
 

 

 به نام یگانه هستی عشق

در زمينه توليد بطري و جار با فعاليت مستمر خود نقش بسزایی در صنعت ظروف  ۸۰و  ۷۰هاي كارخانه بلور و شيشه تابان در طول دهه

مندي این واحد توليدي با بهره.از سر گرفتتغييراتی فعاليت خود را با ایجاد  ۱۳۹۵اي مجدداً از سال اي ایفا نموده است و پس از وقفهشيشه

تنی خود در توليد انواع متنوعی از بطري و جار مناسب  ۱۵۰گيري از كوره از توان مهندسين جوان و نيروي كار خبره توانسته است با بهره

همچنين این واحد در صادرات محصوالت خود به .هاي چشمگيري دست یابدتبراي مصارف عمومی و اختصاصی در صنایع غذایی به موفقي

شركت بلور و شيشه تابان در راستاي توليد محصوالت با استاندارد جهانی داراي .هاي چشمگيري داشته استكشورهاي همسایه نيز فعاليت

 .باشدهاي معتبري میگواهينامه

 راه هاي ارتباطی با ما:

 09134329871      تلفن:      

   www.aradcrystal.com    :وب سایت                              

  @KAVEHGLASSINDكانال تلگرامی:                                                                      

 arad_crystal@اي دي تلگرام:                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 .تمامی چاپ هایی كه در ليست زیر قرار دارند بصورت پيش فرض بوده و نوع چاپ در ليست موجودي روزانه كارخانه اعالم می شود 

 

 این  كوتاه ترین زمان، تالش می شود تا در طول ما ممکن است محصوالت جدیدي در شركت بلور و شيشه تابان توليد شوند با توجه به اینکه
 فایل از نطر قيمت و محصوالت جدید به روز رسانی گردد.

 

 1400/01/14 :اخرین تاریخ ویرایش  

 

 

http://www.aradcrystal.com/


 

 

 كاسه ها

 

 7كاسه رامونا 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 72دست ) 12
ناخالص یک كارتن با بسته بندي قيمت 

 كادویی:
 تومان 138/000

* 
 

 
 
 
 
 

 

 

 9كاسه رامونا 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان105/200 

7036 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 10كاسه رامونا 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 36دست ) 6
بسته بندي قيمت ناخالص یک كارتن با 

 كادویی:
 تومان 105/200

7051 
 

 

 

 12كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان97/800 
7063 

 

 

 12كاسه رامونا 

 انتيکرنگ 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان132/300 
7063 

 



 

 

 

 14كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان72/900 

7187 

 

 

 14كاسه رامونا 
 انتيکرنگ 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان112/500 
7187 

 

 

 16كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان 84/000

7188 

 

 

 18كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان94/800 

7245 

 

 

 18كاسه رامونا 
 انتيک رنگ

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

ناخالص یک كارتن با بسته بندي  قيمت
 :فله

 تومان135/000 
7245 

 



 

 

 

 درب پالستيکی 12كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 24) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان126/000 
* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 14كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18) 

ه بندي قيمت ناخالص یک كارتن با بست
 :فله

 تومان125/100 
* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 16كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان124/200 
* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی18كاسه رامونا 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان 150/000

* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 درب پالستيکی 12كاسه رامونا  
 انتيک رنگ

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 24) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان171/600 
* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود



 

 

 درب پالستيکی 14كاسه رامونا  
 انتيک رنگ

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان155/700 
* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 درب پالستيکی18سه رامونا كا 

 انتيک رنگ

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان202/800 
* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 كاسه سرویس رامونا درب پالستيکی

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18سرویس ) 6

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان162/900 

ص یک كارتن با بسته بندي قيمت ناخال
 :فله
 تومان 140/100

* 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 كاترینكاسه 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 24) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان97/800  
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان69/600 

* 

 

 

 درب دار 1كاسه پينات 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18) 

ت ناخالص یک كارتن با بسته بندي قيم
 كادویی:

 تومان135/900 
7179 

 



 

 

 

 درب دار 2كاسه پينات 

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 16) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان220/000 
* 

 

 

 درب دار پالستيکی 1ظرف هلگا 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 24) 
سته بندي قيمت ناخالص یک كارتن با ب

 كادویی:
 تومان375/600 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان307/200 
7183 

 

 

 درب دار پالستيکی 2ظرف هلگا 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 18) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان350/100 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 انتوم 278/100

7184 

 

 

 درب دار پالستيکی 3ظرف هلگا 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 12) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان297/000 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان237/600 
7185 

 

 تابه

 

 1تابه كایو 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 18) 
ا بسته بندي قيمت ناخالص یک كارتن ب

 كادویی:
 تومان99/000 

1038 
 

 



 

 

 

 2تابه كایو 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 12) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان 103/800

1039 
 

 

 

 تابه كایو 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 8) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان142/800 

* 

 

 

 كایو انبر دارتابه 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 8) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان146/000 

* 

 

 

 12تابه  پاتریس 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 16) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان99/200 

1085 
 

 

 

 14تابه پاتریس 
 تعداد در یک كارتن:

 (عدد 12) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان93/000 

0183 
 

 



 

 

 14تابه پاتریس  
 رنگ انتيک

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان126/000 
0183 

 

 

 

 16تابه پاتریس 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 6) 
ه بندي قيمت ناخالص یک كارتن با بست

 كادویی:
 تومان72/600 

0184 
 

 

 

 نشکن 3تابه لوكس 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 12) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان218/400 

1154 
 

 

 تابه هليا نشکن درب پالستيکی 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 12) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان147/000 

* 

 

 تابه هليا نشکن درب پالستيکی 
 رنگ انتيک

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 12) 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان126/000 
* 

 

 

 تابه كرانچی
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 8) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان71/200 

1163 
 

 



 

 

 بانکه ها

 

 درب پالستيکی   15بانکه كندي
 تعداد در یک كارتن:

 عدد(12)  
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 پنجره اي:
 تومان97/800 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان69/600 

7066 

 

 

 درب پالستيکی   19بانکه كندي
 تعداد در یک كارتن:

 عدد(12)  
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 پنجره اي:
 تومان131/400 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان105/000 
7069 

 

 

 درب فلزي   23بانکه كندي

 تعداد در یک كارتن:
 عدد(10)  

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان115/000 

سته بندي قيمت ناخالص یک كارتن با ب
 :فله
 تومان89/000 

7229 
 

 

 

 درب پالستيکی بانکه پامچال چاپی
 تعداد در یک كارتن:

 عدد(10) 
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 پنجره اي:
 تومان112/000 

7191 
 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود



 

 

 

 درب پالستيکی چاپی 230بانکه 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 18ددي )ع 3بسته  6
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان86/700 

7189 
 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 

 استوانه اي چاپی  750بانکه 
 درب پالستيکی 

 تعداد در یک كارتن:
 متغير 

عددي با بسته  2بسته  6قيمت ناخالص 
 بندي پنجره:

 تومان105/000 

عددي با بسته  3ته بس 4قيمت ناخالص 
 بندي پنجره:

 تومان102/600 
7148 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 

 استوانه چاپی درب پالستيکی 750بانکه 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :پنجره اي

 تومان  109/800
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 ومانت87/000 

7148 
 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 

 استوانه چاپی درب پالستيکی 1000بانکه 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 10

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان112/000 
7230 

 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود



 

 

 

 چاپی فانتزي  استوانه  1000بانکه 
 تيکیدرب پالس

 تعداد در یک كارتن:
 عدد 10

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان128/000 
* 

 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 

 چاپی درب پالستيکی 1500بانکه 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 8

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان111/600 

ک كارتن با بسته بندي قيمت ناخالص ی
 :فله
 تومان85/600 

7137 
 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 بطري

 

 بطري ابليمویی ونيز درب فلزي
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 24عددي ) 2بسته  12
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 پنجره اي:
 تومان170/400 

* 
 

 

 

 بطري اشيل درب فلزي
 كارتن: تعداد در یک

 عدد 24
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان120/000 

0895 
 

 



 

 

 

 بطري ایس درب فلزي
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان112/800 

0860 

 

 

 بطري اكسپرس نيو درب فلزي 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
با بسته بندي  قيمت ناخالص یک كارتن

 :فله
 تومان112/800 

* 
 

 

 

 بطري اكسپرس درب فلزي 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان112/800 

* 
 

 

 بطري اكوا درب فلزي  
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان112/800 

* 
 

 



 

 

 

 ي مينی اكوا چاپی درب فلزي بطر
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان95/400

0867 
 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 

 سرویس بطري و ليوان اكوا چاپی
 فلزيدرب  

 تعداد در یک كارتن:
 بطري( 1ليوان و  3عددي )  4بسته  8

كارتن با بسته بندي قيمت ناخالص یک 
 پنجره اي:

 تومان229/600 
0354 

 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 چاپیرنگی سرویس بطري و ليوان اكوا  
 فلزيدرب  

 تعداد در یک كارتن:
 بطري( 1ليوان و  3عددي )  4بسته  8

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان255/200 
* 

 

 ليست موجودي اعالم می شودنوع چاپ در 

 

 سرویس بطري و ليوان مينی اكوا چاپی
 فلزيدرب  

 تعداد در یک كارتن:
 بطري( 1ليوان و  3عددي )  4بسته  8

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان166/000 
* 

 

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود



 

 

 سرویس ابان و كالسيک و كالسيک ویو
 سرویس هاي یخچالی

 

 كاسه سرویس ابان درب پالستيکی
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 18سري ) 3
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان165/000 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان150/000 
0318 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 الستيکیكاسه سرویس ابان درب پ 

 رنگ انتيک

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18سري ) 3

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان202/500 
0318 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 1كاسه ابان 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 24
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان128/400 

0735 
 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی  2كاسه ابان 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 18
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان139/500 

0736 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 3كاسه ابان 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
كارتن با بسته بندي  قيمت ناخالص یک

 :فله
 تومان139/800 

0737 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود



 

 

 

 كاسه سرویس كالسيک ویو درب پالستيکی
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 18سري ) 3
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان209/400 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 ومانت187/500 
0307 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 1كاسه كالسيک ویو 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 24
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان 129/600

7249 
 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 2كاسه كالسيک ویو 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 18
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان 148/800 

7250 
 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 3كاسه كالسيک ویو 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان200/400 

7251 
 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 كاسه سرویس كالسيک درب پالستيکی
 تعداد در یک كارتن:

 عدد( 18سري ) 3
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 كادویی:
 تومان209/400 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان187/500 
0305 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود



 

 

 كاسه سرویس كالسيک درب پالستيکی 

 نتيکرنگ ا

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18سري ) 3

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 كادویی:

 تومان209/400 
0305 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی 1كاسه كالسيک 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 24
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان  129/600 

7008 
 

 درب در ليست موجودي اعالم می شود رنگ

 

 درب پالستيکی 2كاسه كالسيک 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 18
قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 

 :فله
 تومان148/500 

7009 

 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

 درب پالستيکی  3كاسه كالسيک 
 تعداد در یک كارتن:

 عدد 12
ارتن با بسته بندي قيمت ناخالص یک ك
 :فله

 تومان 200/400 
7010 

 
 رنگ درب در ليست موجودي اعالم می شود

 

كاسه سرویس ابان پيک نيک درب 
 پالستيکی

 تعداد در یک كارتن:
 عدد( 18سري ) 3

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان327/900 
* 

 

 



 

 

 ماگ روناک

 

 ليوان ماگ روناک سفيد
عددي با  24ص یک كارتن قيمت ناخال

 :فلهبسته بندي 
 تومان82/800 

عددي با  12قيمت ناخالص یک كارتن 
 :فلهبسته بندي 

 تومان49/200 
* 

 

 

 ليوان ماگ روناک درب پالستيکی 
 عدد 12

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان56/400 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان80/400 
* 
 

 

 

 ليوان ماگ روناک درب پالستيکی چاپی
 عدد 12

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان66/000 

قيمت ناخالص یک كارتن با بسته بندي 
 پنجره اي:

 تومان90/000 
* 

  

 نوع چاپ در ليست موجودي اعالم می شود

 


