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 لیوان های بدون دسته

 

 333کد  توسکالیوان 

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 تخفیف قیمت هر کارتن بدون

 1/735/000  : قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 

 339کد  امپراطوریوان ل

 (عدد 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/895/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 334لیوان پانیذ کد 

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 بدون تخفیف قیمت هر کارتن

  2/020/000 : قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 

 351کد  مانتانایوان ل

 (عدد 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

     ***:کادویی یکقیمت کارتن درجه 
 لایر  



 

 

 لیوان های دسته دار

 

 

 432لیوان دسته دار دی کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

       2/350/000: شیرینگقیمت کارتن درجه یک 
 لایر 

 

 

 440لیوان دسته دار نیلوفر کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/340/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر 

 

 

455 کد لیندا دار دسته یوانل  

(عدد 48)دست 8: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 3/030/000 :کادویی یک درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 

419 کد یاقوت دار دسته یوانل  

(عدد36)دست 6: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 2/030/000  :کادویی کی درجه کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 

424 کد حریر دار دسته یوانل  

(عدد36)دست 6: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 2/060/000  :کادویی یک درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 

 439 کد سالوادور )ماگ( دار دسته لیوان

 عدد 12: کارتن یک در تعداد

--- 
 تخفیف بدون کارتن هر قیمت

 1/515/000   :فله یک درجه کارتن قیمت 
 لایر

 نیم لیوان ها

 

 

 441نیم لیوان دسته دار نیکا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/375/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 449نیم لیوان دسته دار یوکا کد 

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

 تخفیفقیمت هر کارتن بدون 

 2/265/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 438نیم لیوان دسته دار پونه کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 

 422نیم لیوان دسته دار رعنا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 413نیم لیوان دسته دار تارا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 445نیم لیوان دسته دار سارینا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/985/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 420نیم لیوان دسته دار شمیم کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/910/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 451مانتانا کد نیم لیوان دسته دار 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 444نیم لیوان دسته دار فلورانس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/265/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 450نیم لیوان دسته دار نسیم کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 446نیم لیوان دسته دار ویستا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/265/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 452نیم لیوان دسته دار والنسیا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 443نیم لیوان دسته دار نوشین کد 

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

 هر کارتن بدون تخفیف قیمت

 2/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 425نیم لیوان مانیسا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/350/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 436نیم لیوان دسته دار زمرد کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/365/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 423نیم لیوان دسته دار ناز کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 442فنجان جنوا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/350/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 433فنجان ساناز کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 447فنجان هارمونیکا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 613لیف گاردن کد  10کاسه 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/790/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 
Family Kokab 

 کوکبخانواده 

 

 

 577پیش دستی کوکب کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 2/215/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 



 

 

 

 

 578قاب شیرینی خوری کوکب کد 

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 2/265/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 687کاسه کوچک کوکب کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/710/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 688کاسه بزرگ کوکب کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/735/000 درجه یک کادویی:قیمت کارتن 
 لایر

 

 688کاسه بزرگ کوکب کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/305/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 
Family Orkideh 

 ارکیدهخانواده 

 

 545پیش دستی ارکیده کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/250/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 545پیش دستی ارکیده کد 

 عدد( 36تعداد در هر کارتن: )
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/463/500:فلهقیمت کارتن درجه سه 
 لایر

 

 546قاب شیرینی خوری ارکیده کد 

 عدد 8 کارتن: تعداد در هر
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/030/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 546قاب شیرینی خوری ارکیده کد 

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/319/500:فلهقیمت کارتن درجه سه 
 لایر

 

 645ارکیده کد  13 کاسه کوچک

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/665/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 647کاسه بزرگ ارکیده کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/685/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 
Family Gelayoul 

 خانواده گالیول)عینکی(



 

 

 

 521عینکی کد  23بشقاب تخت 
 )برنج خوری(

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/265/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 522عینکی کد  23بشقاب گود 
 )خورشت خوری(

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/475/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 523عینکی کد  19 تختبشقاب 
 (پیش دستی)

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/775/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 524عینکی کد  14سوپ خوری 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/565/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 524عینکی کد  14سوپ خوری 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 2/340/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 526عینکی کد  19ساالد خوری

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 2/415/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 529قاب تخت اطلسی کد 

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
---- 

 بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر کارتن 

 1/810/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 550کد  36دیس بزرگ گالیول 

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/960/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر
 



 

 

 

 

 551کد  30گالیول  متوسطدیس 

 (عدد18جفت ) 9تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/945/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر
 

 

 

 666گالیول کد  16کاسه 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/650/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 
Yaghout family 

 یاقوتخانواده 

 

 

 903کاسه کوچک یاقوت کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/700/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 

 904کاسه بزرگ یاقوت کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/980/000 یک کادویی:قیمت کارتن درجه 
 لایر

 

 

 905کاسه نیم گود یاقوت کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/800/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 803پیش دستی یاقوت کد 

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

 تخفیفاتقیمت هر کارتن بدون احتساب 

  1/800/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 

 804نی خوری یاقوت کد یقاب شیر

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/800/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 130قندان یاقوت کد 

 عدد 24تعداد در هر کارتن: 
--- 

 بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر کارتن 

  2/115/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 130ندان یاقوت کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 3/175/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 135شکالت خوری یاقوت کد 

 عدد 12تعداد در هر کارتن:
--- 

 کارتن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر 

  3/545/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 

   419د ک یاقوت دار دسته یوانل

(عدد48)دست8: کارتن یک در تعداد  

--- 
تخفیف بدون کارتن هر قیمت  

 2/030/000  :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

   1/980/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 826 دیپلمات کدقاب شیرینی خوری 

عدد 8 تعداد در هر کارتن:  
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  :1/675/000کادویی قیمت کارتن درجه یک
 لایر



 

 

 

 925 دیپلمات کدکاسه کوچک 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/810/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 926کاسه بزرگ دیپلمات کد 

عدد 8 تعداد در هر کارتن:  
--- 

تخفیفاتقیمت هر کارتن بدون احتساب   

  1/835/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 926کاسه بزرگ دیپلمات کد 

عدد 6 تعداد در هر کارتن:  
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/380/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 927 دیپلمات کدکاسه نیم گود 

عدد 6 تعداد در هر کارتن:  
--- 

کارتن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر   

 1/800/000قیمت 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

  2/265/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 155قندان فلورانس کد 

 عدد 36تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 3/605/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 155قندان فلورانس کد  

 عدد 24تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/400/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 144شکالت خوری فلورانس کد 

 عدد12تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  3/705/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 817پیش دستی فلورانس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 2/055/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 818قاب شیرینی خوری بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/870/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 140قاب شیرینی خوری پایه دار فلورانس کد  

 عدد 4تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/985/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 923فلورانس کد  10کاسه  
 ماست خوری

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/265/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 917فلورانس کد  13کاسه 
 آجیل خوری

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/760/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 918کاسه بزرگ بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/995/000 درجه یک کادویی:قیمت کارتن 
 لایر

 

 918کاسه بزرگ بدون پایه فلورانس کد 

 عدد6 تعداد در هر کارتن:
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/505/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

  141 کاسه بزرگ پایه دار فلورانس کد
 تعداد در هر کارتن:

----  
 احتساب تخفیفات قیمت هر کارتن بدون

  1/985/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 919کاسه نیم گود بدون پایه فلورانس کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/800/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 142کاسه نیم گود پایه دار فلورانس کد 

 عدد 4هر کارتن: تعداد در 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/120/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Rose Family 

 خانواده رز

 



 

 

 

 631کد  13کاسه  رز مقاوم سایز 

 عدد 48تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/945/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 912کد  13سایز  معمولیکاسه  رز 

 عدد 48تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/910/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 632کد  16کاسه  رز مقاوم سایز 

 عدد 24 تعداد در یک کارتن:
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/735/000 کارتن درجه یک کادویی:قیمت 
 لایر

 

 646کد  16کاسه  رز معمولی سایز 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/600/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 633کد  18کاسه  رز مقاوم سایز 

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
---- 

 کارتن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر 

  2/255/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 634کد  21 کاسه  رز مقاوم سایز

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/700/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 635کد  24کاسه  رز مقاوم سایز 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/985/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 640کد  28کاسه  رز مقاوم سایز 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/620/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 941کد  پارچه درب دار رز مقاومسه 
 سری  8 تعداد در یک کارتن:

---- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/735/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 940کد  دو  پارچه درب دار رز مقاوم
 سری  4 تعداد در یک کارتن:

---- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/440/000 یک کادویی: قیمت کارتن درجه
 لایر

 

 
Rosita Family 

 خانواده رزیتا

 

 627کد  13کاسه رزیتا سایز 

 عدد 48 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/945/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 629کد  16کاسه رزیتا سایز 

 عدد 24 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

 1/735/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 676کد  18کاسه رزیتا سایز 

 عدد 24 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/250/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 611 کد 21 کاسه رزیتا سایز

 عدد 12 کارتن:تعداد در هر 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/700/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 679 کد 24 کاسه رزیتا سایز

 عدد 8 تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/985/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 
 942کد  مقاوم و پارچه درب دار رزیتاد

 سری 4 تعداد در یک کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/440/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 
 943 کد  سه پارچه درب دار رزیتان مقاوم

 سری  8 تعداد در یک کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/735/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 
 675کد  سه تیکه یخچالی دنا

 عدد( 18) سری 6 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 
 938کد  کاسه مارال بزرگ

 عدد 8 تعداد در یک کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** درجه یک کادویی:قیمت کارتن 
 لایر



 

 

 

 

 937کد  کاسه مارال متوسط
 (عدد 12) تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

 936کد  اسه کوچک مارالک
 عدد( 36دست ) 6 تعداد در یک کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Victoria Family 
 خانواده ویکتوریا

 



 

 

 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/650/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

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

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/650/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

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

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/985/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 945کد  کاسه بزرگ ویکتوریا
 عدد  6 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/430/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

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

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/735/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/895/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 833کد  قاب ویکتوریا
 عدد 8 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/615/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

Sarina Family 

 خانواده سارینا

 

 445نیم لیوان دسته دار سارینا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/985/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 822دیس کوچک سارینا کد 

 عدد 18تعداد در هر کارتن: 
---- 

 کارتن بدون احتساب تخفیفاتقیمت هر 

  1/960/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 822دیس کوچک سارینا کد 

 عدد 12تعداد در هر کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  1/305/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 823دیس بزرگ سارینا کد  

 عدد 12تعداد در هر کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  2/275/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 824قاب شیرینی خوری سارینا کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
----  

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 939کاسه نیم گود سارینا کد  

 عدد 8هر کارتن: تعداد در 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** 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

  1/800/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 808قاب شیرینی خوری سمیرامیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 907کاسه کوچک سمیرامیس کد  

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 908کاسه بزرگ سمیرامیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/480/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

 908کاسه بزرگ سمیرامیس کد 

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 احتساب تخفیفقیمت هر کارتن بدون 

  1/110/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 767بستنی خوری سمیرامیس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/845/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 

Genova Family 
 

 خانواده جنوا

 

 442فنجان جنوا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/350/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 828پیش دستی جنوا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/180/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 829قاب جنوا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/700/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 928کاسه کوچک جنوا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

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

 

 932کاسه بزرگ جنوا کد  

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/850/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 929کاسه نیم گود جنوا کد  

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/070/000ه یک کادویی: قیمت کارتن درج
 لایر

 

Manisa Family 

 خانواده مانیسا

 

 )ماست خوری ( مانیسا کد  10کاسه 
 تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 605)اجیل خوری( مانیسا کد  13کاسه 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/670/000کادویی: قیمت کارتن درجه یک 
 لایر



 

 

 

 606کاسه بزرگ مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/750/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 136کاسه بزرگ پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  1/850/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 608کاسه نیم گود مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 **قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 138کاسه نیم گود پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ** قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 505دستی مانیسا کد پیش 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/965/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 506قاب بدون پایه مانیسا کد 

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/690/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 137قاب پایه دار مانیسا کد 

 عدد 4تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/650/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

  

 768شکالت خوری مانیسا کد 

 عدد 12تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 3/450/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/353/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 1/243/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 791پارچه مانیسا کد  7سرویس 

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

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

 کارتن بدون تخفیفقیمت هر 

  2/830/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 425نیم لیوان مانیسا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/350/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 738جا کارد و چنگالی مانیسا کد 

 **یک کارتن:  تعداد در
--- 

 هر کارتن بدون تخفیف قیمت

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

Montana Family 
 خانواده مانتانا

 

 

 351کد  مانتانایوان ل

 (عدد 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

--- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

     ***:کادویی یکقیمت کارتن درجه 
 لایر  

 

 

 451کد  نیم لیوان دسته دار مانتانا

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 834پیش دستی مانتانا کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/055/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 

 835کد  قاب مانتانا

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/870/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

  

 934مانتانا کد  13کاسه 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/760/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 

 935کاسه بزرگ مانتانا کد  

 عدد 8تعداد در یک کارتن: 
---- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/995/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 پارچ

 

 700پارچ یخچالی دناکد 
 عدد 8تعداد در یک کارتن:

---- 
 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/985/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 724پارچ مانیسا کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/353/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 1/243/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 718 کد الماس   پارچ

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/353/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 1/243/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 726 کد مونالیزا  ونتی   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/353/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 1/243/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 728 کد پرنس   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/353/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 1/243/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر



 

 

 

 721 کد ناز   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/353/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 

 1/243/000:  فلهقیمت کارتن درجه یک 
 لایر

 

 729 کد امپراطور   پارچ

 عدد 6: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/095/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت

  985/000: فله یک درجه کارتن قیمت
 لایر

 

 712پارچ امپلایر کد 

 عدد 6تعداد در یک کارتن: 
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/180/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت

  1/070/000: فله یک درجه کارتن قیمت
 لایر

 

  720 کد مرجان پارچ

 عدد 6تعداد در یک کارتن : 
--- 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/180/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت

  1/070/000: فله یک درجه کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 770پارچه مرجان کد  7 سرویس

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

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

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

  2/830/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر
 

 

 776پارچه امپراطور کد  7سرویس 

 سری  6تعداد در یک کارتن: 

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

 هر کارتن بدون تخفیفقیمت 

  2/830/000قیمت 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

  2/830/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 تابه و قابلمه 

 

 

 746نازنین کد  پیتزا خوری

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

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/760/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 

 731کد مقاوم تابه پانیذ 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

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

 

 732کد معمولی  نیذ پا تابه 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

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

 

 

 733تابه پرند مقاوم کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/430/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 730تابه پرند معمولی کد 

 عدد   8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/430/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

 730تابه پرند معمولی کد 

 عدد   9: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/600/000 :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 778تابه تورنتو کوچک کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 2/365/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 779تابه تورنتو بزرگ کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 2/365/000:یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 783تابه سرو معمولی کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

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



 

 

 

 771تابه شبنم درب دار کد 

 سری 6: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 2/415/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 772تابه شبنم بدون درب کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/710/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 784تابه صنوبر معمولی کد 

 عدد 12: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/625/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
  لایر 

 

 736قابلمه درب دار سیمین کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  1/980/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر



 

 

 

  737قابلمه درب دار پردیس سایز بزرگ کد 

 عدد6: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 2/190/000یک: درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 777قابلمه درب دار پردیس سایز کوچک کد 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

 2/930/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 

 789کد  16قابلمه درب دار درنا 

 عدد 8: کارتن هر در تعداد
- - - 

 تخفیفات احتساب بدون کارتن هر قیمت

  2/620/000  :یک درجه کادویی کارتن قیمت
 لایر

 سایر محصوالت

 

 129قندان زاگرس کد 

 عدد((24  تعداد در هر کارتن:
--- 

 کارتن بدون احتساب تخفیفقیمت هر 

 2/400/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر



 

 

 

 143قندان شهد  کد 

 عدد((24  تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 2/350/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 143قندان شهد  کد 

 عدد((36  تعداد در هر کارتن:
--- 

 کارتن بدون احتساب تخفیفقیمت هر 

 3/520/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 767بستنی خوری سمیرامیس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/845/000 قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 786بستنی خوری زاگرس کد  

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 1/910/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر



 

 

 

 765بستنی خوری الله کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 1/845/000 : قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 785بستنی خوری ویولت کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/845/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 بستنی خوری ونتی )مونالیزا(
  788کد 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست )  6

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 ***: قیمت کارتن درجه یک کادویی
 لایر

 

 762سس خوری الدن کد 
 (عدد 36جفت ) 18تعداد در هر کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/750/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:

 ریال



 

 

 

 763کد   سس خوری ناز
 عدد( 24) جفت 12 تعداد در هر کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 1/430/000: کادوییقیمت کارتن درجه یک 

 ریال

 

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

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  2/255/000: قیمت کارتن درجه یک کادویی

 ریال

 

 743کد  خانه 3اردور خوری 
 عدد  16 تعداد در یک کارتن:

--- 
 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  2/475/000: درجه یک کادویی قیمت کارتن

 ریال

 

 739کد  موج جا کارد و چنگالی

 عدد 24تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/150/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

 739جا کارد و چنگالی موج کد 

 عدد 18تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/625/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 738جا کارد و چنگالی مانیسا کد 

 عدد 18تعداد در یک کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 1/480/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 139کد  گلدان موج
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/120/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر

 

 139کد  گلدان موج
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16
--- 

 قیمت هر کارتن بدون تخفیف

 2/300/000قیمت کارتن درجه یک کادویی: 
 لایر



 

 

 

Ladan Family 
 خانواده الدن

 

 596پیش دستی الدن کد  

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

 هر کارتن بدون احتساب تخفیفقیمت 

 *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 597قاب شیرینی خوری الدن کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 ***قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 696کاسه کوچک الدن کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  ***قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر



 

 

 

  697کاسه بزرگ الدن کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

 *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 598کاسه نیم گود الدن کد  

 عدد 6تعداد در هر کارتن: 
--- 

 کارتن بدون احتساب تخفیف قیمت هر

  ***قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 762سس خوری الدن کد  

 عدد( 36جفت )18تعداد در هر کارتن:
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیف

  1/750/000  قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

Amitis Family 

 خانواده آمیتیس



 

 

 

 830پیش دستی آمیتیس کد 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 831قاب شیرینی خوری آمیتیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  ***قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 930آمیتیس کد کاسه کوچک 

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

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 

 931کاسه بزرگ آمیتیس کد 

 عدد 8تعداد در هر کارتن: 
--- 

 قیمت هر کارتن بدون احتساب تخفیفات

  *** قیمت کارتن درجه یک کادویی:
 لایر

 


