
 

 

 به نام یگانه هستی عالم

 شیشه کاوهمعرفی محصوالت شرکت بلور 

انگلستان  تاسیس گردید. ماشین آالت خطوط تولید این کارخانه از کشورهاي ایتالیا، آلمان، فرانسه و ۱۳۶۱شرکت بلور شیشه کاوه در سال 

تن در سال  ۵۸۰۰۰اي کرده است. ظرفیت تولید این واحد خریداري شده و با دانش و تكنولوژي روز اقدام به تولید انبوه ظروف شیشه

باشد. طراحی و ساخت بخش اعظم خطوط تولید به دست متخصصان توانمند تیم طراحی و مهندسی گروه صنعتی شیشه کاوه بوده و این می

 .اي در بازار مصرف داخلی و صادرات داردماشین چاپ نقش تعیین کننده ۳خط تولید بلور سینگل گاب و دبل گاب و  ۱۰از شرکت با بیش 

 واحد این محصوالت عمده از ايشیشه بلوك همچنین و رنگی و ساده صورت به …انواع بلور شامل لیوان، استكان، انواع بشقاب، دیس، کاسه و 

 تولید فاییکخود راستاي در دیگري گام بلور محصوالت روي چاپ هايماشین داشتن با شرکت این همچنین. آیندمی شمار به تولیدي

 .است برداشته بلور محصوالت

 راه هاي ارتباطی با ما:

 09134329871      تلفن:      

   www.aradcrystal.com    :وب سایت                              

  @KAVEHGLASSINDکانال تلگرامی:                                                                      

 arad_crystal@اي دي تلگرام:                                                                                                                                    

 

 

 

 

 .تمامی چاپ هایی که در لیست زیر قرار دارند بصورت پیش فرض بوده و نوع چاپ در لیست موجودي روزانه کارخانه اعالم می شود 

 

 والت جدید به روز رسانی با توجه به تنوع تولیدات جدید شرکت بلور و شیشه، تالش می شود تا در اول هر ماه این فایل از نطر قیمت و محص
 گردد.

 

 

http://www.aradcrystal.com/


 

 

 لیوان هاي دسته دار

 picture white pink 

 

 لیوان دسته دار بابل
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/800

9150 
 

 صورتیلیوان دسته دار بابل 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
ناخالص یک کارتن با بسته قیمت 

 بندي کادویی:
 تومان132/600

9150 
 

 

 لیوان دسته دار مارسل
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/800

9034 
 

 صورتیلیوان دسته دار مارسل 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
با بسته قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان132/600

9034 
 

 

 لیوان دسته دار مارسل الیزا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/800

9041 
 

لیوان دسته دار مارسل  الیزا 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 
 بندي کادویی:

 تومان132/600

9041 
 

 

 لیوان دسته دار مارسل اسپیرال
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/800

9052 

لیوان دسته دار مارسل اسپیرال 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 
 بندي کادویی:

 تومان132/600

9052 
 



 

 

 

 لیوان تاندر
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :فلهبندي 
 تومان81/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان86/700
0900 

 

 صورتیلیوان تاندر 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :شیرینگبندي 
 تومان121/500

0900 
 

 

 لیوان تاندر چاپی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان95/400

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان101/100
0900 

 
 
 

اعالم نوع چاپ در لیست موجودي 
 می شود

 

 لیوان تاندر
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24) 
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :فلهبندي 
 تومان54/000

0900 
 

 

 لیوان هاي بدون دسته

 

 مرجان -لیوان کورالو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان80/400

0506 
 

 صورتی  مرجان –لیوان کورالو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان112/800

0506 
 



 

 

 

 لیوان ملیكا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان84/000

* 
 

 صورتیلیوان ملیكا 
 یک کارتن:تعداد در 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان117/600

* 
 

 

 لیوان اترك
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5002 
 

 صورتیلیوان اترك 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
کارتن با بسته  قیمت ناخالص یک

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5002 
 

 

 لیوان ورساچه
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5041 

 صورتیلیوان ورساچه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5041 
 

 

 لیوان الگانس بلند
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5021 

 صورتیلیوان الگانس بلند 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5021 
 



 

 

 

 1لیوان المپیک 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

0576 
 

 صورتیونیز   1لیوان المپیک 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

0576 
 

 

 لیوان المپیک ونیز 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5089 
 

 صورتیلیوان المپیک ونیز  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5089 
 

 

 بلند 1لیوان اپادانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

* 
 

 صورتیلیوان اپادانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

* 
 

 

 لیوان برلیان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
با بسته قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

0563 
 

 صورتیلیوان برلیان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

0563 
 



 

 

 

 لیوان الماس تپلی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

0561 
 

 صورتیلیوان الماس تپلی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

0561 
 

 

 لیوان کوکا کوال نیو
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5060 
 

 صورتیلیوان کوکا کوال نیو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5060 
 

 

 لیوان الماس بلند
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5062 
 

 صورتیلیوان الماس بلند 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5062 
 

 

 لیوان اسلو کوتاه
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5024 
 

 صورتیلیوان اسلمو کوتاه 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5024 
 



 

 

 

 لیوان اسلو بلند
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5068 
 

 صورتیلیوان اسلو بلند 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
ناخالص یک کارتن با بسته  قیمت

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5068 
 

 

 لیوان الرنس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

0535 
 

 صورتیلیوان الرنس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 کادویی:بندي 
 تومان126/000

0535 
 

 

 لیوان هانا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5094 
 

 صورتیلیوان هانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5094 
 

 

 سیلوانلیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

5103 
 

 صورتیلیوان سیلوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

5103 
 



 

 

 

 لیوان لیوناردو
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/000

* 
 

 صورتیلیوان لیوناردو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان134/400

* 
 

 

 لیوان ونوس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 

 بندي کادویی:
 تومان101/400

0553 
 

 صورتیلیوان ونوس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان141/900

0553 
 

 

 لیوان پالیز
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان82/800

5022 
 

 صورتیلیوان پالیز 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان116/000

5022 
 

 

 پایا 2لیوان اپادانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان68/400

* 
 

 صورتیپایا  2لیوان اپادانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان95/200

* 
 



 

 

 

 لیوان پالیز 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :پنجره ايبندي 
 تومان62/400

5022 
 

 

 

 لیوان اپادانا  پایا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 18عددي ) 3بسته  6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :پنجره ايبندي 

 تومان59/400

5098 
 

 

 

 لیوان اپادانا  پایا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 18) 

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :پنجره ايبندي 

 تومان65/400

5098 
 

 

 

 لیوان پالیز چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 

 بندي کادویی:
 تومان136/800

5022 
 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود



 

 

 بلند چاپی 2لیوان اپادانا  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

* 
 

 

 لیوان هاي چاپی بدون دسته

 

 لیوان لیوناردو چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان109/800

* 
 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود

 

 لیوان رژینا چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان92/400

0593 
 

 
 

لیست موجودي اعالم  نوع چاپ در
 می شود

 

 لیوان مرجان چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان92/400

0506 
 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود



 

 

 

 لیوان رامر چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 

 بندي کادویی:
 تومان92/400

0549 
 

 
نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 

 می شود

 

 لیوان پالیز چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان91/200

5022 
 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود

 

 لیوان پالیز چاپی
 کارتن: تعداد در یک

 عدد 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :پنجره ايبندي 
 تومان68/400

5022 
 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود

 نیم لیوان ها

 

 نیم لیوان فانوس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

0426 
 

 صورتینیم لیوان  فانوس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

0426 
 



 

 

 

 نیم لیوان هكتور
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

0425 
 

 صورتینیم لیوان  هكتور 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

0425 
 

 

 نیم لیوان اپادانا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان75/000

0434 
 

 صورتینیم لیوان  اپادانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 

 تومان105/000

0434 
 

 

 نیم لیوان برلیان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

0456 
 

 صورتینیم لیوان برلیان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

0456 
 

 

 نیم لیوان نگین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

0453 
 

 صورتینیم لیوان نگین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

0453 
 



 

 

 

 نیم لیوان المپیک
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

0585 
 

 صورتینیم لیوان  المپیک 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

0585 
 

 

 نیم لیوان ولز
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

0486 
 

 صورتینیم لیوان ولز 
 در یک کارتن:تعداد 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

0483 
 

 

 نیم لیوان سورنا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان101/400

0475 
 

 صورتینیم لیوان سورنا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان141/900

0475 
 

 استكان

 

 استكان گلجام 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :پنجره ايبندي 
 تومان106/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان85/200

0218 
 

 صورتیاستكان گلجام 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :پنجره ايبندي 
 تومان150/000

0218 
 



 

 

 

 استكان ازالیا بدون دسته
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :پنجره ايبندي 
 تومان106/800

0252 
 

 صورتیاستكان ازالیا بدون دسته 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :پنجره ايبندي 

 تومان150/000
0252 

 

 

 استكان دسته دار سان استار
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :کادوییبندي 
 تومان87/000

* 
 

استكان دسته دار سان استار 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :کادوییبندي 

 تومان121/800

* 
 

 

 فنجان بروکلین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :کادوییبندي 
 تومان87/000

9046 
 

 صورتیفنجان بروکلین 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :کادوییبندي 

 تومان121/800

9046 
 

 سرویس هاي چا خوري
 سرویس هاي پذیرایی

 

 استكان نعلبكی گلجام
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سري ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان64/000

* 
 

 صورتیاستكان نعلبكی گلجام 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 48سري ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان89/600

* 
 



 

 

 استكان نعلبكی ازالیا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سري ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان82/800

0382 
 

 

 

 فنجان و نعلبكی بروکلین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سري ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان112/400

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :پنجره ايبندي 

 تومان108/000

0366 

 صورتیفنجان نعلبكی بروکلین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سري ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان156/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :پنجره ايبندي 

 تومان151/200

0366 

 

 سرویس اجیل خوري رومنس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 36
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان98/100

0317 
 

سرویس اجیل خوري رومنس 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 36

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان137/400

0317 
 

 

 پارچه 14سرویس بروکلین 
 تعداد در یک کارتن:

 سرویس 1
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان69/000

0302 
 

پارچه  14سرویس بروکلین 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 سرویس 1

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان96/600

0302 
 



 

 

 

 سرویس پذیرایی سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 8عددي ) 2بسته  4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان86/000

0348 
 

 صورتیسرویس  پذیرایی سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 8عددي ) 2بسته  4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

0348 
 

 

 پارچه تندیس 14سرویس 
 تعداد در یک کارتن:

 سرویس 1
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان71/900

0384 
 

 صورتیپارچه تندیس  14سرویس 
 تعداد در یک کارتن:

 سرویس 1
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/600

0384 
 

 بشقاب تخت و گود

 

 بشقاب تخت مرجان کورالو
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان86/400

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان79/200
0116 

 

 صورتیبشقاب تخت مرجان کورالو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
با بسته قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان121/200

0116 
 

 

 بشقاب گود مرجان کورالو
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان92/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان86/400
0117 

 صورتیبشقاب گود مرجان کورالو 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان128/800

0117 
 



 

 

 

 بشقاب تخت درسا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان86/400

1142 
 

 صورتیبشقاب تخت درسا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
ناخالص یک کارتن با بسته قیمت 

 بندي کادویی:
 تومان121/200

1142 
 

 

 بشقاب گود درسا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان92/000

1143 
 

 صورتیبشقاب گود درسا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 کادویی: بندي
 تومان128/800

1143 
 

 چاپی بشقاب تخت مرجان کورالو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان102/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان98/400

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :پنجره ايبندي 

 تومان102/000
0116 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود

 بشقاب گود مرجان کورالو چاپی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان102/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان98/400
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 :پنجره اي
 تومان102/00

0117 

 
 

نوع چاپ در لیست موجودي اعالم 
 می شود



 

 

 پیش دستی

 

 پیش دستی کورالو مرجان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان88/200

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان84/000

0103 

 صورتیپیش دستی کورالو مرجان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/600

 تومان

0103 

 
 

 

 پیش دستی مروارید
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان88/200

0102 
 

 صورتیپیش دستی مروارید 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/600

0102 
 

 

 پیش دستی پرنس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/200

0177 
 

 صورتیپیش دستی پرنس 
 در یک کارتن:تعداد 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان140/400

0177 
 

 

 پیش دستی سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/200

1136 
 

 صورتیپیش دستی سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان140/400

1136 
 



 

 

 

 پیش دستی لیلیوم
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/200

* 
 

 

 

 پیش دستی درسا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان59/200

* 
 

 صورتیپیش دستی درسا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان82/800

* 
 

 

  گوش تندیس 3پیش دستی 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست )4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان66/800
* 

 

 

 

 باتیسپیش دستی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان

1101 
 

 صورتی باتیس پیش دستی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/000

1101 
 



 

 

 

 پیش دستی کریستال
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان70/800

1116 
 

 صورتیپیش دستی کریستال 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/000

1116 
 

 

 بروکلینپیش دستی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
ناخالص یک کارتن با بسته  قیمت

 بندي کادویی:
 تومان76/000

0107 
 

 صورتی بروکلین پیش دستی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان106/400

0107 
 

 

 پیش دستی الورس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان79/200

1104 
 

 صورتیپیش دستی الروس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان101/100

1104 
 

 

 کریستال رنگیپیش دستی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان84/000

* 
 

 

 

 ویكتوریاپیش دستی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/000

1124 
 

 صورتیویكتوریا پیش دستی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان131/600

1124 
 



 

 

 

 تندیس فانتزيپیش دستی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان94/000

1057 

تندیس فانتزي  پیش دستی 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان131/600

1057 

 عددي 4تا  72کاسه هاي 

 

 10کاسه اسكاي 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان106/800

* 
 

 

 

 کاسه یاقوت

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان104/400

* 
 

 

 

 12کاسه اسكاي 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان76/000

* 
 

 

 

 کاسه رومنس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان77/600

* 
 

 



 

 

 

 کاسه رومنس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان76/200

* 
 

 

 کاسه پرنس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان69/000

7006 

 صورتیکاسه پرنس  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

7006 

 

 تندیس فانتزيکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان84/000

7204 
 

 صورتیکاسه  تندیس فانتزي 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان117/600

7201 
 

 

 کاسه الروس
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان69/000

7112 
 

 صورتیکاسه الروس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

7112 
 

 

 کاسه درسا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 

 بندي کادویی:
 تومان63/000

* 
 

 صورتیکاسه درسا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان88/200

* 
 



 

 

 

 کاسه سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان69/000

7151 
 

 صورتیکاسه  سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

7151 
 

 

 لیلیومکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان78/600

7018 
 

 

 

 گوش تندیس 3کاسه 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان67/200

* 
 

 

 

 بروکلینکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان69/000

0711 
 

 صورتی بروکلین کاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته قیمت ناخالص 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

0711 
 

 

 پایه دار برلیان فانتزيکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

7037 
 

 



 

 

 

 کاسه ویكتوریا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان72/800

7141 
 

 صورتیکاسه  ویكتوریا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان102/000

7141 

 

 کریستالکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان59/400

7134 
 

 صورتی  کریستال کاسه
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان83/200

7134 
 

 

 باتیسکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان79/600

* 
 

 صورتی  باتیس کاسه
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان111/600

* 
 

 

 کریستال رنگیکاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/800

* 
 

 

 

 تندیس 20کاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد  12
بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 

 بندي کادویی:
 تومان73/800

* 
 

 صورتیتندیس  20کاسه 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد  12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان103/200

* 
 



 

 

 

 تندیس  30کاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد  6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان83/400

7073 
 

 صورتیتندیس  30کاسه 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد  6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان117/000

7073 
 

 

 تندیس پایه دار 30کاسه 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد  4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان85/200

* 
 

 

 بیسكویت خوري و شكالت خوري

 

 بیسكویت خوري سان استار
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان97/200

1082 
   

بیسكویت خوري سان استار 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان136/200

1082 
 

 

 شكالت خوري تندیس
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 10
ناخالص یک کارتن با بسته قیمت 

 بندي کادویی:
 تومان103/000

* 
   

 صورتیشكالت خوري تندیس 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 10

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان145/000

* 
 



 

 

 

 شكالت خوري زرین
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 16
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان115/200

7077 

   

 صورتیشكلالت خوري زرین  

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 16

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان176/000

7077 
 

 قندان

 

 قندان ویكتور
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

* 
   

 صورتیقندان ویكتور 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 18

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان126/000

* 
 

 

 قندان الروس
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 24
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

7001 
   

 صورتیقندان الروس 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 24

کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 
 بندي کادویی:

 تومان168/000

7001 
 

 

 قندان برلیان
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 24
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

0774 
   

 صورتیقندان برلیان  

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 24

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان168/000

0774 
 

 

 قندان لیلیوم
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 24
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

* 
   

 صورتیقندان لیلیوم 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 24

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان168/000

* 
 



 

 

 

 قندان تندیس
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 24
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

7075 
   

 صورتیقندان تندیس 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 24

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان168/000

7075 
 

 ساالد خوري
 پاستا خوري

 

 درساساالد خوري 
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 12
کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 

 بندي کادویی:
 تومان88/800 

0148 
   

 صورتی درسا ساالد خوري

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان124/800

0148 
 

 

 ساالد خوري مهتاب
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان88/800 

* 
   

 صورتیساالد خوري مهتاب 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان124/800

* 
 

 

 ساالد خوري پارمیدا
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان88/800 

0155 
   

 صورتیساالد خوري پارمیدا 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان124/800

0155 
 



 

 

 

 پاستا خوري ونیز 
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان58/800 

1130 
   

 صورتیپاستا خوري ونیز 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 8
یک کارتن با بسته  قیمت ناخالص

 بندي کادویی:
 تومان82/800

1130 
 

 دیس ها

 

 مروارید  14دیس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 12جفت ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان84/000 

 
0131   

 صورتی مروارید  14 دیس 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 12جفت ) 6

بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 
 بندي کادویی:

 تومان117/600

0131 
 

 

 دیس درسا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 12جفت ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان84/000 

 
1161 

   

 صورتیدیس   درسا  

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 12جفت ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان117/600

1161 
 

 

 مرجان کورالو  14دیس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 12جفت ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان84/000 

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :شیرینگبندي 

 تومان78/000
0156   

 صورتیمرجان کورالو   14دیس  

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 12جفت ) 6

کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 
 بندي کادویی:

 تومان117/600

0156 
 



 

 

 

 دیس گرد سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد10
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/000 

 
1113 

   

 صورتیدیس  گرد سانتا  

 تعداد در یک کارتن:
 عدد10

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان135/000

1113 
 

 

 دیس کباب بزرگ سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان91/800 

1077   

 صورتیدیس  کباب بزرگ سانتا 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان128/400

1077 
 

 

 دیس کباب مینی  سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان81/000 

1110 
   

 صورتیدیس  کباب مینی سانتا 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان113/400

1110 
 

 

 دیس دنیس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18
کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 

 بندي کادویی:
 تومان144/000 

* 
   

 



 

 

 

 دایانا30دیس 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 16

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان80/800 
1032 

 

 

 شیرینی خوري

 

 شیرینی خوري سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان90/000

1157 
 

 صورتیشیرینی خوري سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

1157 
 

 

 شیرینی خوري مروارید
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان73/200

* 
 

 

 

 شیرینی خوري تندیس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 10
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/500

1053 
 

 صورتیشیرینی خوري تندیس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 10
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان122/500

1053 
 



 

 

 

 شیرینی خوري بروکلین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
ناخالص یک کارتن با بسته قیمت 

 بندي کادویی:
 تومان109/600

1021 
 

 صورتیشیرینی خوري بروکلین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان153/600

1021 
 

 

 شیرینی خوري الروس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان88/200

1076 
 

 صورتیشیرینی خوري الروس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/600

1076 
 

 

 شیرینی خوري ویكتوریا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان74/800

1122 
 

 صورتیشیرینی خوري ویكتوریا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان104/800

1122 
 

 

 شیرینی خوري تندیس پایه دار

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان58/800

* 
 

 

 پرنس پایه دار  شیرینی خوري 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان56/000

* 

 



 

 

 شیرینی خوري والتر پایه دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان56/000

* 
 

 

 شیرینی خوري رومنس پایه دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
ناخالص یک کارتن با بسته قیمت 

 بندي کادویی:
 تومان56/000

* 
 

 

 

 شیرینی خوري الروس پایه دار
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 2
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان46/400

1112 
 

شیرینی خوري الروس پایه دار 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 2

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان65/000

1112 
 

 میوه خوري
 رولت خوري

 

 رولت خوري سان استار پاپیونی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 10
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/500

1133 
 

رولت خوري سان استار پاپیونی   
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 10

بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 
 بندي کادویی:

 تومان122/500

1133 

 

 میوه خوري الورس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

1075 
 

 صورتیمیوه خوري  الروس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان135/600

1075 
 



 

 

 

 خوري سانتا میوه
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان85/800

1173 
 

 صورتیمیوه خوري  سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان120/000

1173 
 

 

 میوه خوري بروکلین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
ناخالص یک کارتن با بسته  قیمت

 بندي کادویی:
 تومان58/400 

1178 
 

 صورتیمیوه خوري  بروکلین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان81/600

1178 
 

 

 الورس پایه دار  میوه خوري
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 2
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 کادویی:بندي 
 تومان50/400

* 
 

 

 

 بروکلین پایه دار  میوه خوري
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 2
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان50/400

* 
 

 

 میوه خوري پرنس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان72/000

* 

 صورتیمیوه خوري  پرنس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/800

* 
 



 

 

 میوه خوري پرنس فانتزي 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان72/000

1036 

 صورتیمیوه خوري پرنس فانتزي  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
ناخالص یک کارتن با بسته قیمت 

 بندي کادویی:
 تومان100/800

1036 
 اردو خوري

 

 اردو خوري دنیس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

0153 
 

 صورتیاردو خوري دنیس  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 کادویی:بندي 
 تومان135/600

0153 
 

 

 اردو خوري الوین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان96/600

* 
 

 صورتیاردو خوري الوین  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان135/600

* 
 

 

 خانه 4اردو خوري سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان 90/000

1115 
 

 صورتیخانه  4اردو خوري  سانتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان126/000

1115 
 

 

 خانه گرد 5اردو خوري الروس 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان77/100

1100 
 

خانه گرد  5اردو خوري  الروس 
 صورتی

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان108/000

1100 



 

 

 

 اردو خوري ویكتوریا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
کارتن با بسته قیمت ناخالص یک 

 بندي کادویی:
 تومان76/000

* 
 

 صورتیاردو خوري  ویكتوریا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان106/400

* 
 

 محصوالت متفرقه کارخانه بلور و شیشه:
 کره خوري -1

 پنیر خوري -2

 کمپوت خوري -3

 کیک خوري -4

 

 کره خوري رومنس 
 یک کارتن:تعداد در 
 عدد 20

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان66/000

* 
 

 صورتیکره خوري رومنس 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 20

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان93/000

* 
 

 

 کره خوري رومنس درب دار
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16
بسته قیمت ناخالص یک کارتن با 

 بندي کادویی:
 تومان101/600

1179 
 

 صورتیکره خوري رومنس درب دار 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 16

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 بندي کادویی:

 تومان142/400

1179 

 

 پنیر خوري پرشیا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان104/400

0125 
 

 صورتیپنیر خوري پرشیا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان145/800

0125 



 

 

 

 کیک خوري مروارید
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 28
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان100/000

* 
 

 

 کمپوت خوري رومنس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/600

* 

 

 گلدان

 

 گلدان ونیز
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان66/000

0840 

 صورتیگلدان ونیز 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان93/000

0840 

 

 گلدان اوشن
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان87/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان66/000

0841 

 صورتیگلدان اوشن 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 30
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 بندي کادویی:
 تومان123/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 
 :فلهبندي 
 تومان93/000

0841 



 

 

 جاشمعی و زیر لیوانی

 

 جا شمعی مرجان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 72
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته 

 :فلهبندي 
 تومان58/200

* 

 

 

 زیر لیوانی الریسا

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 72

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان54/600

* 
 

 

 


