد
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 54دست ) 9
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف
 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

1/755/000 
 لایر

 

   lord long لیوان لرد النگ

 L04-04کد 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 54دست ) 9
--- 

 یفقیمت هر کارتن بدون تخف
 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

1/755/000 
 لایر



 

 

 

  lord line لیوان لرد الین

 L04-10مدل  461کد
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 54دست ) 9
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

1/755/000 
 لایر

 

 lord care لیوان لرد کار 

 L-68مدل  459 کد
 رتن:تعداد در یک کا

 عدد( 54دست ) 9
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

1/980/000 
 لایر

 

  lord care long لیوان لرد کار النگ

 L68-04مدل  460کد 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 54دست ) 9
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

1/980/000 
 لایر

 

 lord Sezar لیوان لرد سزار 

 L-503مدل  457کد
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 54دست ) 9
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

2/205/000 
 لایر



 

 

 


