
 

Of Allah NameIn The  
        Noritazeh Glass Company (Private Joint Stock) considered as one of the largest manufacturers of patterned glass in Middle East. 

        With over 60 years of science and trading experience of its founders, Noritazeh Company established in 1997 and the year of 2000  

        launched its first productions to market. Since foundation, Noritazeh Company formed a licensing agreement with SOGA Glass of Japan  

        producing SOGA designs in Iran. Since 2008, Noritazeh Company continued to production independently from SOGA. 

       The main focus of Noritazeh Company is on production of: 

 Giftware and serve ware 
 Daily use soda lime glass 
 Press serving platters and bowls 
 Press tumblers and mugs 
 Press n Blow tumblers and stemware 
 Water and fridge jugs 
 Centrifuge dinnerware 

       Already products of noritazeh are exporting to the most Asian, European, African and some southern American countries. Currently, 

       Noritazeh Company using with homogeneous diversification strategy seeking for development of products and market. 

            

                   mobile:        09134329871 

                                              Web site:    www.aradcrystal.com   

                                                        Channel telegeam   :NORITAZEHGLASSIND@  

                                                                                                                                         Id telegram:  @arad_crystal 

 

 

http://www.aradcrystal.com/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده می جی

FAMILY EYJ -MEY 

 



 

Mey-Ji-Cup-Set6-Pcs-16cl        

740302W-- 740304 

  فنجان سه پایه می جی   

 عدد( 36دست )  6تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 315/000                         

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان52/500
  

 
Mey-Ji-Mug-Set6Pcs-19cl 

740203W--740204 

  نیم لیوان دسته دار می جی

 عدد(  36دست )   6تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 275/400

 قیمت ناخالص یک دست: 

 تومان 45/900



 

Mey-Ji-Large-Bowl-23cm 

740731W 

 کاسه بزرگ بدون پایه می جی

 عدد(   6) تعداد در یک کارتن: 

 یک کارتن:قیمت ناخالص 

 تومان 336/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

  تومان56/000

 

Mey-Ji-Large-Bowl-on-Foot-23cm 

740732W -- 740734 

 کاسه بزرگ پایه دار می جی           

 عدد(   4) تعداد در یک کارتن:              

 قیمت ناخالص یک کارتن:               

 تومان 238/000              

 قیمت ناخالص یک عدد:      

 تومان 59/500           

 

 



 

Mey-Ji-Large-Shallow-Bowl-31cm 

740721W 

 کاسه نیم گود بدون پایه می جی

 عدد(  6) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 450/000 

 قیمت ناخالص یک عدد: 

 تومان75/000

 

 
Mey-Ji-Large-Shallow-Bowl-on-Foot-31cm 

740722W--740724 

 کاسه نیم گود پایه دار می جی

 عدد(  4)  تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 314/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 78/500

 



 

Mey-Ji-Large-Oval-Shallow-Bowl-36x23cm     

740741W 

 بیضی بدون پایه می جی کول()کش  کاسه نیم گود

 عدد( 6) ارتن: تعداد در یک ک

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 408/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 68/000

 

Mey-Ji-Large-Oval-Shallow-Bowl-on-Foot-36x23cm     

740742W-- 740744 

 بیضی پایه دارمی جی)کشکول(  کاسه نیم گود

 عدد(   4) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 مانتو 286/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 71/500

 



 

Mey-Ji-Large-Plate-30cm   

741021W 

 قاب بدون پایه می جی

 (عدد  6) تعداد در یک کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 324/000

 قیمت ناخالص یک عدد:          

 تومان54/000

 
Mey-Ji-Large-Plate-on-Foot-30cm 

741022W --741024 

 پایه دار می جی قاب

 عدد(   4) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 230/000

 قیمت ناخالص یک عدد:        

 تومان57/500

 



 

Mey-Ji-Lozenge-Plate-on-Foot-34x22cm    

741012W --741013 

 قاب لوزی پایه دار می جی

 عدد(   6) تعداد در یک کارتن: 

 :قیمت ناخالص یک کارتن

 تومان 279/000

 قیمت ناخالص یک عدد:           

 تومان 46/500

 
Mey-Ji-Oval-Plate-on-Foot-36x23cm 

741015W--741016 

 پایه دار می جی )رولت خوری( بیضی دیس

 عدد(  4) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 188/000

 :عددقیمت ناخالص یک             

 تومان 47/000           

 



 

Mey-Ji-Medium-Canister-17cm 

741202W--741204 

 شکالت خوری بدون پایه می جی

 عدد(  8)  تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان276/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

  تومان  34/500      

 
Mey-Ji-Medium-Canister-on-Foot-17cm 

741205W 

 ار می جیشکالت خوری پایه د

 عدد(   6) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 267/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان44/500

 



 

Mey-Ji-Small-Canister-11cm 

741201W--741203 

 قندان می جی

 عدد(   24) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان324/000                                         

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 13/500  

 
Mey-Ji-Ice-Cream-Cup-Set-6Pcs-11cm 

742401W--742402 

 بستنی خوری می جی

 عدد(   36دست )  6تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان285/000

 :دستقیمت ناخالص یک 

 تومان47/500

 



 

Mey-Ji-Small-Bowl-Set6-Pcs-11cm    

740702W --740703         

 کاسه کوچک می جی             

 عدد(  36دست )  6تعداد در یک کارتن:     

 قیمت ناخالص یک کارتن:           

 تومان 291/000                           

 قیمت ناخالص یک دست:                    

 تومان 48/500                         

 

 

Mey-Ji-Small-Plate-Set6-Pcs-18cm 

741002W--741003 

 پیش دستی می جی

 عدد(  36دست )   6تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 321/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان  53/500

 

 



 

Mey-Ji-Tumbler-360cc-Set6Pcs 

740131W--740134 

 لیوان می جی طرح قدیم

 عدد( 48دست )  8تن: تعداد در یک کار

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 264/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان33/000

 

Mey-Ji-Tumbler-320cc-Set6Pcs 

740132W--740133 

 لیوان می جی طرح جدید

 عدد(   36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 255/000

 قیمت ناخالص یک دست:         

 تومان42/500

 



 

Mey-Ji-large-triangle -Plate-on-Foot-31cm 

741017w--741018 

 ی جیپایه دار ممثلثی قاب 

 عدد(   4) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان238/000

 قیمت ناخالص یک عدد:                                    

 تومان 59/500

 

Mey-Ji-large-triangle -Plate -31cm 

741019W 

 پایه می جیبدون  مثلثیقاب 

 عدد(   6) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان336/000

 قیمت ناخالص یک عدد:                                    

 تومان56/000

 



 

Mey-Ji-small-canister-on-Foot-11cm 

741207w--741208     

 می جی ارقندان پایه د     

 عدد(   24)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان427/200                                              

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان17/800                                     

 

Mey-ji-knife-fork-stand 

741501w--741502 

 می جی جاکاردی

 عدد(   24)کارتن:  تعداد در یک

  :قیمت ناخالص یک کارتن            

 تومان 400/800      

 :عددقیمت ناخالص یک       

 تومان16/700

 



 

Mey-Ji-Water-Jug-2000cc     

742006W--742007 

 پارچ می جی  

 عدد(   6)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 154/800

 :قیمت ناخالص یک عدد 

 تومان 25/800

 
   Mey-Ji-Water-Set7-Pcs 

742101W   

 پارچه پارچ و لیوان می جی 7سرویس 

 عدد( 42) سرویس  6تعداد در یک کارتن

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 264/000           

 :قیمت ناخالص یک سرویس        

 تومان 66/000          

 



 

Mey-Ji-Oval-Compartment-Plate-on-Foot 

741115w--741116 

 اردو خوری می جی پایه دار

  عدد   4تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان  206/000

 :عددقیمت ناخالص یک 

 تومان    51/500

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده کنزو 

Family Kenzo 

 

 

 



 

Kenzo-Mug-Set6Pcs-18cl        

340205W --340206   

 کنزو نیم لیوان دسته دار    

 عدد(   36دست ) 6تعداد در یک کارتن:     

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 281/400         

 ناخالص یک دست: قیمت           

 تومان 46/900       

 
Kenzo-Small-Canister  

341201W -- 

 کنزوقندان 

 عدد(   24)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 ومانت 324/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 13/500

 



 

Kenzo-Medium-Canister 

341203W -- 

 کنزوشکالت خوری بدون پایه 

 عدد( 8)تعداد در یک کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 276/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان34/500

 
Kenzo-Medium-Canister 

341205w --  

 وکنز دار پایه خوری شکالت 

 عدد(  6)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 267/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 44/500

 



 

Kenzo-Large-Plate-on-Foot-32cm       

341022W--341023        

 قاب پایه دار کنزو       

 عدد(  4)تعداد در یک کارتن:        

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

 تومان 214/000

 قیمت ناخالص یک عدد:        

 تومان 53/500

 
Kenzo-Large-Shallow-Bowl-on-Foot-32cm     

340722W -- 340723             

 کاسه نیم گود پایه دار کنزو                

 عدد(  4)تعداد در یک کارتن:      

  قیمت ناخالص یک کارتن:    

 تومان 274/000 

 ناخالص یک عدد:قیمت       

 تومان 68/500  

 



 

Kenzo-Small-Bowl-Set6-Pcs-12cm   

340701W --340702 

 کاسه کوچک کنزو

 عدد(  36) دست 6 تعداد در یک کارتن:            

 قیمت ناخالص یک کارتن:               

 تومان       267/000

 قیمت ناخالص یک دست:   

 تومان     44/500

 
Kenzo-Small-Plate-Set6-Pcs-19cm        

341001W --      

 پیش دستی کنزو     

 عدد(  36) دست 6 تعداد در یک کارتن:     

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

 تومان 321/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 53/500

 



 

  Kenzo-Medium-Bowl-on-Foot-24cm 

340712W -- 340713 

 کاسه پایه دار کنزو

 عدد(  4)عداد در یک کارتن: ت  

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان  218/000 

 قیمت ناخالص یک عدد:               

 تومان   54/500 

 

Kenzo-Medium-Bowl -24cm 

340711W 

 کنزو متوسط بدون پایهکاسه 

 عدد(  6)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

*** 

 الص یک عدد:قیمت ناخ               

***  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aramis Family   
 خانواده ارامیس

 



 

 Aramis-Small-Plate-Set-6-pcs-19cm 

241002W--241003    

 پیش دستی ارامیس             

 عدد( 36) دست 6 تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:    

 تومان327/000     

 قیمت ناخالص یک دست:  

 تومان54/500    

  

Aramis-Small-Bowl-Set-6-Pcs-13cm          

240702W--240703          

 کوچک ارامیس 13کاسه              

 عدد( 36) دست 6 اد در یک کارتن:تعد

 قیمت ناخالص یک کارتن:     

 تومان291/000     

 قیمت ناخالص یک دست:     

 تومان48/500      

 



 

           Aramis-Small-Plate-Set-6-pcs-18cm 

240302W ---240303             

 فنجان ارامیس              

 عدد( 36) ستد 6 تعداد در یک کارتن:          

 قیمت ناخالص یک کارتن:            

 تومان275/400               

 قیمت ناخالص یک دست:              

 تومان45/900               

  

Aramis -Medium-Plate-on-Foot- 32cm        

241022W--241023           

 قاب پایه دار ارامیس               

 عدد 4 تن:تعداد در یک کار

 قیمت ناخالص یک کارتن:                 

 تومان234/000               

 :عددقیمت ناخالص یک                  

 تومان58/500             

 



 

       Aramis -Large-Shallow-Bowl-on-Foot-32cm 

240722W-- 740723         

 کاسه نیم گود پایه دار ارامیس           

 عدد  4تعداد در یک کارتن:    

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان314/000   

 :عددقیمت ناخالص یک      

 تومان78/500  

  

Aramis -Large-Bowl-on-Foot-24cm     

240732W--740733                   

 ارامیسپایه دار کاسه بزرگ                          

 عدد 4 کارتن:تعداد در یک              

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 238/000

 :عددقیمت ناخالص یک  

 تومان 59/500

 



 

       Aramis-Medium-Canister-on-Foot -cm 

241205w 

 پایه دار ارامیس شکالت خوری            

 عدد  6تعداد در یک کارتن:    

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان237/000   

 :عدداخالص یک قیمت ن     

 تومان45/500  

  

Aramis -Medium-Canister                      

241203W    

 ارامیس شکالت خوری بدون پایه     

 عدد 8 تعداد در یک کارتن:      

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان   292/000

 :عددقیمت ناخالص یک     

 تومان 36/500

 



 

           Aramis-Small-Canister-on-Foot    

241201w  

 پایه دار ارامیس شکالت خوری            

 عدد 24 تعداد در یک کارتن:    

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان343/200   

 :عددقیمت ناخالص یک      

 تومان14/300  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده بوگاتی )اپیوم(

Bugatti Family 

352101 

 



 

Opium-Cup-Set-6Pcs-20cl-            

350304W   

 فنجان اپیوم )بوگاتی(  

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان    275/400

 قیمت ناخالص یک دست:  

 تومان   45/900

 

 

Opium-Small-Plate-Set6-Pcs-20x19cm 

351004w 

 (بوگاتی) اپیوم دستی پیش

 عدد(  36دست ) 6د در یک کارتن: تعدا

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 000//351 

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 58/500 

 



 

Opium-Small-Bowl-Set6-Pcs-13x11cm 

350703W 

 (بوگاتی) اپیوم کوچک کاسه

 عدد( 36دست ) 6تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان   333/000 

 ص یک دست:قیمت ناخال

 تومان    55/500  

 

 
Opium-Small-Canister-13x11cm 

351203W  

 (بوگاتی) اپیومقندان 

 عدد(   24)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان331/200 

 :عددقیمت ناخالص یک 

 تومان13/800 

 



 

Opium-Medium-Canister-8Pcs-20x17cm 

3512206w 

 (بوگاتی) اپیوم شکالت خوری بدون پایه

 عدد(  8)  تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 292/000

 :عددقیمت ناخالص یک 

 تومان36/500 

 

 
Opium-Medium-Canister-on-Foot-20x17cm 

351208W 

 ( بوگاتی) اپیوم شکالت خوری پایه دار 

 عدد( 6) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان267/000 

 :عددقیمت ناخالص یک 

 تومان 44/500 



 

Opium-Large-Plate-on-Foot-32c  

351026W 

 ( بوگاتی) اپیوم پایه دار خوری شیرینی قاب

 عدد( 4) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 258/000

 :عددقیمت ناخالص یک       

 تومان64/500 

 

 

Opium-Large-Plate-32cm 

351025w 

 ( بوگاتی) اپیومقاب بدون پایه 

 عدد(  6) تعداد در یک کارتن:   

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 357/000

 :عددقیمت ناخالص یک  

 تومان59/500



 

Opium-Large-Shallow -Plate-32c  

350725w 

 ( بوگاتی) اپیومپایه بدون کاسه نیم گود 

 عدد( 6) تعداد در یک کارتن: 

 یک کارتن: قیمت ناخالص

 تومان 447/000

 قیمت ناخالص یک عدد:      

 تومان74/500

 

Opium-Large-Shallow-Bowl-on-Foot-32cm 

350727W 

 ( بوگاتی) اپیومکاسه نیم گود پایه دار 

 عدد(  4)د در یک کارتن:تعدا  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 318/000

 قیمت ناخالص یک عدد: 

 تومان79/500

 
 



 

Opium-Medium-Bowl-on-Foot-24cm    

350716W 

 (بوگاتی) اپیوم کاسه متوسط پایه دار 

 عدد(  4) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان238/000

 :عددقیمت ناخالص یک 

 تومان59/500

 

 

  Opium-Medium-Bowl-24cm       

350715W   

 (بوگاتی) اپیومکاسه متوسط بدون پایه    

 عدد( 6) تعداد در یک کارتن:       

 قیمت ناخالص یک کارتن:     

 تومان 327/000           

 :عددقیمت ناخالص یک              

 تومان 54/500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 خانواده فونیکس
Phoenix Family 

 



 

Phoenix-Tumbler-360cc-Set-6-pcs     

460131W -- 460134 

 لیوان فونیکس

 عدد( 36دست ) 6تعداد در کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:     

 تومان    192/000

 قیمت ناخالص یک دست:     

 تومان 32/000

 
Phoenix-Small-Canister-12cm       

461201W 

 قندان فونیکس  

 عدد(  24تعداد در کارتن: ) 

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان***                                         

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان***                               

 



 

Phoenix-Water-Jug   

W --- 462007462006 

 فونیکس پارچ

 عدد( 6تعداد در کارتن:  )    

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 153/000  

 قیمت ناخالص یک عدد:            

 تومان 25/500   

 

PhoenixWater-Set-7-pcs  
462102w 

 پارچه پارچ و لیوان فونیکس7سرویس  

 عدد( 28)  سرویس 4تعداد در کارتن:    

 یک کارتن:قیمت ناخالص          

 تومان258/000

 :سرویسقیمت ناخالص یک 

 تومان64/500          

 



 

Phoenix-Medium-Bowl-on-Foot 

460712W -- 460714 

 کاسه متوسط پایه دار فونیکس

 عدد( 6تعداد در کارتن:  )         

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان180/000  

 قیمت ناخالص یک عدد:  

 تومان 30/000

 

Phoenix-Knife-Fork-Stand-13x9cm    

461501W 

 جا کارد و چنگالی فونیکس      

 عدد( 24تعداد در کارتن:  ) 

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

           *** 

 قیمت ناخالص یک عدد:                   

          *** 

 
  



 

 Phoenix-Small-Plate-Set-6-pcs-19c     

641001W 

 نیکسپیش دستی فو

 عدد( 36دست ) 6تعداد در کارتن:       

 قیمت ناخالص یک کارتن:                          

   *** 

 قیمت ناخالص یک دست:              

   *** 

 

Phoenix-Cup-Set-6-pcs-160cl 

460302W 

 فنجان فونیکس

 عدد(  48دست ) 8تعداد در کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 *** 

 قیمت ناخالص یک دست:         

*** 

 



 

Phoenix-Small-Bowl-Set-6-pcs12cm 

460701W 

 کاسه کوچک فونیکس

 عدد( 36دست ) 6تعداد در کارتن:   

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 *** 

 قیمت ناخالص یک دست:           

   *** 

 

Phoenix-Medium-Canister 

461202W 

 شکالت خوری فونیکس

 عدد( 8) تعداد در کارتن:    

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

   *** 

 قیمت ناخالص یک عدد:             

  *** 

 



 

                               Phoenix-Large-Bowl-on-Foot-29cm 

460735W 

 کاسه بزرگ پایه دار فونیکس

 عدد( 4تعداد در کارتن:  ) 

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 *** 

 اخالص یک عدد:قیمت ن             

               ***  

 

Sakura-Product-Phoenix-Large-Bowl-29cm           

460731W 

 کاسه بزرگ بدون پایه فونیکس

 عدد( 6تعداد در کارتن:  ) 

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

               *** 

 قیمت ناخالص یک عدد:                         

             *** 
 



 

Phoenix-Large-Shallow-Bowl-34cm        

460720W 

 کاسه نیم گود بدون پایه فونیکس 

 عدد( 6تعداد در کارتن:  ) 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 *** 

 قیمت ناخالص یک عدد:           

              ***  

 

Phoenix-Large-Shallow-Bowl-on-Foot-34cm    

460725W 

 ه دار فونیکسکاسه نیم گود پای

 عدد(  4تعداد در کارتن:  )                       

 قیمت ناخالص یک کارتن:

   *** 

 قیمت ناخالص یک عدد:           

   *** 

 



 

Phoenix-Medium-Plate-28cm 

461011W 

 قاب بدون پایه فونیکس

 عدد( 12تعداد در کارتن:  ) 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 *** 

 ناخالص یک عدد:قیمت           

*** 

 
Phoenix-Medium-Plate-on-Foot-28cm 

461012W 

 قاب پایه دار فونیکس

 عدد(  6تعداد در کارتن:  )  

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 *** 

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Vatican 

 خانواده واتیکان

 

 

 



 

Vatican-Cup-Set-6-Pcs-18cl 

860302W 

 فنجان واتیکان

 عدد( 48) دست 8 تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان ***

 :دستقیمت ناخالص یک              

    تومان ***       

 

Vatican-Small-Bowl-Set-6-Pcs-12cm      

860701W 

 کاسه کوچک واتیکان

 عدد(  36) دست 6 تعداد در یک کارتن:

 ارتن:قیمت ناخالص یک ک

 تومان ***

 :دستقیمت ناخالص یک                     

 تومان ***

 



 

Vatican-Small-Plate-Set-6-pcs-19cm           

861001W     

 پیش دستی واتیکان      

 عدد(  36) دست 6 تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان ***        

 :دستلص یک قیمت ناخا                 

 تومان ***      
 

 

Vatican-small-Canister-17cm 
861201w 

 قندان واتیکان  

 عدد(  24) تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:            

 اعالم می شود    

 قیمت ناخالص یک عدد:             

 اعالم می شود  
 



 

Vatican-Large-Bowl-26cm       

860731W     

 کاسه بزرگ بدون پایه واتیکان  

 عدد(  6) تعداد در یک کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان ***

 قیمت ناخالص یک عدد:            

 تومان ***

 
Vatican-Large-Bowl-on-Foot-26cm 

860732W 

 کاسه بزرگ پایه دار واتیکان

 عدد(  4)تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان ***   

 قیمت ناخالص یک عدد:             

 تومان ***  

 



 

Vatican-Large-Shallow-Bowl-32cm    

860721W  

 کاسه نیم گود بدون پایه واتیکان

 عدد( 6 ( تعداد در یک کارتن:             

 قیمت ناخالص یک کارتن:            

 تومان ***    

 :قیمت ناخالص یک عدد              

 تومان ***  
 

 

Vatican-Large-Shallow-Bowl-on-Foot-32cm 

860722W 

 کاسه نیم گود پایه دار واتیکان

 عدد( 4 ( تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان ***   

 قیمت ناخالص یک عدد:             

 تومان ***  



 

Vatican-Medium-Plate-28cm         

861011W 

 بدون پایه واتیکانمتوسط ب قا

 عدد( ( 12تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود                

 قیمت ناخالص یک عدد:                             

 اعالم می شود               
 

 

Vatican-Medium-Plate-on-Foot-28cm 

861012W 

 پایه دار واتیکانمتوسط قاب 

 عدد(  6) داد در یک کارتن:تع

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان ***

 قیمت ناخالص یک عدد:                      

 تومان ***            

 



 

 Vatican-Medium-Canister-17cm 

861202W 

 شکالت خوری بدون پایه واتیکان

 عدد(  8) تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 داعالم می شو   

 قیمت ناخالص یک عدد:             

 اعالم می شود  

 
Vatican-Medium-Canister-on-Foot-17cm 

861205W 

 شکالت خوری پایه دار واتیکان

 عدد(  6)  تعداد در یک کارتن:

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود 

 قیمت ناخالص یک عدد:             

 اعالم می شود  

 



 

Fuji-Small-Mug-Set6-Pcs-18.5cl 

820201 w -- 820202 

 نیم لیوان فوجی

 عدد( 48) دست 8 تعداد در یک کارتن: 

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان 336/000

 قیمت ناخالص یک دست: 

 تومان 42/000

 

Flower-Puzzle-Set-6Pcs-12cm 

151101W 

 خانه فالور )گل( 6اردو خوری 

 د(عد 48) دست 8 تعداد در یک کارتن:  

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

 تومان 198/400

 قیمت ناخالص یک دست:           

 تومان24/800   

 



 

 نیم لیوان مارکیز

120211w -- 120212 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36ت )دس 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 281/400                         

 ت:قیمت ناخالص یک دس           

 تومان 46/900                 

  

 لیوان اپل )کار(

410221w--410222 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48) دست 8

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 311/200

 قیمت ناخالص یک دست: 

 تومان 38/900

 



 

 فنجان پاریس طرح قدیم  

480302w 

 تعداد در یک کارتن:

  

 

 

 

 

 

 

 جدید فنجان پاریس طرح      

480305w--480306       

 عدد(48 دست )  8 تعداد در یک کارتن:    

 قیمت ناخالص یک کارتن:              

 تومان      318/400 

 قیمت ناخالص یک دست:   

 تومان  39/800



 

 فنجان دالیا      

W--430304430302 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8 

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان     318/400

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان   39/800     

 

 نیم لیوان دسته دار نیویورک      

550211w -- 550212 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:    

 تومان 316/000         

 قیمت ناخالص یک دست:   

 تومان 39/500             

 



 

 دسته  دار اپرا نفنجا      

240201w--240202 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:     

 تومان304/000

 قیمت ناخالص یک دست:            

 تومان 38/000

 

 روبی نیم لیوان

680302w -- 680304 

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 48دست ) 8

 ن:قیمت ناخالص یک کارت               

 تومان 316/000                         

 قیمت ناخالص یک دست:           

 تومان  39/500                 

 



 

 فنجان نارسیس   

370201w -- 370202 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان304/000                         

 لص یک دست:قیمت ناخا           

 تومان 38/000                 

 

 مالنی فنجان      

330302w -- 330304      

 تعداد در یک کارتن:       

 عدد( 48دست )      8

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

 تومان 316/000             

 قیمت ناخالص یک دست:       

 تومان 39/500               

 



 

 لنسرنیم لیوان 

830302w -- 830304 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 316/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 39/500

 

 

 فنجان لیونا      

190201w --- 190202 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 316/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 39/500



 

 فنجان لندن 

670302w -- 670304 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان304/000                         

 قیمت ناخالص یک دست:           

 تومان 38/000

 

 نیم لیوان دسته دار فلورانس 

600205W 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:            

  *** 

 قیمت ناخالص یک دست:           

                        *** 

 



 

 سرویس پارچ و لیوان فرچیا 
172102w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:           

 تومان 248/000                

 :سرویسالص یک قیمت ناخ              

 تومان 62/000                       

 

 لیوان فرچیا      

170131w -- 170132 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 238/400

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 29/800

 



 

 پارچ فرچیا                   

172001 w – 172002                  

 تعداد در یک کارتن:       

 عدد  6    

 قیمت ناخالص یک کارتن:              

 تومان 152/400    

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 25/400   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 مالنی فنجان    

330302w -- 330304  

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 316/000         

 قیمت ناخالص یک دست:    

 تومان 39/500             

 

 لیوان مالنی

330131w -- 330132 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 238/400

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 29/800



 

 پارچ مالنی

332001w -- 332002 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6

 ت ناخالص یک کارتن:قیم     

 تومان 152/400         

 قیمت ناخالص یک عدد:    

 تومان 25/400               

 

 سرویس پارچ و لیوان مالنی

332101w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 248/000

 :ویسقیمت ناخالص یک سر

 تومان 62/000



 

 یسپارچ بدون درب نارس

372006w -- 372007 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 122/400 

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 20/400

 

 سرویس پارچ و لیوان بدون درب نارسیس 

372002w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:                      

 تومان 238/000                                  

 :سرویسقیمت ناخالص یک                   

  تومان 59/500     

 



 

 پارچ درب دار نارسیس   

372016w   

 تعداد در یک کارتن:             

 عدد  6         

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 141/600

 قیمت ناخالص یک عدد:         

 تومان 23/600

 

 سرویس پارچ و لیوان درب دار نارسیس

372102w 

 تعداد در یک کارتن:

عدد(   28) سرویس 4  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود

:   سرویسقیمت ناخالص یک   

اعالم می شود                     

 



 

 لیوان نارسیس 

370131w -- 370132 

 تعداد در یک کارتن:  

 عدد( 48دست ) 8

 مت ناخالص یک کارتن:قی   

 تومان   232/000

 قیمت ناخالص یک دست:  

 تومان  29/000

 

 فنجان نارسیس

370201w -- 370202 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان304/000                         

 قیمت ناخالص یک دست:           

 ان توم38/000                 

 



 

 لیوان سنا

730131W --- 730134 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:    

 تومان 232/000    

 قیمت ناخالص یک دست:   

 تومان 29/000            

 

 پارچ بدون درب سنا

732006W --- 732007 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 122/400

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 20/400

 



 

 سرویس پارچ و لیوان سنا

732102W 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 236/000   

 قیمت ناخالص یک سرویس:   

 تومان 59/000       

 

 نیم لیوان دسته دار سنا

730211w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:                         

 اعالم می شود                                  

 قیمت ناخالص یک دست:                  

  اعالم می شود     

 



 

 نیم لیوان دسته دار فلورانس 

600205W 

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 48دست )  8 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود 

 قیمت ناخالص یک دست:        

 اعالم می شود 
  

 لیوان فلورانس

 600131W – 600134w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان232/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 29/000

 



 

 پارچ فلورانس

602006W --- 602007w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:        

 تومان 122/400

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان  20/400  

 

 سرویس پارچ و لیوان فلورانس

602101W  

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان **

 :قیمت ناخالص یک سرویس

 تومان **

 



 

 پارچ بدون درب نیو امپایر

912006w -- 912007 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 122/400

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 20/400

 

 پارچ درب دار نیو امپایر 

912016w             

 تعداد در یک کارتن:  

 عدد    6            

 قیمت ناخالص یک کارتن:

اعالم می شود   

 :عددقیمت ناخالص یک   

 داعالم می شو



 

 پارچه نیو امپایر 3لیوان 

912202w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48عددی ) 3سری    16

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود 

 قیمت ناخالص یک سری:        

 اعالم می شود  

 
 پارچه نیو امپایر  6لیوان 

912201w --- 912204 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 کارتن:قیمت ناخالص یک 

 تومان232/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 29/000
 

 



 

 

 پارچه پارچ درب دار ولیوان نیو امپایر 7سرویس 

912104w  

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس  4

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 اعالم می شود  

 :قیمت ناخالص یک سرویس   

 اعالم می شود 

 دون درب و لیوان نیو امپایرپارچه پارچ  ب 7سرویس       

912103w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 236/000

 :قیمت ناخالص یک سرویس

 تومان 59/000

 



 

 

 نیم لیوان دسته دار نیو امپایر

910201w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود 

 قیمت ناخالص یک دست:        

 اعالم می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پارچه پارچ بدون درب و لیوان لیونا 7سرویس 

192102w 

 تعداد در یک کارتن:    

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 240/000     

 :قیمت ناخالص یک سرویس        

 تومان 60/000      

 

 دار و لیوان لیونا پارچ درب  پارچه 7سرویس    

192101w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 254/000

 :قیمت ناخالص یک سرویس

 تومان 63/500

 



 

 پارچ درب دار لیونا        

192016w --- 192017     

 تعداد در یک کارتن:       

 عدد 6

 :قیمت ناخالص یک کارتن 

 تومان 154/800        

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 تومان 25/800      

 

 پارچ بدون درب لیونا     

192006w -- 192007 

 تعداد در یک کارتن:    

 عدد 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 127/800

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 21/300



 

 پارچه لیونا6 لیوان 

190131w -- 190133 

 اد در یک کارتن:تعد          

 عدد( 48دست )    8

 قیمت ناخالص یک کارتن:     

 تومان    246/400

 :قیمت ناخالص یک دست      

 تومان 30/800   

 

پارچه لیونا 3لیوان   

190132w    

 تعداد در یک کارتن:

عدد( 48سری ) 16  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود  

 قیمت ناخالص یک سری:

ود   اعالم می ش   
 



 

 فنجان لیونا 

190201w -- 190202 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 316/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 39/500      

  

 بستنی خوری لیونا                                      

192401w -- 192402 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48)دست  8

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان268/000           

 قیمت ناخالص یک دست:      

 تومان 33/500          



 

 لیوان ارنا           

780131w -- 780134 

 تعداد در یک کارتن:   

 عددی( 48دست )  8

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان 238/400           

 ص یک دست:قیمت ناخال         

 تومان 29/800                

 

 پارچ ارنا                                          

782006w – 782007         

 تعداد در یک کارتن:    

 عددی( 6)            

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 151/800        

 قیمت ناخالص یک عدد:  

 تومان 25/300       

 



 

 س پارچ و لیوان ارناسروی 

782101w 

 تعداد در یک کارتن:     

 عددی( 28) سرویس   4

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

 تومان 248/000   

 :سرویسقیمت ناخالص یک    

 تومان 62/000               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Family Diamond 

 خانواده دیاموند

 

  



 

 تی دایموندسان 19پیش دستی 

401002T -- 401003 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 252/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 31/500

 
 

 سانتی دایموند 21پارچه  6بشقاب گود 

401012T -- 401013 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 نتوما 217/800

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 36/300



 

 سانتی دایموند 25پارچه  4بشقاب تخت         

401020T  

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان ***

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان ***

  

 سانتی دایموند 25پارچه  6بشقاب تخت 

401022T -- 401023 

 تن:تعداد در یک کار

 عدد( 36دست ) 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 281/400

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 46/900

 



 

 )ماست خوری( دایموند  125پارچه  6کاسه 

400702T -- 400703 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 72دست ) 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 294/000

 قیمت ناخالص یک دست:       

 نتوما 24/500

 

 دایموند 170پارچه همه کاره  6کاسه 

400712T -- 400713 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:        

 تومان 228/000

 قیمت ناخالص یک دست:        

 تومان 28/500

 



 

 )ابگوشت خوری( دایموند 170 کاسه 

400743T -- 400744 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 36دست ) 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 238/200

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 39/700

 

 ) ساالد خوری (دایموند  250پارچه  2کاسه 

400733T -- 400734 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 16جفت ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان207/200

 :جفتقیمت ناخالص یک         

 تومان25/900
 



 

 نشکن دایموند 320ارچه پ 2سینی  

401041T -- 401042   

 تعداد در یک کارتن:

 عدد(16جفت ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:               

 تومان263/200

 قیمت ناخالص یک جفت:  

 تومان 32/900

 

 دایموند 330پارچه  2دیس بیضی 

401028T -- 401029 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 16جفت ) 8

 ک کارتن:قیمت ناخالص ی

 تومان273/600

 قیمت ناخالص یک جفت: 

 تومان 32/900

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Family fish   

  خانواده ماهی        

 



 

 پارچه فیش )ماهی( 2گرد  متوسطدیس              

641001w -- 641002 

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 24جفت ) 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:        

 تومان       198/000

 قیمت ناخالص یک جفت:                 

 تومان    16/500

 

 پارچه بیضی  فیش )ماهی( 2دیس متوسط     

641011w -- 641013 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24جفت ) 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 198/000

 قیمت ناخالص یک جفت:

 تومان 16/500
 



 

 جفتی فیش )ماهی( 2 دیس کوچک

*** 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24) جفت 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان***

 قیمت ناخالص یک جفت: 

 تومان ***

 

 دیس بزرگ فیش )ماهی(    

641021w -- 641023 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 246/000     

 قیمت ناخالص یک عدد:  

 تومان 20/500 

 



 

 بزرگ گرد فیش )ماهی( دیس

641031w – 641033 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 246/000

 قیمت ناخالص یک عدد:       

 تومان 20/500       

 

 کاسه متوسط  فیش )ماهی(     

640713w -- 640714 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد16

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 مانتو 152/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان9/500

 



 

 پارچه فیش )ماهی( 6کاسه کوچک           

640701w -- 640703 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 143/200    

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 17/900     

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده پاریس    

Paris Family    

482101 

 



 

 فنجان پاریس طرح قدیم        

480302w 

 

 

 

 

 

 

  
 فنجان پاریس طرح جدید     

480305w--480306       

 عدد( 48 دست )  8تعداد در یک کارتن:     

 قیمت ناخالص یک کارتن:              

 تومان      318/400 

 قیمت ناخالص یک دست:   

 تومان  39/800 

 



 

 تی پاریسپیش دس

481001w--481003 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4 

 قیمت ناخالص یک کارتن:                     

 تومان 207/200

 قیمت ناخالص یک دست:     

 تومان 51/800

 

 قندان پاریس 

481201w--481203 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24)  

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

 تومان280/800                                         

 قیمت ناخالص یک عدد:                  

 تومان 11/700                          

 



 

 شکالت خوری بدون پایه پاریس         

481202w--481204 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 8)  

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 224/000           [

 قیمت ناخالص یک عدد:        

 تومان28/000       

 شکالت خوری پایه دار پاریس  

481205w-- 

 تعداد در یک کارتن:

عدد(   6)  

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

  219/000  تومان

 قیمت ناخالص یک عدد:          

تومان     36/500 

 

 



 

 پاریس 12کاسه کوچک )کمپوت خوری(  

480701w--480703 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست ) 4 

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 172/000

 قیمت ناخالص یک دست:        

 تومان 43/000

 

 پاریس 10کاسه کوچک  

480702w-- 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:           

 تومان 159/200

 ت:قیمت ناخالص یک دس 

 تومان 19/900

 



 

 پاریس پایه دار کاسه نیم گود

481022w--481024 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 4) 

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 248/000

 قیمت ناخالص یک عدد:        

 تومان 62/000

 

 قاب پایه دار متوسط پاریس    

481012w—481015--481014 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 6) 

  قیمت ناخالص یک کارتن:           

 تومان 213/000

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 تومان 35/500



 

 کاسه بزرگ پایه دار پاریس  

480732w--480734 

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 4) 

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 232/000

 قیمت ناخالص یک عدد:       

 تومان 58/000

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Dalia 

 خانواده دالیا

 



 

 پیش دستی دالیا

431001w--431004 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 24دست )  4

 قیمت ناخالص یک کارتن:   

 تومان 207/200

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان 51/800

 

 فنجان دالیا       

W--430304430302 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8 

 ت ناخالص یک کارتن:قیم   

 تومان     318/400

 قیمت ناخالص یک دست:

 تومان   39/800     
 



 

 دالیا 10کاسه  

430731w--430734 

 تعداد در یک کارتن:  

 عدد( 48دست ) 8 

 قیمت ناخالص یک کارتن:            

 تومان 159/200

 قیمت ناخالص یک دست: 

 تومان 19/900

 

 الیاد )کمپوت خوری( 12کاسه   

430701w--430704 

 تعداد در یک کارتن:     

 عدد( 24دست ) 4 

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

 تومان 172/000       

 قیمت ناخالص یک دست:           

 تومان 43/000     



 

 کاسه  بزرگ پایه دار دالیا

430712w--430714 

 تعداد در یک کارتن:          

 عدد( 4)          

 ت ناخالص یک کارتن:قیم

 تومان 232/000

 قیمت ناخالص یک عدد:        

 تومان 58/000

  

 کاسه بزرگ بدون پایه دالیا

w430711 

 تعداد در یک کارتن:             

 عدد( 4)          

 قیمت ناخالص یک کارتن:    

 تومان **

 قیمت ناخالص یک عدد:    

 تومان **



 

 خوری بدون پایه دالیاشکالت                    

431202w--431204  

 تعداد در یک کارتن:                            

 عدد( 8)                      

 قیمت ناخالص یک کارتن:    

 تومان 224/000           [

 قیمت ناخالص یک عدد:        

 تومان 28/000               

 

  دالیادار شکالت خوری پایه 

431205w  

  تعداد در یک کارتن:

  عدد( 6)

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 219/000 تومان

قیمت ناخالص یک عدد:          

 36/500تومان   



 

 دالیادار پایه کشکول 

430742w-- 

 تعداد در یک کارتن:  

 عدد( 6)

 قیمت ناخالص یک کارتن:                

 تومان 288/000        

 یک عدد:قیمت ناخالص         

  تومان 48/000            

 

                 قاب متوسط پایه دار دالیا

     431017w--431018 

           تعداد در یک کارتن:

    عدد (      6)

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

  213/000 تومان

 قیمت ناخالص یک عدد:

  35/500تومان           
 



 

 قندان دالیا 

431206w--431207 

 تعداد در یک کارتن:               

 عدد( 24)               

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان280/800                                         

 قیمت ناخالص یک عدد:                  

 تومان     11/700
  

 جا کارد و چنگالی دالیا

431501w 

 د در یک کارتن:تعدا                   

 عدد( 24)         

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 اعالم می شود                                  

 قیمت ناخالص یک عدد:                  

 اعالم می شود 

 



 

 کاسه نیم گود پایه دار دالیا         

430722w   

 تعداد در یک کارتن:             

 عدد( 4)             

 قیمت ناخالص یک کارتن:                                              

 اعالم می شود                                  

 قیمت ناخالص یک عدد:                  

 اعالم می شود 

 

 کاسه نیم گود بدون پایه دالیا

w430721 

 تعداد در یک کارتن:          

 عدد( 4)         

 قیمت ناخالص یک کارتن:                    

 اعالم می شود                                  

 قیمت ناخالص یک عدد:                  

 اعالم می شود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family opera 

 خانواده اپرا

 



 

 لیوان بدون دسته اپرا             

240131w--241033 

 تعداد در یک کارتن:    

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان   236/000

 قیمت ناخالص یک دست:   

 تومان  29/500 

 

 اپرا دو پارچهلیوان          

240221w--240222 

 تعداد در یک کارتن:    

 عدد( 24جفت ) 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان 261/600

 :جفتقیمت ناخالص یک    

 تومان  21/800
  



 

 و لیوان اپرا بدون درب سرویس پارچ                          

242102w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 28) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 244/000

 :قیمت ناخالص یک سرویس

 تومان 61/000

  اپرا لیوان و پارچ درب دار سرویس

242106w 

:کارتن یک در تعداد  

(عدد 28) سرویس 4  

ت ناخالص یک کارتن:قیم  

 *** تومان

:قیمت ناخالص یک سرویس  

 *** تومان

 

 



 

  پارچ درب دار اپرا

242016w--242017 

 تعداد در یک کارتن:

عدد 6  

    قیمت ناخالص یک کارتن:

  144/000 تومان

 قیمت ناخالص یک عدد:

  24/000 تومان

 

 پارچ بدون درب اپرا

242006w--242007 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 6

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 124/800

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان20/800

 



 

 تپلی لیوان بدون دسته اپرا           

240132w--240133 

 تعداد در یک کارتن:   

 عدد(48دست )  8     

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 240/000

 قیمت ناخالص یک دست:

 30/000 تومان

 بستنی خوری اپرا

242401w--242402 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 236/000

 :دستقیمت ناخالص یک   

 تومان29/500

 

 



 

 یخدان اپرا                   

240801w--240802 

 تعداد در یک کارتن:    

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان   198/400

 :عددک قیمت ناخالص ی   

 تومان   24/800

 

 پارچه اپرا )یخدان و لیوان( 7سرویس           

242104w 

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 48) سرویس 4

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان248/000

 :سرویسقیمت ناخالص یک               

  تومان 62/000

 



 

 دسته  دار اپرا فنجان    

240201w--240202 

 در یک کارتن:تعداد  

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان304/000

 قیمت ناخالص یک دست:              

 تومان38/000

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 پارچه کاسه مدل اپرا 7سرویس                               سانتی مدل اپرا          22کاسه متوسط                         سانتی مدل اپرا     12کاسه کوچک             

 242105w                                                                       240711w                                                                              240701w        

 تعداد در یک کارتن:                                      تعداد در یک کارتن:                                     تعداد در یک کارتن:               

 عدد( 28)  سرویس 4                                                                          عدد 12                                                          عدد 48     

 قیمت ناخالص یک کارتن:     قیمت ناخالص یک کارتن:    قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان 244/000        

 قیمت ناخالص یک سرویس:   :عددقیمت ناخالص یک        قیمت ناخالص یک دست:  

 تومان   61/000         



 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 پارچه کاسه مدل آیس 7سرویس            سانتی مدل آیس                        22کاسه متوسط                       مدل آیس     سانتی 12کاسه کوچک            

            152104w-- 152105                                           150711w                                          150701w 

 تعداد در یک کارتن:                                       تعداد در یک کارتن:                                   تعداد در یک کارتن:                

 عدد( 28) سرویس 4                       عدد 12  عدد 48   

 الص یک کارتن:قیمت ناخ    قیمت ناخالص یک کارتن:      قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 244/000        

 قیمت ناخالص یک سرویس:   :عددقیمت ناخالص یک        قیمت ناخالص یک دست: 

 تومان    61/000         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              پارچه کاسه مدل نیو پاریس     7سانتی مدل نیو پاریس                       سرویس  22سانتی مدل نیو پاریس          کاسه متوسط  12کاسه کوچک        

482104w –482105          480711w 480705w                   

 تعداد در یک کارتن:                                                   تعداد در یک کارتن:                                 تعداد در یک کارتن:           

 عدد( 28) سرویس 4                                                                                عدد   12                    عدد 48                      

 قیمت ناخالص یک کارتن:   قیمت ناخالص یک کارتن:   قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 244/000        

 قیمت ناخالص یک سرویس: :عددقیمت ناخالص یک     ک دست:قیمت ناخالص ی  

 تومان    61/000         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پریمکس                                                         نورکس                                                       مونو 

 

 

 

 

 

  لیپس  وری تن           فرنو             

 

 تابه ها
 

 



 

 تابه بزرگ پریمکس   

w --691022 691021 

 تعداد در یک کارتن:   

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

 تومان 225/600   

 قیمت ناخالص یک عدد:       

 تومان 28/200  

 

 تابه متوسط پریمکس                                                                                

691011w -- 691012  

 تعداد در یک کارتن:    

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 255/600  

 قیمت ناخالص یک عدد:       

 تومان 21/300   

 



 

 تابه کوچک پریمکس                                                                                                     

691001w -- 691002 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 297/600  

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 تومان 18/600

  

 پارچه تابه پریمکس 3سرویس     

692101w   

 تعداد در یک کارتن: 

 عدد( 12) سرویس  4 

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 285/200

 قیمت ناخالص یک سرویس:   

 تومان 71/300                     

 



 

 متوسط پریمکس گردتابه         

691015w -- 691017 

 تعداد در یک کارتن:        

 عدد 12   

 قیمت ناخالص یک کارتن: 

 تومان 178/800    

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 تومان 14/900  

 

 سبزرگ پریمک  گردتابه 

691025w -- 691026 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 172/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 21/500            

 



 

 بزرگ  همه کاره پریمکس گودتابه     

691023w -- 691024 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8 

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 147/200   

 قیمت ناخالص یک عدد:         

 تومان 18/400     

 

 متوسط  همه کاره پریمکس  گودتابه  

691013w -- 691014 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12 

 قیمت ناخالص یک کارتن:  

 تومان 162/000

 قیمت ناخالص یک عدد:    

 تومان 13/500

 



 

 اردو خوری سه خانه بزرگ مونو  

561101w -- 561103 

 اد در یک کارتن:تعد

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان195/200

 قیمت ناخالص یک عدد:       

 تومان 24/400

 

 اردو خوری سه خانه متوسط مونو

561121w -- 561123 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 180/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان15/000

 



 

 مونو دیس بیضی بزرگ

561011w -- 561012 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

 تومان 175/200

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 تومان 21/900

 

 مونو متوسطیس بیضی د

561021w -- 561023 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 164/400   

 :عددقیمت ناخالص یک  

 تومان   13/700     

 



 

 تابه بزرگ نورکس  

521001w -- 521002 

 تعداد در یک کارتن:  

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

 تومان 225/600   

 قیمت ناخالص یک عدد:            

 تومان 28/200

 

 تابه متوسط نورکس   

521021w -- 591022 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 ناخالص یک کارتن: قیمت         

 تومان 255/600   

 قیمت ناخالص یک عدد:             

 تومان 21/300   

 



 

 تابه کوچک نورکس

521041w -- 521042 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16 

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 297/600          

 قیمت ناخالص یک عدد:          

 تومان 18/600       

 

 پارچه تابه نورکس 3سرویس                                  

522101w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 12) سرویس 4 

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 285/600

 قیمت ناخالص یک سرویس:

 تومان 71/400

 



 

 کاسه همه کاره بزرگ )تابه(لیپس   

121021w -- 121022 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:       

 تومان 246/000

 قیمت ناخالص یک عدد:          

 تومان 20/500 

 

 کاسه همه کاره متوسط  )تابه( لیپس

121011w -- 121012 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16

 قیمت ناخالص یک کارتن:        

 تومان 240/000

 قیمت ناخالص یک عدد:            

 تومان 15/000 
 



 

 به بزرگ ویو )موج(تا

161021w-- 161022 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان250/400

 قیمت ناخالص یک عدد:    

 تومان 31/300

 

 تابه متوسط ویو )موج(

161011w -- 161012 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 285/600

 د:قیمت ناخالص یک عد    

 تومان 23/800

 



 

 پارچه ویو )موج( 6کاسه کوچک             

161001w -- 161002 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48) دست 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 180/800 

 قیمت ناخالص یک دست:      

 تومان 22/600    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرنوبیضی دکمه دار تابه کوچک 

721020w 

 ن:تعداد در یک کارت

 عدد 18

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 234/000

 قیمت ناخالص یک عدد:          

  تومان 13/000 

 

 تابه کوچک فرنو

721011w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18 

 قیمت ناخالص یک کارتن:        

 تومان **

 قیمت ناخالص یک عدد:          

 تومان ** 

 



 

 فرنولبه دار تابه کوچک 

721024w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 24

 :فله قیمت ناخالص یک کارتن      

 تومان228/000                      

 قیمت ناخالص یک عدد:                                            

 تومان 9/500                      

 

 فرنولبه دار  متوسطتابه 

721054w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 18

 :فله قیمت ناخالص یک کارتن      

 تومان 234/000                      

 قیمت ناخالص یک عدد:                                            

 تومان 13/000                      

 



 

 کاسه متوسط اناناس 

130711w -- 130712 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 211/200  

 قیمت ناخالص یک عدد:           

 تومان13/200

  

 پارچه اناناس 6کاسه کوچک 

130701w -- 130702 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:         

 تومان 180/800

 قیمت ناخالص یک دست:        

 تومان 22/600

 



 

  کاسه متوسط سیب اپل 

410715w -- 410716 

 تعداد در یک کارتن:

عدد 16  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

   216/000 تومان  

 قیمت ناخالص یک عدد:

 13/500  تومان

 
 کاسه کوچک سیب اپل   

410702w -- 410704 

 تعداد در یک کارتن:   

 عدد( 48دست )  8  

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 180/800

 قیمت ناخالص یک دست: 

 تومان 22/600 

 



 

       پارچه کاسه سیب اپل 7سرویس 

412103w  

 تعداد در یک کارتن:

عدد(  56دست ) 8  

عدد کاسه کوچک 6و  متوسط عدد کاسه  1هر سرویس   

 قیمت ناخالص یک کارتن:      

          ***  

قیمت ناخالص یک دست:                                 

      ***            

 فنجان اپل سیب

410302w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

          *** 

 قیمت ناخالص یک دست:                                 

         *** 

  



 

 پارچه توت فرنگی 6کاسه کوچک 

600701w -- 600703 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 180/800

 :دستقیمت ناخالص یک        

 تومان 22/600
 

 کاسه متوسط توت فرنگی

 ژله خوری

600711w -- 600712 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 16

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 216/000

 قیمت ناخالص یک عدد:   

 تومان13/500

 



 

 خرس )تد( 13کاسه کوچک 

790701w --790702 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 36

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 234/000  

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 6/500                

 

 پرسپولیس  1200پارچ یخچالی

22001w -- 221003 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

 تومان 222/000

 قیمت ناخالص یک عدد:

 تومان 18/500

 



 

 الوکوچک کاسه 

750701w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد( 48) دست 12

 قیمت ناخالص یک کارتن:

  *** 

 :دستقیمت ناخالص یک 

*** 

 

 الوپارچه  6 اردو خوری   

750702w -- 750704    

 تعداد در یک کارتن:  

 عدد( 48دست) 8             

 قیمت ناخالص یک کارتن:            

 تومان 191/200  

 :دستقیمت ناخالص 

  تومان 23/900             

 



 

  خانه( 6پارچه ستاره ) 6اردور خوری  

371102w 

 تعداد در یک کارتن:

 عدد 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:          

 تومان 182/400         

 :عددقیمت ناخالص یک              

 تومان 22/800                      

 

 (خانه 3پارچه ستاره ) 3اردور خوری      

371101w   

 تعداد در یک کارتن:     

 عدد( 48سری ) 16    

 قیمت ناخالص یک کارتن:              

 اعالم می شود              

 :سریقیمت ناخالص یک                

 اعالم می شود                          
 

 



 

 پارچه بارل 6سی سی 250 نیم لیوان

180211w -- 180213 

 در یک کارتن:تعداد    

 عدد( 48دست ) 8

 قیمت ناخالص یک کارتن:     

 تومان316/000 

 قیمت ناخالص یک دست:            

 تومان 39/500 

 

 سی سی بارل 400ماگ                              

180221w 

 تعداد در یک کارتن:   

 عدد 24

 :فله قیمت ناخالص یک کارتن    

 تومان 175/200

 قیمت ناخالص یک عدد:          

 تومان 7/300

 



 

 سی سی بارل 400ماگ             

180222w -- 180224 

 تعداد در یک کارتن:   

 عدد( 24جفت )  12

 :کادوییقیمت ناخالص یک کارتن     

 تومان261/600

 قیمت ناخالص یک جفت:          

 تومان 21/800

 

 

 

 

 

 

 


