
 

 

 20/02/1393تاریخ لیست قیوت 

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

1 HB101  ِهیلD )ریال 000/280/2 هتزی 300تستِ  هتز 300 ریال 7600 )هتزی 

2 HB102 ریال 000/900/7 عذدی  100تستِ  10 عذدی 1000کارتي  ریال 7900 قفل 

3 HB103 ریال 000/700/4 عذدی 100تستِ  10 عذدی 1000کارتي  ریال 4700 رگالص 

4 HB104 ریال 000/520/2 عذدی 200تستِ  7 عذدی 1400کارتي  ریال 1800 تا استَاًِ پایِ تلٌذ ًخکص 

5 HB105 ریال 000/200/1 عذدی 300تستِ  10 عذدی 3000کارتي  ریال 400 )هخػَظ کاًال تلٌذ( سفیذ درپَش ریل تاال 

6 HB121  ریال 000/110/1 عذدی 300 تستِ 10 عذدی 3000 کارتي ریال 370 ) هخػَظ کاًال کَتاُ(سفیذ درپَش ریل تاال 

7 HB117 ریال 000/740/1 عذدی 300تستِ  10 عذدی 3000کارتي  ریال 580 (تلٌذ کاًال هخػَظ) ضیطِ ای درپَش ریل تاال 

8 HB122 ریال 000/590/1 عذدی 300 تستِ 10 عذدی 3000 کارتي ریال 530 (کَتاُ کاًال هخػَظ)  ایضیطِ پاییي  ریل درپَش 

9 HB106 ریال 000/070/4 عذدی 1000تستِ  11 عذدی 11000کارتي  ریال 370 درپَش ریل پاییي ، سفیذ 

10 HB118 ریال 000/940/5 عذدی 1000تستِ  11 عذدی 11000کارتي  ریال 540 درپَش ریل پاییي ، ضیطِ ای 

11 HB107 ریال 000/800/4 عذدی 2000تستِ  8 عذدی 16000کارتي  ریال 300 دکوِ پاییي ، سفیذ 

12 HB119 ریال 000/240/6 عذدی 2000تستِ  8 عذدی 16000کارتي  ریال 390 دکوِ پاییي ، ضیطِ ای 

13 HB108  ِریال 000/600/3 عذدی 2000تستِ  6 عذدی 12000کارتي  ریال 300 هیلِ(خار )تَش ت 

14 HB109 )ریال 000/750/2 عذدی 1000تستِ  5 عذدی 5000کارتي  ریال 550 سز عػایی )قالب 

15 HB110 ریال 000/300/2 عذدی 2000تستِ  5 عذدی 10000کارتي  ریال 230 سگک 

16 HB111 ریال 000/485/2 عذدی 500تستِ  7 عذدی 3500کارتي  ریال 710 هٌگَلِ هیل تاطَم 

17 HB112 ریال 000/550/3 عذدی 500تستِ  10 عذدی 5000کارتي  ریال 710 هٌگَلِ سز ًخ 

18 HB113  ریال 000/500/5 عذدی 1000تستِ  10 عذدی 10000کارتي  ریال 550 هیل 16سز اسلت 

19 HB114  ریال 000/850/3 عذدی 1000تستِ  7 عذدی 7000کارتي  ریال 550 هیل 25سز اسلت 

20 HB115 ریال 000/700/3 عذدی 200تستِ  5 عذدی 1000کارتي  ریال 3700 قاب ًػة 

21 HB116 ریال 000/410/1 عذدی 30تستِ  5 عذدی 150کارتي  ریال 9400 قاب ًػة دیَاری کطَیی 

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

 در هیاى تگذاریذ ،  تا پطتیثاًیحتوا  ٍجَد دارد در ایي لیستلطفا چٌاًچِ ًقع یا اضتثاّات تخػػی . ٍ دکَراسیَى قزار دّذ پزدُغٌعت 

ز تَدى هطالة ًذارد ٍ اس ّوکاری ّوِ عشیشاى هتخػع در ایي عي ، استقثال ّیچگًَِ ادعایی هثٌی تز کاهل ٍ تی ًظی گزٍُ تاسرگاًی هاّاى

 .پیطاپیص اس داًص ًاقع خَد عذر خَاّی ًوَدُ ٍ اس ّوکاری ٍ تَجِ ضوا عشیشاى سپاسگشارین .هی کٌذ
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