
  

 نوع جنس نام کارخانه )برند( توضیحات )تومان(قیمت

ف
ردی

 

/40/44444 
موتور سیبریاچین/گرید/بایک سال ضمانت بدون / فوت61

 پایین قیدوشرط /دیفراست/پشت بسته/امپر
فوت  61یخچال   سی گل/AP/جنرال بلتون/پارس شوا   6 

046/44444             * +A 7ماه42 کیلویی*رتبه انرژی گارانتی 
 ناسیونال/فریدولین/پاکشوما/اکسلنت

لجنرا تبلتون/ریتون/کرال/آدمیرال/بس   
کیلویی 7لباسشویی ماشین  0 

* سطلی 7004444 وات111وات*توان مکش 6011قدرت موتور  
ام تی اچ /سونیک/طرح بوش/جنرال  

 بلتون/ژنیال
 3  جارو برقی سطلی 

/004444 
04 پیش-دوسرویس-پارچه -پیاله-غذاخوریبشقاب -دستی 

ضد حرارتی-دیس  

جنرال / اویال

 بلتون/جاسمین/مقصود/پارس
 / سرویس چینی

711 طر ح 0044444 کیلویی66وزن -پلی استر کنف-متری9-شانه   
ام تی اچ /سونیک/طرح بوش/جنرال  

 بلتون/ژنیال
متری  1فرش   0 

/ پارچه7 44444// میلیمتری6.0ضخامت    
 ال بلتون/طرح ساج/گابین/بیتا/جنر

 بوش/ستایش/آگرین/ای سی/زردیس
قابلمه  سرویس  1 

/40/04444 

تصویر کیفیت-اینج24صفحه HD LED2  دارای-سایز

 گارانتی ماه42 با صفحه تکنولوژی- دیجیتالی گیرنده

شزط قید بی  

 جنرال/فلیپس/ویژن ایکس/شهاب

 ایولی/بلتون

سام/بست/صنام/یونیوا/آواکس  

30 تلویزیون  7 

 -چادرنماز- تسبیح مهرو- جانماز - سیتنه انتشارات 4444//6

انگشتی ذکرشمار  

فرهنگی بسته   
0 

 قابلشستشودر/حرارت برابر در مقاوم/دار دسته/تیکه سه 44444/

فشویی ظر ماشین  

خوری چای سینی مالمین  
/ 

  قیمت کل: 

 

 

 

 

 

00067000//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 60 ،  60  ، 04  ،01  و 

4/  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد

میلیونی 04پک    



  

 نوع جنس نام کارخانه )برند( توضیحات )تومان(قیمت

ف
ردی

 

4جنس پره 0تنظیم ارتفاع 4تعداد پره   قابلیت 644044444

 هاپالستیک

 تکنو4جنرال4ارشیا4پارس4مدیا

 اگزیدو4ویداس4کاکس4شیب

  پنکه
 

64 

44440/0  
لیتر/به4وات/6411استیل ضدرنگ/ همراه سنسور قطع برق  

 بعدازرسیدن مایع به نقطه جوش

جنرال / طرح فوما /طرح بوش/المپیا

بلتون/دسینی/مکس/طرح تفال/الیف 

 پالس
 66 کتری برقی

4444///  سیستم/متر میلی081آب مخزن گنجایش-سرامیک کف 

عمودی بخاردهی سیستم/ضدرسوب  

 جنرال/المپیا/بوش طرح/فوما طرح

 دی/تفال طرح/مکس/دسینی طرح/بلتون

همیلتون طرح/پی اس  

 اتو
60 

 63 پتو دونفره * * 3/04444

بلتون جنرال4 استیل پارچه31 44444// وچنگال  قاشق سرویس   6/ 

 حفظ قابلیت/پیچی دهانه/ای شیشه عایق 4444//

لیتری4-6گنجایش/دما  

بلتون جنرال/جاسمین/حمید چای فالکس   
60 

44447/4 ونسوز فلزی بدنه/جداشونده دیگ   
/ جیپاس/سانی/سیناسان/خزرکیش پارس

 کنوود
 61 پلوپز

لیتری 01 7/04444  
 جنرال/المپیا/ بوش طرح/ فوما طرح

پالس الیف/تفال طرح/مکس/دسینی/بلتون توستر آون   67 

44440// پارچه63یاقوت 4 مدل   

 

 اصفهان بلور
 

 بلوریجات سرویس

 
60 

  قیمت کل: 

 

 

 

 

00067000//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 60 ،  60  ، 04  ،01  و 

4/  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد

میلیونی 04پک    



  

 نوع جنس نام کارخانه )برند( توضیحات )تومان(قیمت

ف
ردی

 

بالش4تشک 0/04444 نسیم4جنرال4گلبافت   /6 رختخواب 

استیل پایه 6/44444 مالقه  و کفگیر سرویس    04 

4444// دیواری ساعت * *   06 

4444//  60 ظرفشویی در شستشو قابل4 عدد هخامنشی مدل  خوری میوه وچنگالکارد   00 

//04444 

 

لیتر0استیل 4تک دسته4گنجایش  جنس  

 

 موسوی/ غیور

 

لیتری 0زودپز     

 

03 

کاره / 646044444 فوما 4طرح بوش4المپیا 4جنرال  طرح 

 بلتون4دسینی4مکس4طرح تفال4طرح دسینی

 

کاره /آبمیوه گیری   0/ 

ویژه هدیه  فندک4 واستیل لعابی صحفه4درب تک4شعله0 

 دار

 جنرال4پارمیس4مهسان4پایدار

جنرال4سیزسون4بلتون  

شعله 0 گاز  
00 

    
 

    
 

44441/6404   قیمت کل: 

 

 

 

 

 

00067000//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 60 ،  60  ، 04  ،01  و 

4/  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد

میلیونی 04پک    
 

 

 

 

00067000//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 60 ،  60  ، 04  ،01  و 

4/  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد


