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 ابعاد  های نوارینام و مشخصات رول  (تومان) قیمت

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز/ آبی(  4)شامل سانتی  5شبرنگ النه زنبوری پرسماتیک  نوار 220.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز(  3)شامل سانتی  5ای  شبرنگ النه زنبوری لقمه نوار 700.000

 متر20 طول (سانتی 10و  5-4-3- 2-1های موجود در عرضشبرنگ الوان ) نوار  سانت  1هر  20.000

 متر20سانت در نیم  عددی( 50الوان قرمز نیم سانتی )بسته  نوار شبرنگ  500.000

 متر20سانت در نیم  ی(نارنج   سبز/ /یآب زرد/  قرمز/ /دی رنگ:  سف 6شامل )(  عددی5بسته شبرنگ الوان نیم سانتی ) نوار 50.000

 متر 20سانت در  10 ( زرد  دی سف / قرمز  دی سف / یآب دی سف /یمشک  زرد قرمز/ رنگ:  زرد 5شامل )سانتی  10شبرنگ راه راه   نوار 200.000

 متر20سانت در  5 ( زرد  دی سف / قرمز  دی سف / یآب دی سف /یمشک  زرد قرمز/ رنگ:  زرد 5شامل ) سانتی 5شبرنگ راه راه   نوار 100.000

 متر 45سانت در  5 (قرمز   دی سف  /یآب دی سف  /یمشک زرد قرمز/ رنگ:  زرد  4شامل )  فلش  یزنبورالنه   یشبرنگ اقتصاد  نوار 300.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز( 3)شامل ساله 7نوار شبرنگ النه زنبوری   700.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز(  3)شامل  ساله چاپی7نوار شبرنگ النه زنبوری   1.100.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز(  3)شامل  ساله چاپی1نوار شبرنگ النه زنبوری   300.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز(  3)شامل  ایساله لقمه 1نوار شبرنگ النه زنبوری   700.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز( 3)شامل  ساله واترمارک10نوار شبرنگ النه زنبوری پرسماتیک  2.500.000

 متر 45سانت در  5 رنگ: سفید/ زرد/ قرمز( 3)شامل  ایساله واترمارک لقمه 10نوار شبرنگ النه زنبوری پرسماتیک  3.000.000

 متر  25طول  ( سانتی 10و  5-4-3-2-1های موجود در عرضنوار روز رنگ )  سانت  1هر  15.000

 متر  25طول  عددی( 5نوار روز رنگ نیم سانتی )بسته  40.000

 متر  25طول  سانتی  15نوار روز رنگ   200.000

 متر  25طول  سانتی  20نوار روز رنگ  250.000

 متر  25طول  سانتی  25نوار روز رنگ  320.000

 متر  25طول  سانتی  30نوار روز رنگ   380.000

 متر  25طول  (سانتی 20-15-10و   5-4-3-2-1های موجود در عرض)ای پشت سفید نوار طالیی و نقره  سانت  1هر  25.000

 متر  25طول  عددی( 5ای پشت سفید نیم سانتی )بسته  نوار روز رنگ طالیی و نقره  750.000

 متر  25طول  عددی( 50ای پشت سفید نیم سانتی )بسته  نقره نوار روز رنگ طالیی و   500.000

 متر  25طول  سانتی  15 ای ماتنقره   2076 نوار روز رنگ  250.000

 متر  25طول  سانتی  20ای مات نقره   2076 نوار روز رنگ  350.000
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 ابعاد  های نوارینام و مشخصات رول  (تومان) قیمت

 متر  25طول  ( سانتی 10و  5-4-3-2-1های  موجود در عرضنوار فلورسنت ) سانت  1هر  25.000

 متر  25طول  عددی( 5نوار فلورسنت نیم سانتی )بسته  75.000

 متر 30 طول ( سانتی 15-10و  5-4-3-2-1های موجود در عرض) هفت رنگ نوار  سانت  1هر  15.000

 متر  20طول  ( عددی 5بسته نیم سانتی ) هفت رنگنوار  50.000

 متر 12.5 طول سانتی 10ورساچه نوار   250.000

 متر 12.5 طول سانتی  5نوار ورساچه  170.000

 متر 12.5 طول سانتی  3نوار ورساچه  120.000

 متر  25 طول سانتی 10ورساچه چاپی  نوار   150.000

 متر  25 طول سانتی  10نوار دیسکاوری طالیی و استیل برجسته  200.000

 متر  25 طول سانتی  5نوار دیسکاوری طالیی و استیل برجسته  100.000

 متر  25 طول سانتی  3نوار دیسکاوری طالیی و استیل برجسته  60.000

 متر 30 طول سانتی5نوار چوب آجر سنگ   35.000

 متر 30 طول سانتی3نوار چوب آجر سنگ   25.000

 متر  25 سانت در 10 نوار چوب قرنیزی برجسته  150.000

 متر  15سانت در   10 نوار چوب قرنیزی معمولی  35.000

 متر  15طول  سانتی 15روکش بدنه خودرو نوار  220.000

 متر  15طول  سانتی  20نوار روکش بدنه خودرو  300.000

 متر  25طول  سانتی 15بمب استیکر  نوار  220.000

 متر  25طول  سانتی 1.5 سلفون آبی نوار  30.000

 متر 50سانت در  5 سانتی  5شبرنگ لباس بدون چسب نوار  


