
 * گوشی و یونیکاموقت قیمت لیست *  

 0011 اهمهر م

 8 000/990/4/- علم دوش باران  13

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج     برند ایرانی  غرور ایرانی              

 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت  نام کاال ردیف

 6 000/900/4/- مایع کرومیونیکا ارس چهار حالته با جا 3

 32 000/990/2/- کرومه تیونیکا آبشار پنج حال 2

 32 000/000/2/- سفیده تیونیکا آبشار پنج حال 1

 32 000/900/2/- کرومیونیکا خزر ضد رسوب تک حالته  4

 32 000/000/2/- سفیدخزر ضد رسوب تک حالته  یونیکا 5

 32 000/300/1/- کروم یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 6

 32 000/800/2/- سفید یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 0

 32 000/800/2/- سفیدیونیکا کارون چهار حالته  8

 32 000/300/1/- کرومیونیکا کارون چهار حالته  9

 30 000/095/1/- نیکا پرشین کرومیو 30

 30 000/490/1/- یونیکا پرشین سفید  33

 1 000/000/35/- کروماره اروند با جامایع کیونیورست دو 32

 1 000/000/31/- کروم یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 31

 1 000/500/32/- سفید یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 34

 1 000/000/36/- طالیی کاره اروند بدون جامایعیونیورست دو 35

 1 000/500/31/- سفید طالیی یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 36

 4 000/000/35/-    کروم آریا یونیورست سوپر فلت 30

 4 000/000/30/-   طالیی آریا یونیورست سوپر فلت 38

 4 000/000/34/- سفیدآریا  یونیورست سوپر فلت  39

 4 000/000/35/- طالییسفیدآریا  یونیورست سوپر فلت  20

 4 000/500/35/-  (آب و هوا )  کروم دریا یونیورست سوپر فلت 23

 4 000/500/30/- (آب و هوا )  طالیی دریا یونیورست سوپر فلت 22

 4 000/500/34/- (آب و هوا )  سفید دریا یونیورست سوپر فلت 21

 4 000/500/35/- (آب و هوا )  سفید طالیی دریا یونیورست سوپر فلت 24

 4 000/000/32/- کروم  (آب و هوا )خلیج فارس یونیورست دوکاره  25

 4 000/500/33/- سفید   (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 26

 4 000/000/34/-   طالیی (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 20

 4 000/500/32/-   طالییسفید (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 28

 6 000/500/8/- یونیورست دوکاره ساحل کروم  29

 6 000/990/0/- یونیورست دوکاره ساحل سفید   10



                             *گوشی و سردوش ها لیست قیمت موقت *         

 0011 مـــهر     

 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 32 000/250/3/- کروم سردوش فلت کوچک با قرقری برنجی کوچک 3

 32 000/300/3/- کوچک سفید با قرقری برنجی  کوچکسردوش فلت  2

 32 000/900/3/- کروم با قرقری برنجی بزرگآریا فلت بزرگ سردوش  1

 32 000/690/3/- سفید  با قرقری برنجی بزرگآریا سردوش فلت بزرگ  4

 32 000/150/2/- طالیی  با قرقری برنجی بزرگآریا سردوش فلت بزرگ  5

 24 000/099/- گوشی کوچک فلت کرم 6

 24 000/699/- گوشی کوچک فلت سفید 0

 24 000/050/3/- وشی کوچک فلت طالییگ 8

 32 000/990/3/- حالته1 سردوش اروند گرد بزرگ کف طوسی 9

 32 000/150/2/- حالته 1 کف کروم  سردوش اروند گرد بزرگ 30

 32 000/900/3/- حالته  1سفید   سردوش اروند گرد بزرگ 33

 32 000/900/2/- حالته 1  طالیی سردوش اروند گرد بزرگ 32

 24 000/620/- گوشی اروند تمام سفید 31

 24 000/015/- گوشی اروند تمام کروم  34

 24 000/990/- گوشی اروند طالیی  35

 32 000/180/3/- سردوش ساحل کروم 36

 32 000/280/3/- سردوش ساحل سفید 30

 24 000/650/- گوشی ساحل سفید 38

 24 000/000/- گوشی ساحل کروم 39

 32 000/900/3/- کروم  رد خلیج هوا و آبسردوش گ 20

 32 000/500/3/- سفید  سردوش گرد خلیج هوا و آب 23

 32 000/400/2/- سردوش فلت دریا هوا و آب کروم 22

 24 000/640/- گوشی فلت دریا کروم 21

 32 000/890/2/- سردوش فلت دریا هوا و آب طالیی 24

 24 000/850/- گوشی فلت دریا طالیی  25

 32 000/900/3/- سردوش فلت دریا هوا و آب سفید 26

 24 000/510/- گوشی فلت دریا سفید  20

28    

29    

10    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 


