
 

 

 به نام خالق زیبایی ها

 لور کاوهب توسعه   معرفی محصوالت شرکت

 در تولید انواع گیالس کارخانه توسعه بلور کاوه به همت گروه صنعتی شیشه کاوه به عنوان چهارمین کارخانه تولید بلور در جهت خودکفایی ایران

 به فعالیت نموده است. شروعمتر مربع  ۲۳۵۶۰۰در زمینی به مساحت  ۱۳۹۶در سال  O.90و ظروف 

 اند.شده هاي خطوط تولید این پروژه از آخرین تکنولوژي موجود بهره برده و از کشور ایتالیا خریداريماشین

 و مهندسی آن توسط باشد. تمامی عملیات طراحیخط تولید می ۱۲تن در روز و  ۱۴۰کوره به ظرفیت هرکدام  ۲این کارخانه شامل 

 هاي زیرمجموعه گروه صنعتی شیشه کاوه به انجام رسیده است.متخصصان داخلی شرکت پترو کاوه از شرکت

 

 راه هاي ارتباطی با ما: 
 09134329871        تلفن:      

   www.aradcrystal.com    :وب سایت                               

  @KAVEHGLASSINDکانال تلگرامی:                                                                      

 arad_crystal@اي دي تلگرام:                                                                                                                                    
 

 

 

 

 ارخانه اعالم می شود.تمامی چاپ هایی که در لیست زیر قرار دارند بصورت پیش فرض بوده و نوع چاپ در لیست موجودي روزانه ک 

 

  این فایل در سریع ترین زمانممکن است محصوالت جدیدي در شرکت توسعه بلور کاوه تولید شوند، تالش می شود تا  ماهبا توجه به اینکه در طول 

 ر قیمت و محصوالت جدید به روز رسانی گردد.از نظ            
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 هاي دسته دار فنجان و نیم لیوان

 picture white pink 

 

 فنجان هایلی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 136/200

9082 
 

 صورتیفنجان هایلی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 190/800

9082 

 

 صورتی اسکاي الینفنجان  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان190/800

* 

 

 صورتی فوجیفنجان  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 218/400

9056 

 

 والترفنجان 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان 147/000
* 

 

 



 

 

 

 نیم لیوان دسته دار الگانس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 136/200

9127 
 

 صورتینیم لیوان دسته دار الگانس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 190/800

9127 
 

 نیم لیوان دسته دار الگانس  
 انتیکرنگ 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 کادویی:

 تومان 184/200

9127 

 

 

 نیم لیوان مجیک 
 در یک کارتن:تعداد 

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 136/200

9128 
 

 صورتینیم لیوان مجیک 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان190/800

9128 
 

 

 نیم لیوان دسته دار مجیک
 انتیک رنگ

 کارتن:تعداد در یک 
 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 کادویی:

 تومان 184/200

9128 
 

 

 

 نیم لیوان دسته دار اتالنتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 136/200

9160 
 

 صورتینیم لیوان دسته دار اتالنتا 
 کارتن: تعداد در یک

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 190/800

9160 
 



 

 

 

  الویننیم لیوان دسته دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 136/200

9081 
 

 صورتی الویننیم لیوان دسته دار 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 190/800

9081 

 

  الیننیم لیوان دسته دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 136/200

9084 
 

 صورتی الیننیم لیوان دسته دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 190/800

9084 
 

 

  کلویننیم لیوان دسته دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

* 
 

 

 لیوان هاي دسته دار

 

 رایاننیوکاسل  لیوان
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

9119 
 

 صورتی رایان نیوکاسل لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

9119 
 

 

  1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان129/600

0921 
 

 صورتی 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان181/800

0921 
 



 

 

 

 هانی 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

9098 
 

 صورتیهانی  1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

9098 
 

 

 ونیز 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

9102 
 

 صورتیونیز  1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

9102 
 

 

 کندو 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

9139 
 

 صورتیکندو  1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

9139 
 

 تاور 1کاسپین  لیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

* 

 صورتی تاور 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

* 
 

 ونیز 1کاسپین  لیوان 

 انتیک رنگ
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 208/800

9102 
 

 



 

 

 

 مارشال  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

 یک کارتن با بسته بندي ف ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان129/600 

9027 

 صورتیمارشال  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

 
9027 

 

 

 اتالنتا لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

9079 
 

 صورتیاتالنتا  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

9079 
 

 اتالنتا لیوان 
 انتیک رنگ

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 کادویی:

 تومان 208/800
9079 

 

 

 

 لویی لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

9123 

 صورتیلویی  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 216/300

9123 
 



 

 

 

 اذرخش استکبل و  لیوان

 تاندر استکبل 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 154/500

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان129/600

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان138/600 
9016 

 اذرخش استکبل و  لیوان

 صورتیتاندر استکبل 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان 216/300
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 :فله
 تومان181/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان* 
9016 

 

 لیوان دسته دار بوستون
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/800

9095 
 

 صورتیدسته دار بوستون   لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 254/700

9095 
 

 

 لیوان دسته دار پایه دار بوستون
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/800

9096 
 

 صورتیدسته دار پایه دار بوستون  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 254/700

9096 

 

 دسته دار پایه دار اسکار لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/800

9103 
 

 صورتیدسته دار پایه دار اسکار   لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 254/700

9103 
 



 

 

 

 اورانوس لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان146/400

0966 

 صورتیاورانوس  لیوان
 کارتن: تعداد در یک

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 :فله
 تومان205/200

0966 
 

 

 اورانوس لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 121/200

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان97/600

0966 

 صورتیاورانوس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 169/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان136/800

0966 
 

 

 پاور  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :کادویی

 تومان 154/500
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 :فله
 تومان 129/600

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان138/600

9020 

 صورتیپاور  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 کادویی:

 تومان 216/300

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان 181/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان194/100

9020 

 

 تاندر نیو  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 کادویی:

 تومان154/500

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان138/60
0975 

 

 صورتیتاندر نیو  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان216/300

0975 

 



 

 

 

 چاپی 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 177/00

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان156/000

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود 0921

 

 چاپی صورتی 1کاسپین  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 247/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان218/400

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود    0921

 

 پاور چاپی لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان177/000

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان156/000

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان162/000
 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود 9020  

 چاپی صورتیپاور  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 247/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان218/400

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان226/800
 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود    9020

 

 اورانوس چاپی لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 226/200

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان191/400

 

 می شودنوع چاپ در لیست موجودي اعالم  0966

 

 چاپی صورتیاورانوس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان *

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان268/200

 

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  0966

 

 اورانوس چاپی لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 150/800

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان127/600

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود 0966

 

 چاپی صورتیاورانوس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان211/200

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان178/800

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود 0966



 

 

 

 اذرخش استکبل و  لیوان

 تاندر استکبل چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 :فله
 تومان156/000

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان162/000

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  9016

 اذرخش استکبل و  لیوان

 چاپی صورتیتاندر استکبل  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :فله
 تومان218/400

یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 :شیرینگ

 تومان 226/800
9016 
 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود         

 

 اذرخش استکبل و لیوان

 تاندر استکبل چاپی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36) 
 یک کارتن با بسته بندي ناخالصقیمت 

 تکی پنچره اي: 
 تومان198/000

 یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 
 جفتی پنچره اي:

 تومان198/000 

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  9016

 

 

 تاندر نیو چاپی لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 :شیرینگ
 تومان162/000 

0975 
 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود

 چاپی صورتیتاندر نیو  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان226/800

0975 
 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود

 

 سی سی 300هرمس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )4
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان128/000

5134 

 صورتی سی سی 300هرمس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 179/200

5134 
 



 

 

 

 سی سی 320هرمس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان128/000

5070 
 

 صورتیسی سی  320هرمس  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 179/200

5070 
 

 

 نووا لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 142/500

* 
 

  

 و بدون دسته لیوان هاي پایه دار

 

 موکا  لیوان پایه دار
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان127/800

5102 
 

 صورتیموکا  لیوان پایه دار
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 178/800

5102 
 

 

 پایه دار ناتالی  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان127/800

5042 
 

 صورتیناتالی  لیوان پایه دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان178/800

5042 
 

  لیدوپایه دار  لیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان127/800

* 

 

 صورتی لیدو لیوان پایه دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان178/800

* 

 



 

 

 

  ناپولیپایه دار  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان127/800

* 

 

 صورتی ناپولی لیوان پایه دار 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان178/800

* 

 

 

  اتنزا لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36)دست  6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 129/600

* 

 

 صورتی اتنزالیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/500

* 

 

 

  استورم لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 129/600

* 

 صورتی استورملیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/500

* 

 

  کلوین لیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان 129/600

* 

 صورتی کلوینلیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
یک کارتن با بسته بندي  ناخالصقیمت 

 کادویی:
 تومان181/500

* 
 



 

 

 

  ریور لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان 129/600

5153 

 صورتی ریورلیوان 
 یک کارتن:تعداد در 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان181/500

5153 

 

 دایتون  پایه دارلیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان109/600

5122 
 

 صورتیدایتون  پایه دارلیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان153/600

5122 

 

 االسکا لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان165/000

* 

 صورتی االسکالیوان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
با بسته بندي قیمت ناخالص یک کارتن 

 کادویی:
 تومان231/000

* 

 

 

 ساوانا  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان 126/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان108/000

5101 
 

 صورتیساوانا  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان 176/400

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان151/200

5101 



 

 

 

 ساوانا چاپی  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان 161/400

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان141/000

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود   5101

 چاپی  صورتیساوانا  لیوان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان 225/900

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان197/400

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  5101 

 نیم لیوان هاي پایه دار بدون دسته

 

 نیم لیوان پایه دار پارال
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان127/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان110/400

0515 

 صورتینیم لیوان پایه دار پارال 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان178/800

0515 
 

 

 نیم لیوان پایه دار داالس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان127/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان110/400

0557 

 صورتینیم لیوان  پایه دار  داالس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان178/800

0557 
 

 

 نیم لیوان مانا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
کارتن با بسته بندي قیمت ناخالص یک 

 کادویی:
 تومان127/800

0491 
 

 صورتینیم لیوان مانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان178/800

0491 
 



 

 

 

 نیم لیوان پایه دار ویگو
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي

 کادویی:
 تومان127/800

0530 
 

 صورتینیم لیوان پایه دار ویگو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان178/800

0530 
 

 

 نیم لیوان ساوانا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان139/800

* 

 صورتینیم لیوان ساوانا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان195/600

* 

 

 نیم لیوان رژینا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست )8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان129/600

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان92/000

0492 

 صورتینیم لیوان رژینا 
 تعداد در یک کارتن:

 دست ) عدد( 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان181/200

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان128/800

0492 

 

 نیم لیوان اتالنتا
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 48دست )8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان129/600

0465 
 

 صورتینیم لیوان اتالنتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان181/200

0465 
 

 

 نیم لیوان رژینا چاپی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست )8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان180/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان142/000

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  0492

 چاپی صورتینیم لیوان رژینا 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان252/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان198/800

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  0492



 

 

 بستنی خوري

 

 بستنی خوري لونا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان163/200

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان141/600

7117 

 صورتیبستنی خوري لونا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان228/000

7117 
 

 

 بستنی خوري لونا الین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
بسته بندي قیمت ناخالص یک کارتن با 

 کادویی:
 تومان163/200

7298 
 

 صورتیبستنی خوري لونا الین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان228/000

7298 
 

 

 بستنی خوري لونا الین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان108/800

7298 
 

 

 

 بستنی خوري لونا اسپیرال
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان163/200

7286 
 

 صورتیبستنی خوري لونا اسپیرال 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان228/000

7286 

 

 بستنی خوري لونا اسپیرال
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان108/800

7286 
 

 



 

 

 

 مارینبستنی خوري 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان108/800

* 
 

 صورتیمارین بستنی خوري 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان152/000  

* 
 

 

 نیکلبستنی خوري 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان108/800

* 
 

 صورتینیکل بستنی خوري 

 در یک کارتن:تعداد 
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان152/000

* 
 

 استکان ها

 

 سی سی 140استکان دیلما تویست 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان127/200

* 

 

 صورتیسی سی  140استکان دیلما تویست 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان178/400

* 

 

 

 سی سی100استکان دیلما تویست 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان154/800

0270 
 

 صورتیسی سی 100استکان دیلما تویست 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان217/200

0270 
 



 

 

 

 سی سی 100استکان دیلما 
 تعداد در یک کارتن:

 عددي: 24بسته  3قیمت ناخالص 
 تومان*

 عددي: 12بسته  6قیمت ناخالص 
 تومان148/500

0228 
 

 

 

 سی سی 140استکان دیلما 
 در یک کارتن:تعداد 

 عدد( 72دست ) 12
 عددي: 24بسته  3قیمت ناخالص 

 تومان168/900

 عددي: 12بسته  6قیمت ناخالص 
 تومان183/000

0236 
 

 

 

 سی سی 100استکان دیلما 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان154/800

 با بسته بنديقیمت ناخالص یک کارتن 
 :پنجره اي 

 تومان*
0228 

 

 صورتیسی سی 100استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان217/200

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي
 :پنجره اي 

 تومان*
0228 

 

 

 سی سی 140استکان دیلما 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان127/200

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان106/800

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي
 :پنجره اي 

 تومان*
0236 

 صورتیسی سی 140استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

ناخالص یک کارتن با بسته بندي قیمت 
 کادویی:

 تومان178/400

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي
 :پنجره اي 

 تومان*
0236 



 

 

 

 استکان تیانا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان120/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان100/800

0293 
 

 صورتیاستکان تیانا 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان168/000

0293 
 

 

 استکان تلما
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان154/800

0272 
 

 صورتیاستکان تلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان217/200

0272 
 

 االنیااستکان  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان154/8000

** 
 

 صورتی االنیااستکان 

 کارتن: تعداد در یک
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان217/200

* 
 

 

 لیانااستکان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان127/200

0275 
 

 صورتی لیانااستکان 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

ناخالص یک کارتن با بسته بندي قیمت 
 کادویی:

 تومان178/400

0275 

 3استکان تیانا گلد  

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان172/800

0293 
 

 



 

 

 گلجاماستکان  

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :پنجره اي

 تومان154/800

* 
 

 صورتی گلجاماستکان 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 72دست ) 12

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي
 :پنجره اي 

 تومان217/200

* 

 

  140دیلما کوپر استکان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 :پنجره اي
 تومان140/000

* 
 

 صورتی 140دیلما کوپر استکان 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :پنجره اي

 تومان196/000

* 

 

  140دیلما کنزو استکان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 :پنجره اي
 تومان140/000

* 
 

 صورتی 140دیلما کنزو استکان 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :پنجره اي

 تومان196/000

* 

 سرویس هاي چاي خوري

 

 سرویس چاي خوري
 و  نعلبکی دیلما  140استکان دیلما  

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان129/200

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان129/200
0303 

 

 سرویس چاي خوري
 صورتیو  نعلبکی دیلما  140استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

کارتن با بسته بندي  قیمت ناخالص یک
 کادویی:

 تومان181/200

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان181/200
0303 

و   140استکان دیلما   سرویس چاي خوري 
 رنگ انیتکنعلبکی دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان174/400
0303 

 

 



 

 

 

 سرویس چاي خوري 
 و  نعلبکی بیوتی 140استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان129/200

* 
 

 سرویس چاي خوري
 صورتیو  نعلبکی بیوتی  140استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

یک کارتن با بسته بندي قیمت ناخالص 
 کادویی:

 تومان181/200

* 
 

 سرویس چاي خوري  
 و نعلبکی بیوتی انتیک 140استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان174/400

* 

 

 

 سرویس چاي خوري 

 و نعلبکی دیلما 100استکان دیلما 
 یک کارتن:تعداد در 

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان120/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان120/000
* 

 سرویس چاي خوري
 صورتیو نعلبکی دیلما  100استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

بندي  قیمت ناخالص یک کارتن با بسته
 کادویی:

 تومان168/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان168/000
* 

 سرویس چاي خوري  

 و نعلبکی دیلما انتیک 100استکان دیلما 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان162/000

* 

 

 

 سرویس چاي خوري 

 و نعلبکی بیوتی  100استکان دیلما 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان120/000

* 
 

 سرویس چاي خوري
 صورتیو نعلبکی بیوتی   100استکان دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 ی:کادوی
 تومان168/000

* 



 

 

 

 سرویس چاي خوري 

 استکان هایلی و نعلبکی هایلی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان168/800

0308 

 سرویس چاي خوري

 صورتیاستکان هایلی و نعلبکی هایلی  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
ناخالص یک کارتن با بسته بندي قیمت 

 کادویی:
 تومان236/400

0308 

 

 سرویس چاي خوري  

 استکان هایلی و نعلبکی هایلی انتیک 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان228/000

0308 

 

 

 سرویس چاي خوري 

 نیم لیوان مجیک و نعلبکی مرجان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان168/800

0371 

 سرویس چاي خوري 
 صورتینیم لیوان مجیک و نعلبکی مرجان 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان236/400

0371 

 

 سرویس چاي خوري 

 استکان تلما و نعلبکی بیوتی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان120/000

0393 

 

 سرویس چاي خوري 
 صورتیاستکان تلما و نعلبکی بیوتی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
دي قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بن

 کادویی:
 تومان168/000

0393 

 

 

 سرویس چاي خوري 

 تلمااستکان تلما و نعلبکی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان120/000

0383 

 

 سرویس چاي خوري 
 صورتی تلمااستکان تلما و نعلبکی 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48سرویس ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان168/000

0383 



 

 

 سرویس چاي خوري  

 تلماو نعلبکی  گلجاماستکان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان120/000

* 

 

 

 

 سرویس چاي خوري 

 دیلماو نعلبکی  ازالیااستکان 
 یک کارتن: تعداد در

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومانص*

* 

 

 سرویس چاي خوري 
 دیلماو نعلبکی  ازالیااستکان 

 صورتی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48سرویس ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان*

* 

 

 ماگ ها

 

 2ماگ هانی 
 کارتن:تعداد در یک 

 متفاوت بر اساس بسته بندي
عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان145/600

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان144/000

0980 

 

 

 ماگ استرانگ
 تعداد در یک کارتن:

 متفاوت بر اساس بسته بندي
عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 

 کادویی:بندي 
 تومان145/600

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان144/000

0979 

 



 

 

 

 باواریا ماگ 
 تعداد در یک کارتن:

 متفاوت بر اساس بسته بندي
عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان145/600

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان144/000

9012 

 

 

 ماگ اتن
 تعداد در یک کارتن:

 متفاوت بر اساس بسته بندي
عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان145/600

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان144/000

9140 

 

 

 ماگ اوکاشی نیو
 تعداد در یک کارتن:

 متفاوت بر اساس بسته بندي
عددي بسته  16ناخالص یک کارتن  قیمت

 بندي کادویی:
 تومان145/600

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان144/000

9011 

 صورتیماگ اوکاشی نیو 

 تعداد در یک کارتن:
 متفاوت بر اساس بسته بندي

عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان204/000

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان201/600

9011 

 

 1ماگ وینا 
 تعداد در یک کارتن:

 متفاوت بر اساس بسته بندي
عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 

 بندي کادویی:
 تومان158/400

عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان144/000

9021 

 



 

 

 

 باواریا چاپیماگ 

 تعداد در یک کارتن:
 متفاوت بر اساس بسته بندي

عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان157/200

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان157/200

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود   9012

 

 

 ماگ استرانگ چاپی

 تعداد در یک کارتن:
 متفاوت بر اساس بسته بندي

عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان157/200

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان157/200

0979 
 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود

 

 

 ماگ اتن چاپی

 تعداد در یک کارتن:
 متفاوت بر اساس بسته بندي

عددي بسته  16یک کارتن  قیمت ناخالص
 بندي کادویی:

 تومان157/200

عددي بسته  18قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان157/200

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود  9140 

 

 

 چاپی 1ماگ وینا 

 تعداد در یک کارتن:
 متفاوت بر اساس بسته بندي

عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 
 کادویی:بندي 

 تومان170/400

عددي بسته  16قیمت ناخالص یک کارتن 
 :فلهبندي 
 تومان156/000

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود   9021

 



 

 

 کاسه ها

 

 فانتزي 2کاسه هرمس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان112/000

* 
 

 

 

 کاسه ویولت 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان90/000

7309 
 

 صورتیکاسه ویولت  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان126/000

7309 
 

 

 12کاسه ساندرلند 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

7282 
 

 صورتی  12 کاسه ساندرلند
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

7282 
 

 

 صورتیکاسه دراگون  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان130/200

* 
 



 

 

 

 کاسه کشکول سان استار نیو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان171/000

* 
 

 صورتیکاسه کشکول سان استار نیو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18
بسته بندي  قیمت ناخالص یک کارتن با

 کادویی:
 تومان239/400

* 
 

 

 2کمپوت خوري مهتاب 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان105/600

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان87/000
* 

 

 کاسه کارتیر 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36) عددي 2بسته  18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان135/000

* 
 

 صورتی  کاسه کارتیر
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36) عددي 2بسته  18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان189/000

* 
 

 

 10کاسه کارتیر 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
کارتن با بسته بندي قیمت ناخالص یک 

 کادویی:
 تومان170/000

* 
 

 

 

 صورتیکاسه الو  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان133/800

* 
 



 

 

 کاسه روشا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان172/800

* 
 

 صورتیکاسه روشا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان242/400

* 
 

 محصوالت متفرقه توسعه بلور کاوه

 سانتا دیس گرد 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان83/400

* 
 

 صورتیسانتا  دیس گرد

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان117/000

* 
 

 

 جا کاردي سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان99/600

1128 
 

 صورتیجا کاردي سانتا 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 12

کارتن با بسته بندي قیمت ناخالص یک 
 کادویی:

 تومان139/800

1128 
 

 

 سس خوري اورانوس
عددي با  30قیمت ناخالص یک کارتن 

 بسته بندي کادویی:
 تومان144/000

عدد با بسته  24قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان118/800

7053 
 

 صورتیسس خوري اورانوس 

عددي با  30قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:بسته 

 تومان---

عدد با بسته  24قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان166/800

7053 
 

 

 سس خوري ونیز
عددي با  30قیمت ناخالص یک کارتن 

 بسته بندي کادویی:
 تومان144/000

عدد با بسته  24قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان118/800

7115 
 

 صورتیسس خوري ونیز 

عددي با  30قیمت ناخالص یک کارتن 
 بسته بندي کادویی:

 تومان---

عدد با بسته  24قیمت ناخالص یک کارتن 
 بندي کادویی:

 تومان166/800

7115 
 



 

 

 سس خوري ونیز 
 انتیک رنگ

عددي با  30قیمت ناخالص یک کارتن 
 بسته بندي کادویی:

 تومان162/000

7115 
 

 

 

 1گلدان سان استار 
 کارتن:تعداد در یک 

 عددي 18
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان154/800

0838 
 

 صورتی 1گلدان سان استار 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 18

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان217/800

0838 

 

 گلدان سانتا
 تعداد در یک کارتن:

 عددي 12
بسته بندي قیمت ناخالص یک کارتن با 

 کادویی:
 تومان140/400

0848 
 

 صورتیگلدان سانتا 

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 12

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان196/800

0848 
 

 

 نعلبکی هایلی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان79/200

7257 
 

 صورتینعلبکی هایلی 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان111/000

7257 
 

 تلمانعلبکی  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان90/000

* 
 

 صورتی تلمانعلبکی 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 36دست ) 6

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان126/000

* 

 



 

 

 

 نعلبکی دیلما
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان105/600

0716 

 صورتینعلبکی دیلما 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

با بسته بندي  قیمت ناخالص یک کارتن
 کادویی:

 تومان148/000

0716 

 

 

 یخدان اکسپرس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان93/600

0853 
 

 صورتییخدان اکسپرس 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 8

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان131/200

0853 
 

 

 لیوانی هلنزیر 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان134/400

* 
 

 صورتیزیر لیوانی هلن 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان188/100

* 
 

 

 ورتیصجا ادویه دیلما  
 در یک کارتن:

 عدد( 48) عددي 3بسته  16

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان217/600

 

 

 

 
 ورتیصجا شمعی رژینا 

 در یک کارتن:
 عدد( 48دست ) 8

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان128/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :شیرینگ

 تومان124/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان106/000

* 



 

 

 

 صورتی پارچه مینی اتالنتا 7سرویس  
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4 
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان209/200

0367 
 

 

 ورتیصلیوان اتنزا چاپ ولنتاین  
 در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 :پنجره اي
 تومان198/000

 
* 

 

 پیش دستی ساندرلند
 در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 :کادویی
 تومان144/000

* 

 

 گیالس ها

 

 گیالس خانواده مارگاریتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
کارتن با بسته بندي قیمت ناخالص یک 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان116/400

 

 صورتیگیالس خانواده مارگاریتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

 

MARGARITA  1:  8016 
MARGARITA  2:  8004 
MARGARITA  3:  8020 



 

 

 

 گیالس خانواده ویکتور
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان116/400

 

 صورتیگیالس خانواده ویکتور 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
ناخالص یک کارتن با بسته بندي قیمت 

 کادویی:
 تومان193/200

 

VICTOR  1:  8022 
VICTOR  2:  8005 
VICTOR  3:  8018 

 

 گیالس خانواده ریولی
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان*

 

 صورتیگیالس خانواده ریولی 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

RIVOLI  1:  8025 
RIVOLI  2:  8017 
RIVOLI  3:  8030 

 

 گیالس خانواده لوکاس
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
بسته بندي قیمت ناخالص یک کارتن با 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان116/400

 

 صورتیگیالس خانواده لوکاس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

LUCAS  1:  8021 
LUCAS  2:  8006 
LUCAS  3:  * 

 

 لوکاس اسپیرالگیالس 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
* 

 

 صورتیگیالس لوکاس اسپیرال 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

LUCAS ESPIRAL  1:  8044 
 



 

 

 

 گیالس لوکاس الین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
* 

 

 صورتیگیالس لوکاس الین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
کارتن با بسته بندي قیمت ناخالص یک 

 کادویی:
 تومان193/200

LUCAS LINE:  8055 
 

 

 گیالس خانواده اولیویا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
* 

 

 صورتیگیالس خانواده اولیویا 
 کارتن:تعداد در یک 

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

OLIVIA  1:  8041 
OLIVIA  2:  * 
OLIVIA  3:  8043 

 

 گیالس خانواده هریسون
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان138/000

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
* 

 

 صورتیگیالس خانواده هریسون 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

HARRISON  1:  8023 
HARRISON  2:  8026 
HARRISON  3:  8030 

 

 گیالس خانواده تورین
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان112/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان100/000

 

 صورتیگیالس خانواده تورین 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان158/000

TOURIN  1:  * 
TOURIN  2:  * 
TOURIN  3:  8007 



 

 

 

 گیالس خانواده رونیکا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان112/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان*

 

 صورتیگیالس خانواده رونیکا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
ناخالص یک کارتن با بسته بندي  قیمت

 کادویی:
 تومان158/000

RONIKA  1:  * 
RONIKA  2:  8013 
RONIKA  3:  * 

 

 گیالس خانواده مارتا
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان112/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله
 تومان100/000

 

 صورتیگیالس خانواده مارتا 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان158/000

MARTHA  1:  8027 
MARTHA  2:  8015 
MARTHA  3:  8028 

 

 مارینگیالس خانواده 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
بسته بندي قیمت ناخالص یک کارتن با 

 کادویی:
 تومان138/000

 

 صورتی مارینگیالس خانواده 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان193/200

 

 

 جونیور/فلیمگیالس خانواده 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان112/800

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 :فله

 تومان*

 

 صورتی جونیور/فلیمگیالس خانواده 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان158/000

 



 

 

 

 الکس صورتیگیالس  

 تعداد در یک کارتن:
 عددي 18 قیمت ناخالص یک کارتن

 با بسته بندي 

 :پنجره اي 
 تومان163/200

 عددي 16 قیمت ناخالص یک کارتن
 با بسته بندي 

 :پنجره اي 
 تومان156/000

8036 

 

 

 گیالس رزیال
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان181/600

8024 

 صورتیگیالس رزیال 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان254/400

8024 

 

 گیالس سان
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان181/600

8031 

 صورتیگیالس سان 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
بسته بندي  قیمت ناخالص یک کارتن با

 کادویی:
 تومان254/400

8031 
 

 

 گیالس البرتو
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان181/600

8029 

 صورتیگیالس البرتو 
 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4
قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 

 کادویی:
 تومان254/400

8029 
 



 

 

 

 گیالس خانواده مارگاریتا انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان186/400

 

MARGARITA  1:  8016 
MARGARITA  2:  8004 
MARGARITA  3:  8020 

 

 گیالس خانواده ویکتور انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان186/400

 

VICTOR  1:  8022 
VICTOR  2:  8005 
VICTOR  3:  8018 

 

 گیالس خانواده لوکاس انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان186/400

 

LUCAS  1:  8021 
LUCAS  2:  8006 

LUCAS  3:  ناخالص 

 

 گیالس خانواده ریولی انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان186/400

 

RIVOLI  1:  8025 
RIVOLI  2:  8017 
RIVOLI  3:  8030 



 

 

 

 گیالس رزیال انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

ناخالص یک کارتن با بسته بندي قیمت 
 کادویی:

 تومان245/200

8024 
 

 

 

 گیالس سان انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي 
 کادویی:

 تومان245/200

8031 
 

 

 

 گیالس البرتو انتیک

 تعداد در یک کارتن:
 عدد( 24دست ) 4

بندي  قیمت ناخالص یک کارتن با بسته
 کادویی:

 تومان245/200

8029 
 

 

 

 گیالس خانواده مارگاریتا

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 18

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي

 :پنجره اي 
 تومان108/000

 

MARGARITA  1:  8016 
MARGARITA  2: 8004 
MARGARITA  3: 8020 



 

 

 

 گیالس خانواده ویکتور

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 18

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي

 :پنجره اي 
 تومان108/000

 

VICTOR  1:  8022 
VICTOR  2:  8005 
VICTOR  3:  8018 

 

 گیالس خانواده لوکاس

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 18

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي

 :پنجره اي 
 تومان108/000

 

LUCAS  1:  8021 
LUCAS  2:  8006 

LUCAS  3:  ناخالص 

 

 گیالس خانواده تورین

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 18

 قیمت ناخالص یک کارتن با بسته بندي

 :پنجره اي 
 تومان91/200

 

TOURIN  1:  ناخالص 
TOURIN  2:  ناخالص 

TOURIN  3:  8007 

 گیالس خانواده مارگاریتا چاپی 

 تعداد در یک کارتن:
 عدد 18

 کارتن با بسته بنديقیمت ناخالص یک 

 :پنجره اي
 تومان126/000

 نوع چاپ در لیست موجودي اعالم می شود

MARGARITA  1:  8016 
MARGARITA  2:  8004 
MARGARITA  3:  8020 

 


