
 

میلیونی 04پک    

 

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

ف
ردی

 

444/054/6  
42  دستگیره/فروش از پس خدمات سال01دارای/فوت

یخساز/دار آبسردکن/بکویی  
پویا جنرال/پین جنرال/بلتون جنرال فوت40 یخچال   1 

6///4/444 
دیجیتال گیرنده/  ماه42 گارانتی          /HD  کیفیت

 اینجLED 24تصویر

 جنرال/فلیپس/ویژن ایکس/شهاب

 ایولی/بلتون

سام/بست/صنام/یونیوا/آواکس  

04 تلویزیون  4 

4211 قدرت/ موشکی 4/404/444 بلتون جنرال/ بوش طرح/روسو  برقی جارو   4 

4/104/444 5 دار کابینت/دار فندک/ای شیشه صفحه/چدن/ شعله  
 جنرال/پارمیس/مهسان/پایدار

سیزسون/بلتون  
شعله5 گاز  0 

کیلویی41وزن/متری04/شانه011طرح 4/544/444 سینابافت/مستانه/ مشهد  نگین/کاشان  متری14 فرش   5 

6/5/4/444 
0  کن خشک/خودکار یابی عیب/اتوماتیک تمام/ کیلویی

شیر تک/ دور0411  
آبسال/لیدر/بست/ بلتون جنرال  

کیلویی /لباسشویی ماشین  

 
6 

1///4/444 

 

وآسیاب/تنظیمات کاره/خردکن.مخلوط کن 2گیری  آبمیوه

لیتر4سرعت /حجم    

 

فوما/طرح بوش /المپیا/جنرال  طرح

 بلتون /طرح دسینی /مکس/طرح تفال

 

 / آبمیوه گیری

1///5/444 

 

 پارچه /گرانیتی خوراکی02 تعداد

 

 جاسمین/بوش/نیک/تکنو/فالز/طرح

 یونیک/آوا

 

  قابلمه سرویس

 
0 

دردار/    استیل. بدنه جنس 1/0/5/444  
طر/طرحفوما/دسینی/یونیک/موسوی

بوش طرح/ دسینی ح  
پز زود  / 

 

 

 

 

 

 

4401/545//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 14 ،  15  ، 44  ،46  و 

04  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد

میلیونی 04پک    



 

میلیونی 04پک    

  

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

ف
ردی

 

نمایشگر صفحه/جداشدن قابل دیگ 44/444//1  

 طرح/سانی/جنرال/پارس/هاردستون

 طرح/تفال طرح/فیلیپس

فلر/ناسا/همیلتون/مولینکس/مدیا/دسینیاکون  

 14 پلوپز

باکالیت کتری دسته جنس/ استیل. بدنه جنس 064/444  
 سوپر/یونیک/جاسمین

دمت/نسیم/الیف /k&T   /برلیانت 
وقوری کتری  11 

گارانتی ماه01* کنترل بدون 1/4/4/444  
 مدیا/پارس/ارشیا/جنرال/تکنو

شیبا/کاکس/ویداس/اگزیدو  
کنترل ون بد پنکه  14 

دار جعبه/ پارچه041/ استیل جنس 1/0/4/444 جاسمین/جنرال/فلر/یونیک/الیف سوپر  وچنگال  قاشق سرویس   14 

004/444 

 استفاده قابلیت/ غذاخوری پارچه45 سرویس

 خورشت6/ی خور برنج6/ خوری ماست6/مایکروویو

خوری برنج دیس/خوری  

ارکوپال سرویس *  10 

شیشه جنس اوپیون بوگاتیمدل پارچه 40 پذیرایی سرویس 5/4/444 اصفهان/ بوگاتی  بلوریجات سرویس   15 

استیل تیغه جنس/ زنگ ضد استیل بدنه جنس 1/0/4/444  
 بلتون جنرال/المپیا/ بوش طرح/فوما طرح

پالس الیف/تفال طرح/مکس/ دسینی طرح/ گوشت چرخ   16 

خواب سرویس * * 5/4/444  1/ 

5///444 1 استیل بدنه جنس/ پارچه  
 سوپر/بلتون جنرال/المپیا/ بوش طرح

دسینی طرح/همیلتون طرح/فوما طرح/الیف وساطور کادر   10 

 

 

 

 

 

 

4401/545//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 14 ،  15  ، 44  ،46  و 

04  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد

میلیونی 04پک    



 

میلیونی 04پک    

 

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

ف
ردی

 

نگین/ بلتون جنرال/پروانه/الله/نسیم دونفره 4/5/444 دونفره پتو   1/ 

کن سرخ مینی * * 444//10  44 

جاسمین/ مقصود پارچه42 0/5/444 چینی سرویس     41 

 44 اتو * هدیه ویژه هدیه ویژه

     

     

     

     

 قیمت کل ت 049/509444

 

 

 

 

 

 

4401/545//4  شماره  واتساپ به پیامک ارسال طریق از سفارش ثبت  

جهیزیه ها در پک های  0 

، 14 ،  15  ، 44  ،46  و 

04  میلیون تومانی ثبت 

 .نام و توزیع خواهد شد

میلیونی 04پک    
 

 

 

 


