
 www.jahanshabrang.irو مشاهده آخرین محصوالت در    های جهانشبرنگ لیست قیمت چسب دوطرفه

 

 02133963238فروش:   واحد 29/09/1401تاریخ آخرین بروزرسانی:  

 عکس  کد چسب دوطرفه   مشخصات قیمت )تومان( 

 TP21 متر5  سانت در 80 ترکیه/ یک رو کاغذ ای قرمز ژله 1.600.000

 
 سانت  5الی  1های / موجود در عرض TP21سانت  1هر   20.000

 TP11 متر50سانت در   102  ترکیه/ یک رو کاغذ یسلولوز 2.000.000

 

 سانت  0.5و  0.7،  1های موجود در عرض / TP11سانت  1هر   22.000

 TP15 متر100سانت در  102   ترکیه/ یک رو کاغذ یسلولوز 4.000.000

 TP15سانت  1هر   44.000

 APP-11 متر 50سانت در  102 تایوان/  یک رو کاغذ دیروکش سف یاشهیش 2.700.000

 
 APP-11سانت  1هر   27.000

 WTS متر 50سانت در  100  چین/  یک رو کاغذ دیروکش سف یاشهیش 2.500.000

 
 سانت  5الی  1های / موجود در عرض  WTS سانت 1هر   25.000

 TP12 متر 50سانت در  102 ترکیه/  یک رو کاغذ روکش زرد یاشهیش 2.000.000

 

 TP12سانت  1هر   20.000

 TP16 متر 100سانت در  102 ترکیه/  یک رو کاغذ روکش زرد یاشهیش 4.000.000

 TP16سانت  1هر   40.000

 DY107 متر 25سانت در  100  تایوان/ یک رو کاغذ استوک زرد   یاشهیش 200.000

 
 DY107سانت  1هر   2.000

 TP18 متر50سانت در   100  چین/ یک رو کاغذ استار  یاشهیش 2.200.000

 
 سانت  5الی  1های / موجود در عرض TP18 سانت 1هر   25.000

 TESA متر 20سانت در   152 آلمان/  رنگ، بیدار قرمزای نخ شیشه 6.000.000

 
 سانت  5الی  1های / موجود در عرض TESA سانت 1هر   40.000

 TP13 متر50سانت در   102  ترکیه/ یک رو کاغذ روکش سبز   یفوم مشک 6.000.000

 

 TP13سانت  1هر   60.000

 TP13-20M متر20سانت در  102  ترکیه/ یک رو کاغذ روکش سبز   یفوم مشک 2.500.000

 TP13-20Mسانت  1هر   25.000

 TP20 متر 5  سانت در 102  ترکیه/ روکش سبز   یفوم مشک 600.000

 سانت  5الی  1های / موجود در عرض TP20 سانت 1هر   8.000
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 RPE-1-50W متر 50سانت در  102  ترکیه/ یک رو کاغذ روکش زرد دیفوم سف 4.500.000 

 

 RPE-1-50W سانت  1هر   45.000

 RPE-1-10W متر 10سانت در  102  ترکیه/ یک رو کاغذ روکش زرد دیفوم سف 1.000.000

 RPE-1-10W سانت  1هر   10.000

 APC-93 متر 25سانت در  102 تایوان/ کاغذ  یک رو روکش زرد د یسف یفوم آدامس 5.000.000

 
 APC-93سانت  1هر   50.000

 RTF-2B متر 10سانت در  100 چین/   دوروکاغذ قرمز و زرد   یفوم مشک 1.500.000

 
 سانت  5الی  2های / موجود در عرض RTF-2Bسانت   1هر   20.000

 متر5سانت در  102 /تایوان کاغذفوم مشکی یک رو   500.000
TSE102 

 TSE102سانت  1هر   5.000


