
لیست قیمت محصوالت برنجی 

Brass             طرح 



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

619.900.000سینی برنجی بیضی18910108142104894210

422.900.000سینی برنجی بیضی28910108142114894211

            87,990,000سینی برنجی گرد38910108142124894212

            89,990,000سینی برنجی گرد48910108142134894213

            86,990,000سینی برنجی مستطیل58910108142144894214

            88,990,000سینی برنجی مستطیل68910108142164894216

            89,990,000سینی برنجی مستطیل78910108142174894217



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

         417,900,000سینی برنجی بیضی88910108142184894218

         419,900,000سینی برنجی بیضی98910108142194894219

            86,990,000سینی برنجی گرد108910108142234894223

            87,990,000سینی برنجی گرد118910108142244894224

            89,690,000سینی برنجی گرد128910108142274894227

         411,900,000سینی برنجی بیضی138910108142284894228

         415,900,000سینی برنجی بیضی148910108142314894231



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

         618,900,000سینی برنجی بیضی158910108142354894235

         419,900,000سینی برنجی بیضی168910108142364894236

         611,900,000سینی برنجی مستطیل178910108142374894237

         418,900,000سینی برنجی مستطیل188910108142384894238

         419,900,000سینی برنجی مستطیل198910108142394894239

            88,900,000سینی برنجی مستطیل208910108142414894241

            89,900,000سینی برنجی مستطیل218910108142464894246



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

ینی خوری228910108142474894247          410,900,000ظرف برنجی شیر

ینی خوری238910108142484894248          413,900,000ظرف برنجی شیر

            89,690,000سینی برنجی بیضی248910108142524894252

         411,900,000سینی برنجی بیضی258910108142534894253

         415,900,000سینی برنجی بیضی268910108142544894254

ینی خوری دوطبقه278910108142554894255          427,900,000ظرف برنجی شیر

ینی خوری دوطبقه288910108142564894256          815,900,000ظرف برنجی شیر



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

            188,790,000قندان برنجی298910108142574894257

            186,890,000قندان برنجی308910108142584894258

         816,900,000ظرف برنجی  دوطبقه با پرنده318910108142614894261

         428,900,000ظرف برنجی  دوطبقه با پرنده328910108142624894262

         419,900,000سطل زباله برنجی338910110022103892210

            207,990,000سینی بیضی برنجی348910110022113892211

            208,990,000سینی بیضی برنجی358910110022123892212



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

            209,990,000سینی بیضی برنجی368910110022133892213

            208,990,000کره خوری برنجی378910110022153892215

         428,900,000میوه خوری برنجی388910110022163892216

         425,900,000میوه خوری برنجی398910110022173892217

         619,900,000میوه خوری برنجی408910110022183892218

            406,990,000شکالت خوری برنجی418910110022193892219

         1611,900,000سینی گرد برنجی428910110022223892222



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

         1610,900,000سینی گرد برنجی438910110022233892223

         1613,900,000سینی گرد برنجی448910110022243892224

         817,900,000قندان برنجی458910110022253892225

         1611,900,000قندان برنجی468910110022263892226

            209,990,000قندان برنجی478910110022273892227

         1225,900,000باقلواخوری برنجی488910110022313892231

         828,900,000باقلواخوری برنجی498910110022323892232



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

         825,900,000میوه خوری برنجی508910110022333892233

         813,900,000میوه خوری برنجی518910110022343892234

         815,900,000شکالت خوری برنجی528910110022353892235

            128,990,000شکالت خوری برنجی538910110022363892236

            186,990,000شکالت خوری برنجی548910110022383892238

            367,990,000شکالت خوری برنجی558910110022393892239

            209,990,000شکالت خوری برنجی568910110022403892240



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

            208,990,000سینی بیضی برنجی578910110022413892241

         1210,900,000سینی بیضی برنجی588910110022423892242

            128,990,000سینی چند ضلیع برنجی598910110022443892244

            129,990,000سینی چند ضلیع برنجی608910110022453892245

         1211,900,000سینی چند ضلیع برنجی618910110022463892246

         423,900,000سطل زباله طرحدار برنجی62891011892252892252

 برنجی63891011892262892262
ی

         821,900,000شکالت خوری طرح صدف



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

            166,900,000میوه خوری برنجی کوچک64891011892271892271

            128,900,000میوه خوری برنجی بزرگ65891011892272892272

         1219,900,000اردورخوری سه تایی برنجی66891011892279892279

            366,990,000جا قاشقی کوچک برنجی67891011892291892291

            369,790,000جا قاشقی بزرگ برنجی68891011892292892292

بت خوری برنجی69891011892297892297 ه لیوان شی          1216,900,000گیر

ه استکان چایخوری برنجی70891011892299892299          1613,900,000گیر



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

            129,900,000سینی مستطیل لبه دار برنجی71891011892305892305

            129,900,000سینی پایه دار کوچک برنجی72891011892309892309

         812,900,000سینی پایه دار بزرگ برنجی73891011892310892310

ه استکان چایخوری برنجی74891011892312892312          1213,900,000گیر

         1219,900,000جا دستمایل طرحدار برنجی75891011892322892322

            328,990,000قندان برنجی76891011892327892327

         829,700,000ست قوری چایخوری برنجی77891011892333892333



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

            406,990,000میوه خوری سایز کوچک برنجی78891011892336892336

            128,990,000میوه خوری سایز متوسط برنجی79891011892337892337

         811,900,000میوه خوری سایز بزرگ برنجی80891011892338892338

         828,900,000میوه خوری پایه دار کوچک برنجی81891011892340892340

         643,900,000میوه خوری پایه دار بزرگ برنجی82891011892341892341

ی سطل زباله83620046843001843001          829,900,000ظروف برنجی

ی جاي دستمال84620046843002843002          823,900,000ظروف برنجی



قیمت تک فروشیتعداد در کارتنتوضیحاتکدبارکدعکس محصولردیف

ی بيسکويت خوري85620046843003843003          1216,900,000ظروف برنجی

ی86620046843011843011          829,900,000ظروف دکوري سطل زباله پاپيون برنجی

ی87620046843012843012          823,900,000ظروف دکوري جادستمال پاپيون برنجی


