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 333کد  توسکالیوان 

 عدد( 36دست ) 6اد در یک کارتن: تعد

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 975/000  : قیمت کارتن درجه یک کادویی

 
 لایر

 

 

 339کد  امپراطوریوان ل

 (عدد 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/125/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 334لیوان پانیذ کد 

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/235/000  : قیمت کارتن درجه یک کادویی

 
 لایر

 

 

 432سته دار دی کد لیوان د

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

       1/370/000: شیرینگقیمت کارتن درجه یک 
 لایر 



 

 

 

 

 440لیوان دسته دار نیلوفر کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

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

 

 

455 کد لیندا دار دسته یوانل  

(عدد 48)دست 8: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 1/855/000 :کادویی یک درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 

419 کد یاقوت دار دسته یوانل  

(عدد36)دست 6: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 1/150/000  :کادویی کی درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 

 439 کد سالوادور )ماگ( دار دسته لیوان

 عدد 12: کارتن یک در تعداد

--- 
 تخفیف بدون کارتن هر قیمت

 925/000   :کادویی یک درجه کارتن قیمت 
 لایر



 

 

 

 

 441نیم لیوان دسته دار نیکا کد 

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

 ن تخفیفقیمت هر کارتن بدو

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

 

 

 449نیم لیوان دسته دار یوکا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/370/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 444نیم لیوان دسته دار فلورانس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/370/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 425نیم لیوان مانیسا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/660/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 442د فنجان جنوا ک

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/490/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 
amily GelayoulF 

 خانواده گالیول)عینکی(

 

 521عینکی کد  23بشقاب تخت 
 )برنج خوری(

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

 ب تخفیفاتقیمت هر کارتن بدون احتسا

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

 

 522عینکی کد  23بشقاب گود 
 )خورشت خوری(

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/370/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 524عینکی کد  14سوپ خوری 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/370/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 اردیبهشت 17تاریخ تولید  

 

 526عینکی کد  19ساالد خوری

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/305/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 :1/290/000  
 لایر

 

 529قاب تخت اطلسی کد 

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/115/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 666گالیول کد  16کاسه 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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



 

 

 

 

Yaghout family 
 خانواده یاقوت

 

 

 903کاسه کوچک یاقوت کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 960/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 904کاسه بزرگ یاقوت کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/100/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 905کاسه نیم گود یاقوت کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/100/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 

 803پیش دستی یاقوت کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 804نی خوری یاقوت کد یقاب شیر

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 130قندان یاقوت کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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

 تعداد محدود

 

 

419 کد یاقوت دار دسته یوانل  

(عدد36)دست 6: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 1/150/000  :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

   1/100/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 826 دیپلمات کدقاب شیرینی خوری 

عدد 8 تعداد در هر کارتن:  
--- 

ن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر کارت  

  960/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 925 دیپلمات کدکاسه کوچک 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  960/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 926کاسه بزرگ دیپلمات کد 

عدد 8 تعداد در هر کارتن:  
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  960/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 927 دیپلمات کدکاسه نیم گود 

عدد 6 تعداد در هر کارتن:  
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

Florence Family 

 خانواده فلورانس

 

 

 444نیم لیوان فلورانس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/370/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 155قندان فلورانس کد  

 عدد36تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/195/000 ی:قیمت کارتن درجه یک کادوی
 لایر

 اردیبهشت 7تاریخ تولید 

 

 144شکالت خوری فلورانس کد 

 عدد12تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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

 

 817پیش دستی فلورانس کد 

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

 تن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر کار

 1/165/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 818قاب شیرینی خوری بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 اردیبهشت 6تاریخ تولید 



 

 

 

 923فلورانس کد کوچک  10کاسه  
 ماست خوری

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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

 

 917کوچک فلورانس کد  13کاسه 
 آجیل خوری

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

 تقیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفا

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

 

 918کاسه بزرگ بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/100/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 919کاسه نیم گود بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/100/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 142کاسه نیم گود پایه دار فلورانس کد 

 عدد 4تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/275/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 تعداد محدود

 

yRose Famil 
 خانواده رز

 

 

 912کد  13سایز  معمولیکاسه  رز 

 عدد 48تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/180/000:فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 646کد  16کاسه  رز معمولی سایز 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/045/000 :فلهکارتن درجه یک قیمت 
 لایر



 

 

 

 941کد  سه پارچه درب دار رز مقاوم
 عدد( 24سری ) 8تعداد در یک کارتن:
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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

 

 
Rosita Family 

 خانواده رزیتا

 

 679 کد 24 کاسه رزیتا سایز

 عدد 8 ر کارتن:تعداد در ه
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/100/000 :فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 942کد  و پارچه درب دار رزیتا مقاومد
 عدد( 8سری )4تعداد در یک کارتن:
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/415/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 675کد  خچالی دناسه تیکه ی
 عدد( 18) سری 6 تعداد در یک کارتن:

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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

 

 کاسه مارال بزرگ
 938کد 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 8

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/180/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 کاسه مارال متوسط
 937کد 

 تعداد در یک کارتن:
 (عدد 12سری ) 4

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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

 

 اسه کوچک مارالک
 936کد 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/620/000 ت کارتن درجه یک کادویی:قیم
 لایر



 

 

 

Victoria Family 
 خانواده ویکتوریا

 

 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/025/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

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

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/190/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

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

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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



 

 

 

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

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/119/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 833کد  قاب ویکتوریا
 عدد 8 تعداد در یک کارتن:

----  
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/010/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Sarina Family 
 خانواده سارینا

 

 824قاب شیرینی خوری سارینا کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  740/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 939کاسه نیم گود سارینا کد  

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
---- 

 ارتن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر ک

  950/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

Semiramis Family 
 خانواده سمیرامیس

 

 807پیش دستی سمیرامیس کد  

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/030/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 808نی خوری سمیرامیس کد قاب شیری

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  825/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 907کاسه کوچک سمیرامیس کد  

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  850/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 908کاسه بزرگ سمیرامیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  895/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Ladan Family 
 خانواده الدن

 

 596پیش دستی الدن کد  

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

 ب تخفیفقیمت هر کارتن بدون احتسا

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



 

 

 

 696کاسه کوچک الدن کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  850/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

  697کاسه بزرگ الدن کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 بدون احتساب تخفیفقیمت هر کارتن 

  1/000/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:

:   985/000   
 لایر

 

 762سس خوری الدن کد  

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  920/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Amitis Family 

 خانواده آمیتیس



 

 

 

 830 پیش دستی آمیتیس کد

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  905/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 831قاب شیرینی خوری آمیتیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  905/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 930کاسه کوچک آمیتیس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  905/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 931کاسه بزرگ آمیتیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

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



 

 

 

 

Genova Family 
 

 خانواده جنوا

 

 442فنجان جنوا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/490/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 932کاسه بزرگ جنوا کد  

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/390/000ت کارتن درجه یک کادویی: قیم
 لایر

 

 929کاسه نیم گود جنوا کد  

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

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



 

 

 

Manisa Family 

 خانواده مانیسا

 

 606کاسه بزرگ مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 ت هر کارتن بدون تخفیفقیم

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

 

 136کاسه بزرگ پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  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: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

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

 

 506قاب بدون پایه مانیسا کد 

 ددع 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



 

 

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 755/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 تخفیف قیمت هر کارتن بدون

 685/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 791پارچه مانیسا کد  7سرویس 

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/645/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 425نیم لیوان مانیسا کد 

 عدد( 48ست )د 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/660/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 755/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 685/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 718 کد الماس   پارچ

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 755/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 718 کد الماس   پارچ

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 685/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر



 

 

 

 726 کد ونتی   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 755/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 726 کد ونتی   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 685/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 728 کد پرنس   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 تخفیف قیمت هر کارتن بدون

 755/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 728 کد پرنس   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 685/000: فله قیمت کارتن درجه یک 
 لایر



 

 

 

 721 کد ناز   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 755/000ادویی: قیمت کارتن درجه یک ک
 لایر

 

 721 کد ناز  پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 685/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 712پارچ امپلایر کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  715/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 712پارچ امپلایر کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  605/000:فله یک درجه کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 700پارچ یخچالی دناکد 
 عدد 8تعداد در یک کارتن:

---- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/115/000قیمت 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

  1/645/000تن درجه یک کادویی: قیمت کار
 لایر

 

 

 746پیتزا خوری نازنین کد 

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

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  975/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 

 

 732پاینذ معمولی کد  تابه 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب دونب کارتن هر قیمت

  810/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 730تابه پرند معمولی کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  785/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 778تابه تورنتو کوچک کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر متقی

 1/370/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 779تابه تورنتو بزرگ کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/315/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 771تابه شبنم درب دار کد 

 سری 6 :کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 1/370/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 784تابه صنوبر معمولی کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  895/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

  737زرگ کد قابلمه درب دار پردیس سایز ب

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 1/645/000 یک: درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 اردیبهشت 10تاریخ تولید: 

 

 765بستنی خوری الله کد 

 (عدد 36دست) 6تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 1/030/000 : کادویی قیمت کارتن درجه یک
 لایر

 

 762سس خوری الدن کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  920/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

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

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/535/000  یک کادویی:قیمت کارتن درجه 
 لایر

 


