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 ابعاد نام و مشخصات محصول  (تومان) قیمت

 متر  25متر در سانتی  53   برجسته  یوار یطرح کاغذ د ی سانت 53 یوروفیکس  ی رول دکور 350.000

 متر  15متر در  سانتی  45 دارخش ای/پارچه /چرم طرح هفت رنگ/سانتی:  45یوروفیکس رول دکوری  150.000

 متر  15متر در  سانتی  45 سانتی  45دکوری یوروفیکس رول   90.000

 متر  15متر در  سانتی  60 متالیک   7006کد  سانتی 60 رول دکوری یوروفیکس  500.000

 متر 15متر در  سانتی  67.5 سانتی  67.5 رول دکوری یوروفیکس  140.000

 متر  15متر در سانتی 90 سانتی 90 رول دکوری یوروفیکس  180.000

 متر  25متر در سانتی  60 سانتی 60رول دکوری یوروفیکس  750.000

 متر  15متر در  سانتی  45 سانتی   45آلکور  دکوری   رول 100.000

 متر  15متر در  سانتی  67 سانتی 67 آلکور  دکوری   رول 150.000

 متر  15متر در سانتی 90 سانتی 90 آلکور  دکوری   رول 200.000

 معمولی متر 5سانت در  5رول بوردر   5.000

 معمولی متر  5سانت در  10بوردر  رول  10.000

 معمولی متر  10سانت در  10بوردر  رول  20.000

 برجسته  متر  10سانت در  10بوردر  رول  30.000

 برجسته  متر  15در   سانت 10بوردر  رول  35.000

 برجسته  متر  15در    سانت 15بوردر  رول  40.000

 برجسته  متر  15در   سانت 20بوردر رول  60.000

 مترسانتی   15در   100 متر مربع(  3دهی / به صورت جعبه )پوشش  15*100کفپوش رُز رُزا کُره   550.000

 متر سانتی   70در   100 ورقی( 100  )بند 70*100ورق سفید و سلفون مولتی کال   3.300.000

 متر سانتی   70در    50 (  ورقی 100 بند)  70* 50 کاستیک کُره سفید کاغذی مات ورق روز رنگ  500.000

 متر سانتی   70در   100 ورقی( 100)بند   70* 100ورق اورافول سفید   3.900.000

 متر سانتی   70در   100 ورقی( 100)بند   70* 100رنگ  ورق اورافول بی  3.900.000

 متر سانتی   70در   100 ورقی( 150)بند   70* 100اسپانیا ورق آدستور   6.300.000

 مترسانتی  50در   100 ورقی( 200)بند   70* 50ورق آدستور اسپانیا  4.200.000
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 ابعاد نام و مشخصات محصول  (تومان) قیمت 

 مات یورو دکور  90رول دکوری عرض  1.300.000

 یورو دکور  و بتن   هایگالس 90دکوری عرض رول   1.350.000 متر 25متر در سانتی 90

 مات یورو دکور   3547/    3546/   6231 کد 1.350.000

 یورو دکور  برجسته  یواریطرح کاغذ د ی رول دکور 850.000

 متر  25متر در سانتی  60

 برجسته  یواریطرح کاغذ د  منتخب یدکور هایرول  500.000

 هایگالس و مات یورو دکور  طرح سنگ  ی رول دکور 900.000

 یورو دکور هایگالس  /  برجسته / یپفک  یطرح آجر  ی رول دکور 900.000

 یورو دکور  گالسیطرح چوب ها  ی رول دکور 900.000

 یورو دکور  طرح چوب مات ی رول دکور 850.000

 کابینتی یورو دکور  گالس یها  / یعروسک کربن/  چرم/ طرح  ی رول دکور 900.000

 یورو دکور  یطرح کاش ی رول دکور 850.000

 یورو دکور  یشاپ ی طرح کاف ی رول دکور 850.000

 فانتزی و ارتشی یورو دکور  کریطرح بمب است  ی رول دکور 900.000

 یورو دکور لیو است  ییطال یسکاور یطرح د ی رول دکور 1.100.000

 6009ساده  ییطال/ 6008ساده  لیاست/ 6033ای دیسکاوری پنجه گربهرول  1.300.000

 یورو دکور یرنگ یسکاور یطرح د ی رول دکور 700.000

 متر  25متر در سانتی  61 متری  25رول دکوری آلمانی یوروکال  700.000

 متر  15متر در  سانتی  61 متری  15رول دکوری آلمانی یوروکال  250.000

 متر  15متر در  سانتی  60 سانتی  60کد جی دی  رول  140.000

 متر  25متر در سانتی  61 سانتی  61رول سلفون رنگی مولتیکال  1.100.000

 متر  25متر در سانتی  5 سانتی  5رول نوار ترمز پله مشکی   450.000


