
601234*120سایز 

اکومارین

**(A)کرم ساده مات

پائوال شکالتی

پائوال طوسی تیره

پائوال طوسی روشن

(A)پائوال قهوه ای

ادسا مات

(C)سیمونه طوسی روشن

(C)سیمونه طوسی تیره

*(A)بریل

جاسپر

تراویتا مات

*دیمیتری تیره

**سرژی طوسی

***سفیدمات

گارنت

گرانیت قهوه ای

248گالردو مات

**مانلو طوسی تیره

**مانلو طوسی روشن

401234*100سایز 

*سفید مات

دورنیکا ترانس

فلورا ترانس

*فلورا تیره

مونتانا ترانس

**مونتانا تیره

داپلت روتو کرم مات 

آمیترین ترانس

401234*120سایز

ویکتوریا روتوترانس تیره

آمیترین ترانس

فلورا ترانس

فلورا ترانس تیره

دورنیکا روتو مات

داپلت روتو ترانس
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12341234
kمیالن ترانس k2001سونیا کرم روشن مات 1

A01kkkمات  k3003سونیا قهوه ای مات 2

k روتانا طوسی رستیکk4سونیا دکور 3

kآدریانا طوسی مات 5گیلدا قهوه ای ترانس 5

A02مات  k6دکور گیلدا 6
سیما روشن k7آالن روشن مات 7
kفالون رستیک 3008آالن قهوه ای مات 8

مادور بژ ترانس k9سلین کرم روشن مات 9
kkمادور دکور قهوه ای kk10سلین قهوه ای  مات 10

گرانادا روشن k11دکور سلین  11
گراناداتیره k12هلن کرم روشن مات12
80دکور آدریانوس مات k13هلن قهوه ای مات13
kلوتوس مات k14دکور هلن 14

kدیاکو ترانس 300k13015آنجل طوسی مات15

400100آراز ترانس 16تراورتن تیره 16
140دکور آدریانا کرم مات k17 لئو مات 02دکور کبریتی 17
200آنجال کرمk18شاین قهوه ای تیره مات18
300گرانیت قهوه ای k19شاین لوزی مات 2دکور  19
kگرانیت طوسی k20 گل شاین مات 1دکور 20

k200کانزاس طوسی مات k21دکور داروین سفید مات21
200400اکسترا طوسی تیره k30022داروین سفید مات22
100آنجال طوسیk23ریچموند کرم تیره23
k200کرم ساده -زرد ساده-آبی نفتی ساده k24سفید ساده مات 24
200400ایتالی کرم تیرهk25ماربل تیره 25
kk26سوفیا یاسی  روشن26
k27گالردو تیره27

k28دکور داروین کرم28

k30029ریچموند طوسی تیره مات29

kk30ریچموند طوسی روشن مات30

k80031مونو طوسی روشن مات 31

kk32مونو طوسی تیره مات 32

30033بترو طوسی 33
k34دکور مونو طوسی روشن مات 34
k35دکور مونو طوسی تیره مات 36
36کلی روستیک مات کرم 37

k37کلی روستیک مات قهوه ای 38
k38کلی روستیک مات قرمز39
k39داروین قهوه ای روشن 40
k40داروین قهوه ای تیره 41
k41دکور داروین قهوه ای 42
k42والنات43
k43آزالیا قهوه ای  تیره44
kk44آزالیا قهوه ای  روشن45
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k45دکور آزالیا قهوه ای47
k46ساوانا  طوسی تیره48
k47ساوانا  قهوه ای تیره51
k48ساوانا  قهوه ای روشن52
k49 دکور ساوانا  قهوه ای 53
k30010050آراندا طوسی  تیره54

kk51آراندا طوسی روشن55

kkk52 دکور آراندا  طوسی 56


