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کاال نامکاال کدکاال عکسردیف

 تعداد

 در

کارتن

واحد
  به واحد بهای    

لایر  

 به کارتن بهای    

لایر

1,020,000 لایر8,500 لایرعدد120ارج محوره تک نپتون100204

1,650,000 لایر13,750 لایرعدد120ارج محوره  دو  نپتون200205

600,000 لایر10,000 لایرعدد60رنگ 6 ارج انداز خاک300114

4174
دار لبه انداز خاک      

1,800,000لایر15,000لایرعدد120

عدد30دار لبه انداز خاک جارو5161

819,000 لایر13,650 لایرعدد60دار شوردسته سفید600150

450,000 لایر18,750 لایرعدد24دار دسته شور سخت700151



2,227,200 لایر37,120 لایرعدد60بزرگ جاروسنتی800189

1,852,200 لایر30,870 لایرعدد60 کوچک سنتی جارو900188

816,000 لایر34,000 لایرعدد24نرم رنگ دو زمینی جارو1000515

498,000 لایر41,500 لایرعدد12زبر رنگ دو زمینی جارو1100516

408,000 لایر34,000 لایرعدد12ماکسی زمینی جارو1200507

450,000 لایر37,500 لایرعدد12باتال بزرگ کارواش جارو1300504

384,000 لایر32,000لایرعدد12استاندارد دار جعبه کارواش جارو1400506

2,448,000 لایر25,500 لایرعدد96استاندارد کارواش جارو15501

1,125,000 لایر93,750 لایرعدد12پیرامیت بلند اندازدسته خاک جارو16185



1,308,000 لایر109,000 لایرعدد12جامبو بلند دسته انداز خاک جارو17183

1,368,000 لایر57,000 لایرعدد24بهداشتی سرویس برس1800144

500,000 لایر12,500 لایرعدد40کوچک خور دسته شیشه تی1900178

624,000 لایر15,600 لایرعدد40بزرگ خور دسته شیشه تی2000181

456,000 لایر9,120 لایرعدد50کوچک لبه دو شیشه تی2100182

595,000 لایر11,900 لایرعدد50بزرگ لبه دو شیشه تی2200170

337,200 لایر5,620 لایرعدد60کن پاک آینه مینی شیشه تی2303040

1,200,000 لایر100,000 لایرعدد12سانت 40 ای حوله تی2400401



1,320,000 لایر44,000 لایرعدد30(خالص) سانت 40 ای حوله تی یدک2500850

1,400,000 لایر35,000 لایرعدد40سانت 55 الستیکی تی2600177

1,060,000 لایر26,500 لایرعدد40سانت 40 الستیکی تی2700175

660,000 لایر55,000 لایرعدد12پالستیکی سانت 40 نخی تی2800880

780,000 لایر26,000 لایرعدد30 ضخیم سانت125تیتیز دسته290610

995,000 لایر49,750 لایر بسته12620 رختی چوب3000126

1,300,000 لایر65,000 لایر بسته20کریستال 142 رختی چوب3100142

1,100,000 لایر55,000 لایر بسته81020 لباس چوب3200810

750,000 لایر75,000 لایر بسته81210 رختی چوب3300812

860,000 لایر86,000 لایر بسته10کریستال 813 رختی چوب3400813

545,000 لایر27,250 لایر بسته20کریستال کودک لباس چوب3500821



428,400 لایر21,420 لایر بسته20رنگي کودک لباس چوب3600820

850,000 لایر85,000 لایر بسته10 870 گردون لباس چوب3700870

975,000 لایر48,750 لایر بسته84020 لباس چوب3800840

975,000 لایر48,750 لایر بسته86020 لباس چوب3900860

338,400 لایر14,100 لایرعدد30124 لگن4000301

414,000 لایر17,250 لایرعدد24 302 لگن4100302

702,000 لایر29,250 لایرعدد24 303 لگن4200303

1,008,000 لایر42,000 لایرعدد24 304 لگن4300304

1,303,200 لایر54,300 لایرعدد24 305 لگن4400305

1,884,000 لایر78,500 لایرعدد24  306 لگن4500306
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