
1399/01/23: تاریخ  بنام ایزد یکتا

وضعیت موجودیطرحسایز

 برگ500بیشتر از هیون15*15

 برگ500بیشتر از طالئیسفیداستانبول

 برگ500بیشتر از نقره ایسفید

 برگ500بیشتر از طالئیتمام

 برگ500بیشتر از طالئیآبیبخارا

 برگ500بیشتر از طالئیطوسی

 برگ500بیشتر از طالئیقهوه ای

 برگ500بیشتر از طالئیآبیبهارنارنچ

هماهنگی با واحد فروشطالئیکرمپراگ

 برگ500بیشتر از طالئیسبزپیچک

 برگ500بیشتر از طالئیآبی

 برگ500بیشتر از طالئیسبز

 برگ500بیشتر از طالئیفیروزه ایزند

 برگ500بیشتر از طالئیطوسیسامان

 برگ500بیشتر از طالئیزردسمرقند

 برگ500بیشتر از طالئیفیروزه ایگوهرشاد

 برگ500بیشتر از طالئیسبز

 برگ500بیشتر از طالئیسرمه ای

 برگ500بیشتر از طالئیطوسیمینیاتور

 برگ500بیشتر از طالئیتمام

 برگ500کمتر از طالئیکرم

 برگ500بیشتر از نقره ایتمامایسلند

 برگ500بیشتر از طالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئیتمامارم

 برگ500کمتر از نقره ایتمامفلت

هماهنگی با واحد فروشطالئیسفید

هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

رنگ

30*60
مشکی

اپتیما

بومباتو
1.5*60

30*30

2*60

ویچنزا

مختا

چهارپر

بلونیا

اسنوایت

هفت رنگ

تمام

                ( 1 )  تماس حاصل بفرمایید035-3191جهت سفارش محصوالت با شماره کارخانه 
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 برگ500بیشتر از نقره ایتمامآتن

 برگ500کمتر از طالئی

 برگ500کمتر از نقره ای

 برگ500کمتر از طالئیطوسی

هماهنگی با واحد فروشطالئیکرم

هماهنگی با واحد فروشطالئیسبز

هماهنگی با واحد فروشطالئیطوسی

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500کمتر از نقره ایطوسیایپک

 برگ500بیشتر از نقره ایطوسیآیدین

 برگ500بیشتر از طالئیکرم قهوه ایبارسلون

 برگ500بیشتر از نقره ایسفیدبامبو

هماهنگی با واحد فروشطالئیآبیبخارا

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500کمتر از نقره ای

 برگ500کمتر از طالئیتمام

هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

 برگ500بیشتر از طالئیکرم قهوه ایپاریس

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500بیشتر از طالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500کمتر از نقره ای

30*60

آالله

سفید

اسنوایت

برلین

سفید برلیان

آنتیک

سفید

سفید الماس

ترمه

پالمر

پاسارگاد

مشکی پازل

تمام

طوسی

تمام

تمام

مشکی

زرشکی

                ( 2 )  تماس حاصل بفرمایید035-3191جهت سفارش محصوالت با شماره کارخانه 
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 برگ500کمتر از طالئیسفید

هماهنگی با واحد فروشطالئیتمام

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500کمتر از طالئیصورتیرز

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500بیشتر از طالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

 برگ500بیشتر از طالئیطوسی

 برگ500بیشتر از طالئیقهوه ای

 برگ500بیشتر از طالئیسفیدسورن

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500کمتر از نقره ای

هماهنگی با واحد فروشنقره ایآبی فیروزه ای

هماهنگی با واحد فروشطالئیزرد

هماهنگی با واحد فروشطالئیطوسی

هماهنگی با واحد فروشنقره ایقرمز

 برگ500کمتر از طالئیسفید

 برگ500کمتر از طالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئیسفیدگلسا

هماهنگی با واحد فروشطالئیسفیدگلکسی

هماهنگی با واحد فروشنقره ایسیلورلندن

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

 برگ500کمتر از نقره ایکرممارتا

 برگ500کمتر از طالئیکرمماریال

هماهنگی با واحد فروشطالئیآبی

 برگ500کمتر از طالئیمشکی

 برگ500کمتر از طالئی

 برگ500کمتر از نقره ای

30*60

ماشااهلل

مشکی

سفید

لوتوس

سفیدمشکی

سرمه ای

مانیسا

روژین

ساروج

آبی

فالور

کوبیک

مشکی

داماس

سفیدمشکی

کرم قهوه ای

                ( 3 )  تماس حاصل بفرمایید035-3191جهت سفارش محصوالت با شماره کارخانه 
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هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

 برگ500بیشتر از طالئیکرم

 برگ500بیشتر از نقره ایالجوردی

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500کمتر از طالئینارنجی

 برگ500بیشتر از طالئیقهوه ایموندیال

هماهنگی با واحد فروشطالئیکرممونیکا

 برگ500بیشتر از نقره ایطوسی

 برگ500بیشتر از طالئیکرم

هماهنگی با واحد فروشطالئیمشکی

هماهنگی با واحد فروشطالئیطوسی

 برگ500بیشتر از طالئیکرم

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500کمتر از طالئیآبی

هماهنگی با واحد فروشطالئیتمام

هماهنگی با واحد فروشطالئیطوسی

هماهنگی با واحد فروشنقره ایتمام

 برگ500کمتر از طالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

 برگ500کمتر از طالئیتمام

هماهنگی با واحد فروشطالئیمشکی

 برگ500کمتر از نقره ایتمام

هماهنگی با واحد فروشنقره اییاسی

 برگ500بیشتر از طالئیسفید

هماهنگی با واحد فروشطالئیمشکی

 برگ500کمتر از طالئیطوسی

 برگ500کمتر از طالئیکرم

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

هماهنگی با واحد فروشنقره ای

30*60

مینیاتور

مشکی
ماهور

سفید

مانیسا

سفید

ونوس

و ان یکاد

سفید نایس

نارسیس

مشکی

سفید

هلیکس

هلنا

هلن
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 برگ500کمتر از طالئیآبی...بسم ا

 برگ500بیشتر از طالئیشکالتی

 برگ500کمتر از طالئیطوسی

 برگ500بیشتر از طالئیقهوه ای

 برگ500کمتر از طالئینارنجیترنج

 برگ500کمتر از طالئیB و Aدیبا

 برگ500بیشتر از طالئیقرمزسویک

هماهنگی با واحد فروشطالئیپرتقالی

 برگ500کمتر از طالئیکرم

هماهنگی با واحد فروشطالئیقهوه ای

 برگ500بیشتر از طالئیکرم قهوه ای

 برگ500کمتر از طالئیطوسی

هماهنگی با واحد فروشطالئیقهوه ای

هماهنگی با واحد فروشطالئیزرشکی

هماهنگی با واحد فروشطالئیتمام

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

هماهنگی با واحد فروشطالئی

 برگ500کمتر از نقره ای

 برگ500بیشتر از طالئی

 برگ500بیشتر از نقره ای

 برگ500بیشتر از نقره ایآبی

 برگ500کمتر از نقره ایطوسی

 برگ500کمتر از طالئیتمامصلوات80*40

 برگ500کمتر از طالئیقهوه ایبفیکا

 برگ500بیشتر از طالئیقهوه اینگار

 برگ500کمتر از طالئیطوسیآماتیس

 برگ500بیشتر از طالئیقهوه ایتیتان

واتیکان

کاشان

قالیچه سلیمان

بفیکا

سفید

30*90

80*80

9*60

7*60

60*60

فالور

ونوس

مونیخ

مشکی

برلین

تمام

                ( 5 )  تماس حاصل بفرمایید035-3191جهت سفارش محصوالت با شماره کارخانه 


