
ردی

ف
تومان/ قیمت فروش مشخصات فنیبرندنام کاال

پارس شوا/جنرال بلتون  فوت16یخچال ۱ /AP/سی گل
بایک سال ضمانت/گرید/موتور سیبریاچین/فوت 16  

امپر پایین/پشت بسته/دیفراست/بدون قیدوشرط 
4/240/0000.00

جنرال پویا/جنرال پین/جنرال بلتونفوت24یخچال ۲
سال خدمات پس از10دارای/فوت24  

یخساز/آبسردکن دار/دستگیره بکویی/فروش
6/850/0000.00

جنرال پویا/جنرال پین/جنرال بلتونفوت24یخچال ۳
موتور کره کمپرسور/گارانتی /بدون برفک/فوت  

دستگیره بکو بردسامسونگی/ددو
6/850/0000.00

آبسال/لیدر/بست/جنرال بلتون  کیلویی7ماشین لباسشویی ۴
خشک/عیب یابی خودکار/تمام اتوماتیک/کیلویی 7  

تک شیر/دور 1200کن 
6/590/0000.00

 کیلویی7ماشین لباسشویی۵
جنرا/اکسلنت/پاکشوما/فریدولین/ناسیونال

بست/آدمیرال/کرال/ریتون/ل بلتون
            * +A 72/140/0000.00ماه24رتبه انرژی گارانتی *کیلویی

6/580/0000.00کیلویی تمام اتوماتیک6آبسال/لیدر/بست/جنرال بلتون  کیلویی6لباسشویی ۶

32تلویزیون ۷

جنرال/فلیپس/ایکس ویژن/شهاب  

ایولی/بلتون  

سینگل/بست/صنام/یونیوا/آواکس

کیفیت تصویر-اینج32صفحه HD LED سایز3 -

ماه24تکنولوژی صفحه با -دارای گیرنده دیجیتالی   

گارانتی بی قید شزط

4/595/0000.00

43تلویزیون ۸

جنرال/فلیپس/ایکس ویژن/شهاب  

ایولی/بلتون  

سام/بست/صنام/یونیوا/آواکس

گیرنده دیجیتال/ماه  24گارانتی           /HDکیفیت 

اینجLED 43تصویر
6/770/0000.00

 متری9فرش ۹
جنرال/طرح بوش/سونیک/تی اچ ام  

ژنیال/بلتون

وزن-پلی استر کنف-متری9-شانه 700طر ح   

کیلویی11
1/350/0000.00

1/780/0000.00کیلویی15وزن/متری12/شانه700طرحسینابافت/مستانه/نگین  مشهد /کاشانمتری12فرش ۱۰

سینابافت/مستانه/نگین  مشهد /کاشان متری6فرش  ۱۱
وزن-پلی استر کنف-متری6-شانه 700طر ح   

کیلویی8
880/0000.00

2/500/0000.00کیلویی20وزن/متری12/شانه700طرحسینابافت/مستانه/نگین  مشهد /کاشانمتری12فرش ۱۲

130/0000.00**سرویس پارچ و لیوان۱۳

پارس/مقصود/جاسمین/جنرال بلتون/اوپالسرویس چینی۱۴
بشقاب-دوسرویس پیش دستی-پارچه25  

ضدحرارتی-دیس-پیاله-غذاخوری
240/0000.00

شعله5گاز ۱۵
جنرال/پارمیس/مهسان/پایدار  

جنرال/سیزسون/بلتون
2/150/0000.00ام دی اف/صفحه شیشه ای /شعله 5

 شعله5گاز  ۱۶
جنرال/پارمیس/مهسان/پایدار  

جنرال/سیزسون/بلتون
1/270/0000.00فندک دار/صحفه لعابی واستیل /تک درب/شعله5

شعله5گاز ۱۷
جنرال/پارمیس/مهسان/پایدار  

سیزسون/بلتون

کابینت/فندک دار/صفحه شیشه ای/چدن/شعله 5  

دار
2/170/0000.00



آبمیوه گیری۱۸
جنرال بلتون/المپیا/طرح بوش /طرح فوما  

/ طرح تفال/مکس/طرح دسینی 

مخلوط کن.خردکن/کاره4آبمیوه گیری   

لیتر2حجم /تنظیمات سرعت /وآسیاب
1/990/0000.00

سرویس قابلمه۱۹
طرح/جنر ال بلتون/بیتا/گابین/ساج  

زردیس/ای سی/آگرین/ستایش/بوش
440/0000.00میلیمتری1.5ضخامت /پارچه 7

سرویس قابلمه۲۰
طرح/فالز/تکنو/نیک/بوش/جاسمین  

آوا/یونیک
1/995/0000.00گرانیتی خوراکی/پارچه 14تعداد 

زود پز۲۱
طرح/طرحفوما/دسینی/یونیک/موسوی  

طرح بوش/دسینی 
1/495/0000.00دردار/   استیل .جنس بدنه 

پلوپز۲۲
جیپاس/سانی/سیناسان/پارس خزرکیش / 

کنوود
740/0000.00بدنه فلزی ونسوز/دیگ جداشونده

پلوپز۲۳

طرح/سانی/جنرال/پارس/هاردستون  

طرح/طرح تفال/فیلیپس  

ناسا/همیلتون/مولینکس/مدیا/دسینیاکون /

1/920/0000.00صفحه نمایشگر/دیگ قابل جداشدن

کتری وقوری۲۴
سوپر/یونیک/جاسمین  

دمت/نسیم/الیف /k&T   /برلیانت
460/0000.00جنس دسته کتری باکالیت/استیل .جنس بدنه 

پنکه بد ون کنترل۲۵
مدیا/پارس/ارشیا/جنرال/تکنو  

شیبا/کاکس/ویداس/اگزیدو
1/090/0000.00ماه گارانتی18*بدون کنترل 

پنکه۲۶
مدیا/پارس/ارشیا/جنرال/تکنو  

شیبا/کاکس/ویداس/اگزیدو

جنس پره/5تعداد پره /قابلیت  تنظیم ارتفاع   

هاپالستیک
1/080/0000.00

490/0000.00پارچه36جنرال بلتون/استیل سرویس قاشق  وچنگال۲۷

1/890/0000.00جعبه دار/پارچه 128/جنس استیل جاسمین/جنرال/فلر/یونیک/سوپر الیفسرویس قاشق  وچنگال۲۸

*سرویس ارکوپال۲۹

قابلیت استفاده/پارچه غذاخوری 25سرویس   

برنج خور6/ماست خوری 6/مایکروویو  

دیس برنج خوری/خورشت خوری6/ی

480/0000.00

c0.00پارچه13/مدل یاقوت بلور اصفهانسرویس بلوریجات۳۰

اصفهان/بوگاتی سرویس بلوریجات۳۱
  پارچه بوگاتیمدل اوپیون جنس25سرویس پذیرایی 

شیشه
590/0000.00

چرخ گوشت۳۲
جنرال بلتون/المپیا/طرح بوش /طرح فوما  

/ الیف پالس/طرح تفال/مکس/طرح دسینی 
1/890/0000.00جنس تیغه استیل/جنس بدنه استیل ضد زنگ 

590/0000.00**سرویس خواب۳۳

کادر وساطور۳۴
سوپر/جنرال بلتون/المپیا/طرح بوش   

طرح دسینی/طرح همیلتون/طرح فوما/الیف
599/0000.00جنس بدنه استیل/پارچه 8

298/0000.00یک نفره*پتوی یکنفره۳۵



395/0000.00دونفرهنگین/جنرال بلتون /پروانه/الله/نسیمپتو دونفره۳۶

149/0000.00**مینی سرخ کن۳۷

پارس/مقصود/جاسمین/جنرال بلتون/اویال سرویس چینی۳۸
بشقاب-پیش دستی-دوسرویس-پارچه52  

ضد حرارتی-دیس-پیاله-غذاخوری
452/0000.00

495/0000.00پارچه34جاسمین/مقصود سرویس چینی۳۹

جاروبرقی سطلی۴۰
جنرال/طرح بوش/سونیک/تی اچ ام  

ژنیال/بلتون

توان مکش*وات1500قدرت موتور*سطلی   

وات600
755/0000.00

24002/080/0000.00قدرت /موشکی جنرال بلتون/طرح بوش /روسوجارو برقی۴۱

مالمینسینی چای خوری۴۲
مقاوم در برابر/دسته دار/سه تیکه  

قابلشستشودر ماشین ظر فشویی/حرارت
90/0000.00

99/0000.00قابل شستشو در ظرفشویی/عدد 12مدل هخامنشیکادر وچنگال میوه خوری۴۳

99/0000.00**ساعت دیواری۴۴

295/0000.00بالش/تشکجنرال/گلبافترختخواب۴۵

140/0000.00پایه استیل*سرویس کفگیر و  مالقه۴۶

کتری برقی۴۷
جنرال/المپیا /طرح بوش/طرح فوما   

الیف پالس/طرح تفال/مکس/دسینی/بلتون

به همراه سنسور/لیتر2/وات1200/استیل ضدرنگ  

قطع برق بعدازرسیدن مایع به نقطه جوش
295/0000.00

1/490/0000.00آنیس/شارق توس/کوپالبخاری گازی۴۸

اتو۴۹

جنرال/المپیا/طرح بوش/طرح فوما  

دی/طرح تفال/مکس/طرح دسینی/بلتون  

طرح همیلتون/اس پی

میلی180گنجایش مخزن آب-کف سرامیک  

سیستم بخاردهی عمودی/سیستم ضدرسوب/متر
449/0000.00

جنرال بلتون/جاسمین/حمیدفالکس چای۵۰
قابلیت حفظ/دهانه پیچی/عایق شیشه ای  

لیتری2-1گنجایش/دما
99/0000.00

299/0000.00پارچه36بلور اصفهانسرویس بلوریجات۵۱

495/0000.00لیتر5گنجایش /تک دسته/جنس استیل موسوی/غیور  لیتری5زودپز  ۵۲

آون توستر۵۳
جنرال/المپیا/طرح بوش /طرح فوما   

الیف پالس/طرح تفال/مکس/دسینی/بلتون
795/0000.00لیتر50



آبمیوه گیری۵۴

جنرال/المپیا /طرح بوش/طرح فوما   

طرح/طرح تفال/مکس/دسینی/بلتون  

دسینی

تنظیمات/مخلوط کن آسیاب*خرد کن/کاره 4  

لیتر2حجم /سرعت 
1/990/0000.00

 کاره4آبمیوه گیری ۵۵

جنرال/المپیا /طرح بوش/طرح فوما   

طرح/طرح تفال/مکس/دسینی/بلتون  

دسینی

1/180/0000.00کاره4

149/0000.00بسته فرهنگی۵۶ ذکرشمار انگشتی- چادرنماز-مهرو تسبیح -جانماز - انتشارات سیتنه 


