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 هثلغ کل ّز کارتي تعذاد ّز تستِ تعذاد عذدی در کارتي قیوت ٍاحذ کاال ًام کاال کذ کاال ردیف

1 VB301  ًِریال 000/760 ----- عذدی 400کارتي  ریال 1900 % ساد80ُساًت  13ٍس 

2 VB302  ًِریال 000/615 ----- عذدی 300کارتي  ریال 2050 سادُ 1ساًت  13ٍس 

3 VB303  ًِریال 000/720 ----- عذدی 400کارتي  ریال 1800 % پلِ ای80ساًت  13ٍس 

4 VB304  ًِریال 000/775 ----- عذدی 500کارتي  ریال 1550 % ساد80ُساًت  9ٍس 

5 VB305  ًِریال 000/850 ----- عذدی 500کارتي  ریال 1700 سادُ 1ساًت  9ٍس 

6 VB306  ًِریال 000/700 ----- عذدی 500کارتي  ریال 1400 % پلِ ای80ساًت  9ٍس 

7 VB308  ًِریال 000/675 ----- عذدی 500کارتي  ریال 1350 % ساد60ُساًت  9س 

8 VB307 ریال 000/864 ----- عذدی 200کارتي  ریال 4320 سثك آٍیش عصایی سفیذ 

9 VB334 ریال 000/020/1 ----- عذدی 200کارتي  ریال 5100 آٍیز عصایی سفیذ سٌگیي 

10 VB308 ریال 600/062/1 ----- عذدی 230کارتي  ریال 4620 سثك دٍ جذارُ سفیذ آٍیش 

11 VB335 ریال 800/255/1 ----- عذدی 230کارتي  ریال 5460 آٍیش دٍجذارُ سفیذ سٌگیي 

12 VB309  ُریال  000/044/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5220 آتذادُ هیل 5/2ساًت  13ال دٍکار 

13 VB310  ریال 000/062/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5310 پیچیذُآتذادُ هیل  5/2ساًت  13دٍکارُ ال 

14 VB311  ُریال 000/080/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5400 آتذادُ هیل 3ساًت  13ال دٍکار 

15 VB312  ُریال 000/100/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5500 پیچیذُ آتذادُ هیل 3ساًت  13ال دٍکار 

16 VB313  ُریال 250/756 ----- عذدی 125کارتي  ریال 6050 هیل رًگی 3ساًت  13ال دٍکار 

17 VB330  ُریال 500/287/1 ----- عذدی 250کیسِ  ریال 5150 هیل چاکذار آتذادُ 3ساًت  13ال یك کار 

18 VB331  ُریال 500/725 ----- عذدی 125کارتي  ریال 5820 هیل چاکذار رًگی 3ساًت  13ال یك کار 

19 VB314  ُریال 000/000/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5000 آتذادُ هیل 5/2ساًت  9ال دٍکار 

20 VB315  ُریال 000/020/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5100 پیچیذُ آتذادُ هیل 5/2ساًت  9ال دٍکار 

21 VB316  ُریال 000/044/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5220 آتذادُ هیل 3ساًت  9ال دٍکار 

22 VB317  ُریال 000/062/1 عذدی 50تستِ  4 عذدی 200کارتي  ریال 5310 پیچیذُ آتذادُ هیل 3ًت سا 9ال دٍکار 

23 VB318  ُریال 000/900 ----- عذدی 150کارتي  ریال 6000 هیل رًگی 3ساًت  9ال دٍکار 

24 VB332  ریال 000/250/1 ----- عذدی 250کیسِ  ریال 5000 هیل چاکذار آتذادُ 3ساًت  9یك کارُ ال 

25 VB333  ُریال 000/130/1 ----- عذدی 200کارتي  ریال 5650 هیل چکذار رًگی 3ساًت  9ال یك کار 
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26 VB319 ُریال 000/560/1 ----- عذدی 1000کارتي  ریال 1560 تست سقفی آتذاد 

27 VB320 ُریال 000/650/1 ----- عذدی 1000کارتي  ریال 1650 تست سقفی آتذادُ پیچیذ 

28 VB321 ریال 000/000/2 ----- عذدی 1000کارتي  ریال 2000 تست سقفی رًگی 

29 VB322  ریال 000/700 عذدی 1000تستِ  5 عذدی 5000کارتي  ریال 140 ٍ طَسی( سفیذ)تست سًجیز 

30 VB329 )ریال 000/425 عذدی 1000تستِ  5 عذدی 5000کارتي  ریال 85 تست سًجیز جذیذ )سفیذ ٍ طَسی 

31 VB325  ریال 000/486 ----- عذدی 3000کارتي  ریال 162 ساًت 9لَلِ حذ فاصل 

32 VB326  ریال 000/400 ----- عذدی 2000کارتي  ریال 200 ساًت 13لَلِ حذ فاصل 

33 VB327 ریال 000/310/2 ----- عذدی 300کارتي  ریال 7700 گیزتکس 

34 VB328 )ریال 000/120/1 ----- عذدی 1000کارتي  ریال 1120 ًخکش عوَدی درجِ یك )پلی کزتٌات 

 --------- ----- --------- ------ تزاک )اتَهاتیك( ----- 35

را اس سزاسز دًیا تا تْتزیي کیفیت ٍ ًاسلتزیي قیوت در اختیار  تشئیٌات پزدُایي هجوَعِ سعی دارد تا تزتزیي هلشٍهات ٍ 

ٍجنَد   در ایني لیسنت  لطفا چٌاًچِ ًقص یا اشتثاّات تخصصی  . ٍ دکَراسیَى قزار دّذ پزدُّوکاراى فعال در صٌعت 

 دارد حتوا تا پشتیثاًی در هیاى تگذاریذ ، 

ّیچگًَِ ادعایی هثٌی تز کاهل ٍ تی ًظیز تَدى هطالة ًذارد ٍ اس ّوکاری ّوِ عشیشاى هتخصص در  گزٍُ تاسرگاًی هاّاى

پیشاپیش اس داًش ًاقص خنَد عنذر خنَاّی ًونَدُ ٍ اس ّوکناری ٍ تَجنِ شنوا عشینشاى          .ایي في ، استقثال هی کٌذ

 .سپاسگشارین

 "پاسخگَیی تِ ٌّگام ٍ کیفیت هحصَالت ٍ قیوت هٌاسة شعار هاست"

 mahandecor.com@gmail.comپست الکتزًٍیك :                                www.mahandecor.comٍب سایت : 
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