
 

 

  

 به نام خدا
 با سالم و احترام

هرا وجهره کامرا شا رته با ر د ورا        همکاران و مصرف کنندگان محتررم طفاراب بره نکرام مررب شر بمر    مر        

 مجمجعه صنعتی حکم  بتجاند برورین خدمام را به  ما بزرگجاران ارائه شهد.

های این مجمجعه  براین شط ا   م شر بازار ایران   م  اوصاالم ه دروط ک بس ار ر ابتی  ده اس  و بنا .1

های    م  با د و هرگز به طجر ثاب  و شائمی نمجاهد بجش. طفااب  با از هر ساارش خرید حتماب به روز می

 به روز  ده این مجمجعه را بررسی فرمای د.
بایس   با از وحجیا کاال  با د و خریداران محترم می های این مجمجعه به صجرم نقد می کل ه   م  .2

 مبلغ کا فاکتجر خجش را وسجیه نمایند.
هر گجنه کاالی خریداری  ده از این مجمجعه که به صجرم ساخته  ده نبا د بنابر هر شط ا به مدم  .3

 با د. روز به ه چ عنجان  ابا برگش  نمی 33با د و بعد از  روز  ابا برگش  می 33
نجع کاال  1333این بم  کمتر از با د و شر  مجمجعه صنعتی حکم  شارای ب س  هزار نجع کاال می .4

نجع کاالی  10333وجان د از  با د و  ما می های پر مصرف بازار ایران می  رار گرفته اس  که هزو کاال

  شیگر این مجمجعه که شراین بم  گذا ته نشده اس  برره مند  جید.
 با وشکر و احترام احمد ن ک فرمان مفلق                                                                               
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 به نام خدا

 سرشیلنگ بیلي و كاتري

 سرشیلنگ بیلي صاف

 قیمت نقدي نام كاال رديف

 44,000 2/1سرشیلنگ بیلي  1

 44,000 4/3سرشیلنگ بیلي  2

 72,600 "1سرشیلنگ بیلي  3

 79,200 4/3*"1سرشیلنگ بیلي  4

 100,100 4/1.1سرشیلنگ بیلي  5

 107,800 "1*4/1.1سرشیلنگ بیلي  6

 134,200 2/1.1سرشیلنگ بیلي  7

 140,800 4/1.1*2/1.1سرشیلنگ بیلي  8

 231,000 "2سرشیلنگ بیلي  9

 سرشیلنگ بیلي خم

 66,000 خم 2/1سرشیلنگ بیلي  1

 69,900 خم 4/3سرشیلنگ بیلي  2

 95,700 خم "1سرشیلنگ بیلي  3

 100,100 خم 4/3*"1سرشیلنگ بیلي  4

 137,500 خم 4/1.1سرشیلنگ بیلي  5

 145,200 خم "1*4/1.1سرشیلنگ بیلي  6

 178,200 خم 2/1.1سرشیلنگ بیلي  7

 189,200 خم 4/1.1*2/1.1سرشیلنگ بیلي  8



 قیمت نقدي نام كاال رديف

 489,500 خم "2سرشیلنگ بیلي  9

 سرشیلنگ بیلي نیم خم

 قیمت نقدي نام كاال رديف

 70,200 نیم خم 4/3سرشیلنگ بیلي  1

 95,700 نیم خم "1سرشیلنگ بیلي  2

 137,500 نیم خم 4/1.1سرشیلنگ بیلي  3

 145,200 نیم خم "1*4/1.1سرشیلنگ بیلي  4

 178,200 نیم خم 2/1.1سرشیلنگ بیلي  5

 481,800 نیم خم "2سرشیلنگ بیلي  6

 سرشیلنگ كاتري صاف

 41,000 2/1سرشیلنگ كاتري  1

 45,700 8/5سرشیلنگ كاتري  2

 46,200 4/3سرشیلنگ كاتري  3

 60,500 "1سرشیلنگ كاتري  4

 63,800 4/3*"1سرشیلنگ كاتري  5

 86,900 4/1.1سرشیلنگ كاتري  6

 90,800 "1*4/1.1سرشیلنگ كاتري  7

 112,200 2/1.1سرشیلنگ كاتري  8

 116,600 4/1.1*2/1.1سرشیلنگ كاتري  9

 184,800 "2یلنگ كاتري سرش 10

 سرشیلنگ كاتري خم

 48,400 خم 2/1سرشیلنگ كاتري  1

 52,300 خم 8/5سرشیلنگ كاتري  2



 قیمت نقدي نام كاال رديف

 55,000 خم 4/3سرشیلنگ كاتري  3

 86,900 خم "1سرشیلنگ كاتري  4

 86,900 خم 4/3* "1سرشیلنگ كاتري  5

 119,900 خم 4/1.1سرشیلنگ كاتري  6

 127,600 خم "1*4/1.1سرشیلنگ كاتري  7

 152,900 خم 2/1.1سرشیلنگ كاتري  8

 158,400 خم 4/1.1*2/1.1سرشیلنگ كاتري  9

 447,700 خم "2سرشیلنگ كاتري  10

 سرشیلنگ كاتري نیم خم

 49,500 نیم خم 2/1سرشیلنگ كاتري  1

 57,200 نیم خم 8/5سرشیلنگ كاتري  2

 56,100 نیم خم 4/3سرشیلنگ كاتري  3

 80,300 نیم خم "1سرشیلنگ كاتري  4

 83,600 نیم خم 4/3*"1سرشیلنگ كاتري  5

 112,200 نیم خم 4/1.1سرشیلنگ كاتري  6

 115,500 نیم خم "1*4/1.1سرشیلنگ كاتري  7

 139,700 نیم خم 2/1.1سرشیلنگ كاتري  8

 143,000 نیم خم 4/1.1*2/1.1سرشیلنگ كاتري  9

 429,000 نیم خم "2لنگ كاتري سرشی 10

 


