
شرح کاال قیمت

زَهاى16,500 عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

خریس زلفي دٍ هٌظَرُ رٍکار خارذ هذل ضْاب زَهاى16,400 –زَهاى 15,900

زَهاى15,900 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى16,400

کلیذ زًگ رٍکار خارذ هذل ضْاب زَهاى15,400 –زَهاى 15,050

زَهاى15,050 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى15,400

خریس ارذ دار رٍکار خارذ هذل ضْاب زَهاى17,450 –زَهاى 16,900

زَهاى16,900 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى17,450

کلیذ دٍخل رٍکار خارذ هذل ضْاب زَهاى16,900 –زَهاى 16,550

زَهاى16,550 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى16,900

خریس ارذ دار زَکار خارذ الکسریک هذل آریي هغسی خلی کرتٌاذ زَهاى23,100 –زَهاى 22,800

زَهاى22,800 عذدی200لطفا زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

لطفا زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى23,100

کلگی ضارشر طرح اصل زَهاى15,300 –زَهاى 14,300

زَهاى14,300 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى15,300

کلیذ راکر چراغ دار زک خل خْي زَهاى5,000 –زَهاى 4,500

زَهاى4,500 عذدی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از تسسِ   ↳      زَهاى5,000

فیَز هیٌیازَری ّیًَذای زَهاى42,000 –زَهاى 35,000

زَهاى35,000 آهدر10آهدر را اًسخاب کٌیذ ,  عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ جعثِ    ↳     

زَهاى37,000 آهدر16آهدر را اًسخاب کٌیذ ,  عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ جعثِ    ↳     
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زَهاى37,000 آهدر25آهدر را اًسخاب کٌیذ ,  عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ جعثِ    ↳     

زَهاى42,000 آهدر32آهدر را اًسخاب کٌیذ ,  عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ جعثِ    ↳     

سِ ضاخِ زلفي یک سَکر تسرگ زَهاى5,500 –زَهاى 5,000

زَهاى5,000 عذدی500کارزي . زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

کوسر از کارزي . زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳      ( ( عذدی50تسسِ  زَهاى5,500

م-کلیذ تیي راّی کالسیک ذ زَهاى4,500 –زَهاى 4,100

زَهاى4,100 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى4,500

سین زلفي دٍزٍج زخر زَهاى78,000 –زَهاى 75,000

زَهاى75,000 کالفی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کیسِ    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کیسِ   ↳      زَهاى78,000

سین فَیل دار زلفي اهَاج رساى کرهاى زَهاى4,600 –زَهاى 2,400

زَهاى2,400 زٍج2زعذاد زٍج سین را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى3,500 زٍج4زعذاد زٍج سین را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى4,600 زٍج6زعذاد زٍج سین را اًسخاب کٌیذ    ↳     

خریس آًسي زَکار خارذ هذل آریي زَهاى22,800 –زَهاى 22,300

زَهاى22,300 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى22,800

خریس زلفي دٍهٌظَرُ زَکار خارذ هذل آریي زَهاى20,500 –زَهاى 20,200

زَهاى20,200 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى20,500

کلیذ دٍخل زَکار خارذ هذل آریي زَهاى21,700 –زَهاى 21,200

زَهاى21,200 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى21,700

کلیذ زًگ زَکار خارذ هذل آریي زَهاى21,400 –زَهاى 20,900

زَهاى20,900 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى21,400



کلیذ زک خل زَکار خارذ هذل آریي زَهاى21,200 –زَهاى 20,700

زَهاى20,700 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى21,200

خریس تذٍى ارذ زَکار خارذ الکسریک هذل آریي هغسی خلی کرتٌاذ زَهاى21,200 –زَهاى 20,900

زَهاى20,900 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى21,200

هحافظ زک خاًِ خارالر هخصَظ خکیج زَهاى62,500 –زَهاى 60,000

زَهاى60,000 عذدی30زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى62,500

سِ راّی الواس ضرق هذل کدل زَهاى7,000 –زَهاى 6,850

زَهاى6,850 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى7,000

الهح یخچال زَهاى17,200 –زَهاى 4,500

زَهاى4,500 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , ًَع الهح سادُ ضفاف   ↳     

زَهاى4,850 عذدی50زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ , ًَع الهح سادُ ضفاف   ↳     

زَهاى5,500 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , ًَع الهح رًگی   ↳     

زَهاى5,800 عذدی50زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ , ًَع الهح رًگی   ↳     

زَهاى16,700 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , ًَع الهح ال ای دی   ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي, ًَع الهح ال ای دی   ↳      زَهاى17,200

زَهاى825,000 –زَهاى 810,000 ٍاذ2200تخاری ترقی في دار آراسسِ 

زَهاى810,000 عذدی4زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى825,000

سِ راّی ترق کدل زاج زَهاى8,150 –زَهاى 7,950

زَهاى7,950 عذدی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى8,150

چسة ترق دیاهًَذ زَهاى2,490 –زَهاى 2,250

زَهاى2,250 عذدی500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     



)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      ( عذدی10تسسِ  زَهاى2,490

سرخیچ زًَلی زَهاى3,800 –زَهاى 3,450

زَهاى3,450 عذدی400زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى3,800

E27 تِ E14زثذیل سرخیچ  زَهاى7,900 –زَهاى 7,800

زَهاى7,800 عذدی600زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى7,900 عذدی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

E14 تِ E27زثذیل سرخیچ  زَهاى8,000 –زَهاى 7,800

زَهاى8,000 زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

زَهاى7,800 عذدی600زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى7,950 عذدی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

سرخیچ سراهیکی دٍ زکِ زَهاى8,950 –زَهاى 8,650

زَهاى8,650 عذدی144زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى8,950 عذدی6زعذاد را اًسخاب کٌیذ جعثِ    ↳     

دٍضاخِ کلیذدار جاتَى زَهاى14,100 –زَهاى 13,900

زَهاى13,900 عذدی300زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى14,100 عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

دٍضاخِ زخر فراز زَهاى3,500 –زَهاى 3,200

رًگ هطکی,  عذدی1500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳      زَهاى3,200

رًگ سفیذ,  عذدی1500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳      زَهاى3,200

رًگ هطکی, زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى3,500

رًگ سفیذ, زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى3,500

ضاسی کلیذ زًگ آسیا زَهاى6,900 –زَهاى 5,500

زَهاى6,500 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , تذٍى چراغ چراغ دار/ چراغ دار    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي, تذٍى چراغ چراغ دار/ چراغ دار    ↳      زَهاى6,900

زَهاى5,500 عذدی1000زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , تذٍى چراغ تذٍى چراغ/ چراغ دار    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي, تذٍى چراغ تذٍى چراغ/ چراغ دار    ↳      زَهاى5,900



فیص آًسي ًری زَهاى2,600 –زَهاى 2,300

زَهاى2,300 عذدی250زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از تسسِ   ↳      زَهاى2,600

زَهاى300,000 –زَهاى 270,000 ٍاذ ترًذ هَجَد100خرٍشکسَر 

زَهاى270,000 عذدی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى300,000

زَهاى220,000 –زَهاى 200,000 ٍاذ ترًذ هَجَد در اًثار50خرٍشکسَر 

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى220,000

زَهاى200,000 عذدی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

سرسین هادگی زخر زَهاى210

 عذدی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

سِ راّی کدل ًسین زَهاى5,900 –زَهاى 5,500

زَهاى5,900 عذدی30زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

زَهاى5,500 عذدی240زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

GU5.3 ٍاذ آشیراک خایِ سَزًی 6الهح ّالَشى  زَهاى48,500

 عذدی150زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , رًگ ًَر را اًسخاب کٌیذ آفساتی   ↳     

 عذدی150زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , رًگ ًَر را اًسخاب کٌیذ هْساتی   ↳     

خیکَ هحافظ چْارخاًِ ترق زَهاى130,500 –زَهاى 129,000

زَهاى129,000 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى130,500

خیکَ هحافظ دٍخاًِ ترق زَهاى103,500 –زَهاى 101,000

زَهاى101,000 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى103,500

زَهاى40,700 –زَهاى 39,700 هسری3خیکَ سِ خاًِ ترق 

زَهاى39,700 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى40,700

هسری3خیکَ چْارخاًِ ترق  زَهاى45,800 –زَهاى 43,800



زَهاى43,800 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى45,800

زَهاى45,800 –زَهاى 44,800 هسری3خیکَ ضص خاًِ 

زَهاى44,800 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى45,800

فازهسر جٌرال رٍکص رًگی زَهاى7,656 –زَهاى 7,286

زَهاى7,286 عذدی900زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      (  عذدی36جعثِ   زَهاى7,656

َّیِ حرارذ دسسِ چَتی زَهاى40,500 –زَهاى 36,000

زَهاى36,000 ٍاذ کارزٌی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى37,500 ٍاذ کارزٌی60زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى38,500 ٍاذ کارزٌی80زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى38,000 ٍاذ کوسر از کارزي40زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى39,500 ٍاذ کوسر از کارزي60زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى40,500 ٍاذ کوسر از کارزي80زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

سین فٌری گَضی زلفي زَهاى7,500 –زَهاى 6,900

زَهاى6,900 عذدی500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى7,500

خَش هٌظر هادگی ضاهي دار زَهاى7,100 –زَهاى 6,680

زَهاى6,680 عذدی320زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى7,100 عذدی32زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

زثذیل سِ تِ دٍ آریي زَهاى3,650 –زَهاى 3,500

زَهاى3,500 عذدی480زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى3,650 عذدی72زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

زَهاى39,000 –زَهاى 36,000 ٍاذ20الهح خَکال 

زَهاى36,000 عذدی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى39,000



زًگ هَزیکال هاًی زَهاى25,000 –زَهاى 22,480

زَهاى22,480 عذدی125زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى25,000

زَهاى172,000 آهدر40فرحاى الکسریک هحافظ کَلر گازی تا رلِ 

 عذدی30تسسِ . زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

فرحاى الکسریک هحافظ خکیج ٍ لثاسطَیی زَهاى149,000

 عذدی30تسسِ . زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

فرحاى الکسریک چْار خاًِ تذٍى ارذ تا کلیذ ٍ کاتل زَهاى99,000

 هسری3تا کاتل . هسراش سین را اًسخاب کٌیذ   ↳     

فرحاى الکسریک سِ خاًِ تذٍى ارذ تا کلیذ ٍ کاتل زَهاى78,966 –زَهاى 54,891

زَهاى54,891 هسری1.8تا کاتل . هسراش سین را اًسخاب کٌیذ   ↳     

زَهاى66,447 هسری3تا کاتل . هسراش سین را اًسخاب کٌیذ   ↳     

زَهاى78,966 هسری5تا کاتل . هسراش سین را اًسخاب کٌیذ   ↳     

خوح آب کَلر الکسرٍشى زَهاى155,000

خوح آب کَلر آتی ًصر زَهاى115,000 –زَهاى 110,000

زَهاى110,000 عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى115,000

آًسي رٍهیسی اخل زَهاى40,880 –زَهاى 38,640

کوسر از کارزي ;gt;&gt;&gt&زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳      زَهاى40,880

زَهاى38,640 عذدی40کارزي  ;gt;&gt;&gt&زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

سرخیچ دٍضاخِ دار کلیذ دار زَهاى10,500 –زَهاى 9,000

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      (  عذدی40تسسِ   زَهاى10,500

زَهاى9,000 عذدی800زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

E27زثذیل سرخیچ الهح یک تِ دٍ  زَهاى9,900 –زَهاى 9,500

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      ( عذدی25تسسِ  زَهاى9,900

زَهاى9,500 عذدی600زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زًگ تی سین زَهاى91,280



 عذدی60زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

Convert 3 to 2 Farken آهدر 16 فارکي 2 تِ 3زثذیل  زَهاى17,920 –زَهاى 17,360

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      (  عذدی20  زَهاى17,920

زَهاى17,360 عذدی400زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زًگ دیٌگ داًگ خیاًَیی هاّاى زَهاى31,000 –زَهاى 29,000

زَهاى29,000 عذدی60زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى31,000

آًسي َّایی خٌج ضاخِ خَیاًوا زَهاى31,000 –زَهاى 29,000

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى31,000

زَهاى29,000 عذدی۳۵زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زواس تگیریذ ٍاذ دلسا کالسیک10الهح 

 عذدی90زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زواس تگیریذ ٍاذ افرازاب9الهح 

رًگ را اًسخاب کٌیذ آفساتی   ↳     

رًگ را اًسخاب کٌیذ سفیذ سرد   ↳     

رًگ را اًسخاب کٌیذ هْساتی   ↳     

رًگ را اًسخاب کٌیذ هْساتی سرد   ↳     

سرخیچ دٍضاخِ دار الواس ضرق زَهاى3,200 –زَهاى 2,900

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      ( عذدی80تسسِ  زَهاى3,200

زَهاى2,900 عذدی800زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

EA-1010 , EA-1212 , EA-1515 , EA-1515َّاکص خارس صادرازی  زَهاى93,000 –زَهاى 82,000

زَهاى82,000 عذدی12 تسسِ 10 در 10سایس را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى88,000 عذدی12 تسسِ 12 در 12سایس را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى93,000 عذدی12 تسسِ 15 در 15سایس را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زًگ خارذ تلثلی زَهاى23,000 –زَهاى 21,000

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى23,000

زَهاى21,000 عذدی125زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     



01چراغ سقفی خَرضیذی  زَهاى13,000

 عذدی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

تخاری ترقی ًیک زَهاى145,000 –زَهاى 140,000

زَهاى140,000 زایی10زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى145,000

چراغ دیَاری ساًذٍیچی سرخیچ تاکالیر زَهاى18,500 –زَهاى 16,000

کوسر از کارزي ;gt;&gt;&gt& زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳      زَهاى18,500

زَهاى16,000 زایی60کارزي  ;gt;&gt;&gt& زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

کلیذ دٍ خل رٍکار خارذ هذل تاراًی ترکِ زواس تگیریذ

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳     

 زایی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

کلیذ زک خل رٍکار خارذ هذل تاراًی ترکِ زواس تگیریذ

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳     

 زایی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

خریس رٍکار تذٍى ارذ خارذ هذل تاراًی ترکِ زواس تگیریذ

کوسر از کارزي. زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

 زایی100کارزي . زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

کلیذ زک خل رٍکار خارذ هذل ضْاب زَهاى13,300 –زَهاى 12,800

زَهاى13,300 زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

زَهاى12,800 زایی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

خریس رٍکار تذٍى ارذ خارذ هذل ضْاب زَهاى16,600 –زَهاى 15,600

زَهاى16,600 زعذاد را اًسخاب کٌیذ   ↳     

زَهاى15,600 زایی200زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

سین سیار ضص خاًِ کالسیک زَهاى31,000 –زَهاى 29,000

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى31,000

زَهاى29,000 عذدی50زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

سین تاًذ ضیطِ ای زَهاى75,000 –زَهاى 70,000



زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کیسِ   ↳      زَهاى75,000

زَهاى70,000 کالف40زعذاد را اًسخاب کٌیذ کیسِ    ↳     

چسة ترق ًٍذا زَهاى6,000 –زَهاى 5,800

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      (  عذدی10تسسِ   زَهاى6,000

زَهاى5,800 عذدی500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

دٍضاخِ اًگطسی ارذ دار چدقی زَهاى7,400 –زَهاى 7,000

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      ( عذدی30تسسِ  زَهاى7,400

زَهاى7,000 عذدی360زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

دٍضاخِ ارذ دار خایا زَهاى13,200 –زَهاى 12,800

زَهاى12,800 زایی320زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى13,200 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

دٍضاخِ حلقِ دار خایا زَهاى12,400 –زَهاى 12,000

زَهاى12,000 زایی320زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى12,400 عذدی40زعذاد را اًسخاب کٌیذ تسسِ    ↳     

چراغ زًَلی زَهاى37,000

 زایی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

سرخیچ هْسا زَهاى5,100 –زَهاى 4,950

زَهاى4,950 عذدی500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      ( عذدی25تسسِ  زَهاى5,100

زَهاى36,000 –زَهاى 35,000 هسری سین تکسلی تا رٍکص خالسسیکی20فٌر سین کطی 

زَهاى35,000 عذدی60زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى36,000

زَهاى29,500 –زَهاى 27,500 هسری سین تکسلی تا رٍکص خالسسیکی15فٌر سین کطی 

زَهاى27,500 عذدی80زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى29,500

زَهاى21,500 –زَهاى 19,000 هسری سین تکسلی تا رٍکص خالسسیکی10فٌر سین کطی 

زَهاى19,000 عذدی100زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     



زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى21,500

زَهاى12,500 –زَهاى 9,500 هسری سین تکسلی تا رٍکص خالسسیکی5فٌر سین کطی 

زَهاى9,500 عذدی120زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى12,500

خریذ عوذُ کاتل آًسي زَهاى2,800 –زَهاى 2,700

زَهاى2,800 هسری100هسراش کاتل را اًسخاب کٌیذ جعثِ ای  ,CCA ًَع کاتل آًسي را اًسخاب کٌیذ ترًذ هطاتِ کرهاى   ↳     

زَهاى2,700 هسری500هسراش کاتل را اًسخاب کٌیذ قرقرُ  ,CCA ًَع کاتل آًسي را اًسخاب کٌیذ ترًذ هطاتِ کرهاى   ↳     

زَهاى2,700 هسری500هسراش کاتل را اًسخاب کٌیذ جعثِ ای کارزي  ,CCA ًَع کاتل آًسي را اًسخاب کٌیذ ترًذ هطاتِ کرهاى   ↳     

زَهاى2,700 هسری600هسراش کاتل را اًسخاب کٌیذ قرقرُ  ,CCA ًَع کاتل آًسي را اًسخاب کٌیذ ترًذ هطاتِ کرهاى   ↳     

کیر کاردسسی زَهاى11,000 –زَهاى 9,000

زعذاد در تسسِ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى11,000

زَهاى9,000 زایی1000زعذاد در تسسِ    ↳     

زواس تگیریذ هسری5هحافظ یخچال خارذ الکسریک تا کاتل 

زواس تگیریذ هسری3هحافظ یخچال خارذ الکسریک تا کاتل 

زواس تگیریذ هسری1.8هحافظ یخچال خارذ الکسریک تا کاتل 

زواس تگیریذ هسری5هحافظ چْارخاًِ خارذ آًالَگ 

زواس تگیریذ هسری3هحافظ چْار خاًِ خارذ آًالَگ 

زواس تگیریذ ثاتر تذٍى زقَیر2020آًسي َّایی سواء الکسرًٍیک هذل 

 عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زواس تگیریذ ثاتر550آًسي َّایی سواء الکسرًٍیک هذل 

 عذدی11زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

RGBریسِ  زَهاى26,000 –زَهاى 24,900

زَهاى26,000 هسری100زعذاد را اًسخاب کٌیذ یک کالف    ↳     

زَهاى25,000 هسری100 کالف 5زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زَهاى24,900 هسری100 کالف 10زعذاد را اًسخاب کٌیذ    ↳     

زواس تگیریذ هسر1/8 کاهدیَزر آًالَگ تا کاتل 4هحافظ 

زک گل |هحافظ دٍ خاًِ زک ًَر  زَهاى72,000 –زَهاى 70,000



زَهاى70,000 هسری1.8اًذازُ کاتل ,  زایی32زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى72,000 هسری1.8اًذازُ کاتل , زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳     

زک گل |هحافظ چْار خاًِ زک ًَر  زَهاى78,000 –زَهاى 75,000

زَهاى75,000 هسری1.8تا کاتل ,  زایی32زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زَهاى78,000 هسری1.8تا کاتل , زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳     

سِ راّی صٌعسی کرال فرحاى الکسریک زَهاى69,000 –زَهاى 66,000

زَهاى66,000 عذدی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى69,000

چْارخاًِ ضاهي دار خَش هٌظر زَهاى39,500

 زایی60زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

اسسارذ هْساتی جٌرال زَهاى3,400 –زَهاى 3,024

زَهاى3,024 زایی500زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى3,400

هادگی صٌعسی فرحاى الکسریک زَهاى12,000 –زَهاى 11,000

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      (  عذدی10تسسِ   زَهاى12,000

زَهاى11,000 عذدی160زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

دٍضاخِ صٌعسی فرحاى الکسریک زَهاى12,000 –زَهاى 11,000

زَهاى11,000 عذدی160زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

)زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي    ↳      (  عذدی10تسسِ   زَهاى12,000

JVCآًسي َّایی ترقی جی ٍی سی  زَهاى108,000 –زَهاى 105,000

زَهاى105,000 عذدی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى108,000

سین افطاى رسا زواس تگیریذ

سایس سین را اًسخاب کٌیذ جفر,  جفر20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کیسِ    ↳     

1.5سایس سین را اًسخاب کٌیذ , زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کیسِ   ↳     

2.5سایس سین را اًسخاب کٌیذ , زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کیسِ   ↳     

ّسیٌِ ارسال تِ تارتری زَهاى18,000 –زَهاى 10,000



سایس کارزي   ↳      زَهاى10,000

سایس کیسِ سین   ↳      زَهاى18,000

B1آًسي رٍهیسی ترقی آفساب هذل  زواس تگیریذ

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳     

 عذدی12زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

(اسساًذارد  )کاتل الثرز  زَهاى3,450,000 –زَهاى 800,000

6 در 2سایس کاتل کاتل    ↳      زَهاى3,450,000

4 در 2سایس کاتل کاتل    ↳      زَهاى2,500,000

2.5 در 2سایس کاتل کاتل    ↳      زَهاى1,600,000

1.5 در 2سایس کاتل کاتل    ↳      زَهاى1,000,000

1 در 2سایس کاتل کاتل    ↳      زَهاى800,000

ّالَشى سیلٌذری زَهاى16,500 –زَهاى 14,500

زَهاى15,500 عذدی72زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , (کرٍم )رًگ را اًسخاب کٌیذ اسسیل    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي, (کرٍم )رًگ را اًسخاب کٌیذ اسسیل    ↳      زَهاى16,500

زَهاى14,500 عذدی72زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي , رًگ را اًسخاب کٌیذ سفیذ   ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي, رًگ را اًسخاب کٌیذ سفیذ   ↳      زَهاى15,500

CCAسین افطاى الثرز جفسی  زَهاى340,000

 جفسی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کیسِ    ↳     

اجاق ترقی گرد زَهاى78,400

 زایی20زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

سین سیار چْار خاًِ ًسین زَهاى20,500 –زَهاى 19,800

زَهاى19,800 زایی50زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى20,500

سین سیار سِ خاًِ ًسین |سِ راّی ًسین سِ خاًِ  زَهاى19,500 –زَهاى 18,800

زَهاى18,800 زایی60زعذاد را اًسخاب کٌیذ کارزي    ↳     

زعذاد را اًسخاب کٌیذ کوسر از کارزي   ↳      زَهاى19,500







زَهاى825,000 –زَهاى 810,000





زَهاى300,000 –زَهاى 270,000

زَهاى220,000 –زَهاى 200,000

زَهاى130,500 –زَهاى 129,000

زَهاى103,500 –زَهاى 101,000

زَهاى45,800 –زَهاى 43,800



زَهاى45,800 –زَهاى 44,800



زَهاى78,966 –زَهاى 54,891

زَهاى115,000 –زَهاى 110,000

زَهاى40,880 –زَهاى 38,640



زَهاى17,920 –زَهاى 17,360



زَهاى145,000 –زَهاى 140,000







زَهاى108,000 –زَهاى 105,000



زَهاى3,450,000 –زَهاى 800,000


