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 ابعاد محصول و مشخصات نام  قیمت )تومان( 

 متر 45سانت در  122 یوروالیت پت استوانهرول شبرنگ  12.000.000

   

 متر 45سانت در  122 یوروالیت مهندسی ساده  کی اکرل ساله 7رول شبرنگ  16.500.000

 سانت  122عرض  متری 450.000

18.000.000 
 و    M Dکیپرسماتی زنبورالنه   EGP ساله 7رول شبرنگ 

 یوروالیت TB  پرسماتیک راه راه 
 متر 45سانت در  122

 سانت  122عرض  متری 450.000

23.000.000 ORFM   ل آلمانفو زنبوری اورا النه  ساله7رول شبرنگ EG مهندسی 
 متر 50سانت در  122

 متری 550.000

25.000.000 
ORFE   ل آلمان فو زنبوری پرسماتیک اورا النه  ساله 7رول شبرنگEGP    

 24رنگ قرمز 
 متر 50سانت در  122

 سانت  122عرض  متری 550.000

   

 متر 45سانت در  122 یوروالیت   کیپرسمات راه راه  یزنبورالنه   HIP  هسال10رول شبرنگ    29.000.000

 سانت  122عرض  یک متر از طول 650.000

10.000.000 DMH   متر 45سانت در  122 ساده  یزنبورالنه  ساله10رول شبرنگ 

39.000.000 ORFH   آلمان   لفو اورا  ساله10رول شبرنگHIP   122  متر 50سانت در 

 متر 50سانت در  122 ری فقط رنگ فسف 57.000.000

 متر 50سانت در  122 متری فسفری  1.200.000

  

 متر 25سانت در  D 100 دیبدون چسب سف /  دارچسب  یاپارچه شبرنگ  3.500.000

 سانت  100عرض  یک متر از طول 150.000
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 ابعاد محصول  و مشخصات نام قیمت )تومان( 

 متر 45سانت در  B 122 کیپرسمات یزنبورالنه  یراه و الماسراه  ی اقتصادشبرنگ  5.000.000

 سانت  122عرض  متری 150.000

 

 DB یوروالیت( پاره نشو ) ساله پت3شبرنگ  1.100.000
 متر 20 سانت در 61

 کارتن قهوه ای قدیمی 1.150.000

 متر 45 سانت در 92 کارتن قهوه ای قدیمی  Dیوروالیت ( پاره نشو ) ساله پت3شبرنگ  3.900.000

 DB  یوروالیت سانتی 122( پاره نشو ) ساله پت3شبرنگ  5.000.000
 متر 45 سانت در  122

 کارتن قهوه ای قدیمی 5.150.000

 

 متر 20 سانت در D 61یوروالیت ( پاره شو ) ک یاکرلساله 3شبرنگ  1.200.000

 متر 45 سانت در D 92یوروالیت ( پاره شو ) ک یساله اکرل3شبرنگ  4.100.000

 متر 45 سانت در  D   122یوروالیت  (اره شو پ) ک یساله اکرل3شبرنگ  5.400.000

 

 متر 45 سانت در  D 122 سانتی 122  تیوروالی سفید زرد  راه راه  ک یاکرل ساله 3شبرنگ  5.400.000

 متر 20 سانت در KDB 61 سانتی 61 و کیباالیت تیوروالیراه  راه  پت ساله 3شبرنگ  1.200.000

 

 متر 45سانت در  B 122 پت یوروالیت    / K کیباالیت پت تالیجیساله د3شبرنگ  5.000.000

 

 B 230.000ساعت  2شب نما رول  10.000.000

 متر 45سانت در  122 قیمت متری 
 B 400.000 ساعت 4شب نما رول  17.500.000

 B 700.000 ساعت 8شب نما رول  30.000.000

 B 800.000 ساعت 10شب نما رول  35.000.000


