
1:    شماره 

1397:    تاریخ 

2درجه 1درجه نام طرحگروهسایزردیف

DA1

 (بن،بژ)سئول  – (بن،بژ)سئول -جاکارتا  بژ قالبدار- جاکارتا  بژروشن –مردوسا بژ قالبدار   –مردوسا بژ 

قالبدار (بن،بژ)داکار   – (بن،بژ)داکار -قالبدار 
345,600311,400

Décor A1  404,900368,300دکور سئول قالبدار-  دکور جاکارتا  بژ

D A2 366,400330,000(بژتیره ، زیتونی  )جاکارتا   –مردوسا قهوه ا ی

Décor A2425,700386,900

D A3387,200348,600

Décor A3446,500405,600

D C1364,100157,044

Decor C1420,600157,044

D C2

طوسی روشن،قهوه ای  )میداس-پالرمو بژ  - (بژ، طوسی روشن)پیانو - ورونا بژ –فلوریدا بژ –نپال بژ

384,000328,000نیلو سفید(-  بژ روشن، بالنکو)کارما-رانست سفید( -سفید، بژ)مینتو ( - سفید)آنالیا  -(روشن

Decor C2440,400384,900

D C3

روشن )ورونا قهوه ای- ورونا بژ قالبدار-(قهوه ای،خردلی)فلوریدا - فلوریدا بژ قالبدار- نپال بژ قالبدار 

پیانو -قالبدار( سفید ، صورتی،آبی ، بنفش)آلور (-روشن ،تیره)ورونا قهوه ای قالبدار  - (،تیره

طوسی )میداس-(طوسی تیره،قهوه ای تیره)میداس- (سبز،آبی،طوسی)پالرمو- (برنز،طوسی تیره)

مینتو ( - گرافیتو،گریس)مینتو (- آبی ، طوسی روشن ، طوسی تیره ) آنالیا - قالبدار (تیره،قهوه ای تیره

بژ )کارما -(بژ تیره،آبی)کارما-رانست سفید قالبدار- رانست مشکی - قالبدار (سفید،بژ،گرافیتو،گریس)

نیلو آبی- نیلو سفید قالبدار -قالبدار(روشن،بژ تیره،آبی،بالنکو،گریس

427,100345,700

Décor C3

صورتی ،آبی ، )دکورآلور - قالبدار (بژ،گلد)دکور لیزا - دکور فلوریدا قالبدار  –دکور ورونا  قالبدار

-دکور مینتو-قالبدار(آبی ، طوسی تیره)دکور آنالیا - دکور آنالیا قالبدار - قالبدار(بنفش

دکور نیلو آبی -(گریس،بژ)دکور کارما-دکور رانست قالبدار-گلدار (بژ،گرافیتو،گریس)دکورمینتو

قالبدار

483,600402,600

D C4 589,800516,200قالبدار خطی (بژ،مارون ، گریس ، نگرو )نورا - قالبدار  (بژ،بالنکو،مارون ، گریس ، نگرو  )نورا

Décor C4

 (بژ،مارون ، نگرو )دکور نورا  - (پریکات)رانست مشکی  - - (پریکات ) (مینتو بژ - مینتو)دکور 

(پریکات)قالبدار  (آبی،سرمه ای)نیلو -(پریکات)کارما گرافیتو قالبدار-قالبدار
646,200573,200

.عوارض قانونی اضافه گردیده است % 9به قیمتهای فوق 
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(عوارض ومالیات قانونی % 9بااحتساب ). ریال هزینه پالت وبسته بندی اضافه شده است  10.900به قیمتهای فوق 

. ریال اضافه خواهد شد 33.000 به ازای هرمترمربع 2 و1هزینه برش و رکتیفاید بابت درجات 



 1:    شماره 

1397:    تاریخ 

نام طرحگروهسایزردیف
د

ر
2درجه 1درجه 

D E1416,3000

Decor E1472,8000

D E2

بژروشن،طوسی )ریوالندا-قالبدار (بژ،بن)ریو - بریک روشن قالبدار -   بریک روشن   –قالبدار  (بژ،گلد)لیزا    – فارست سفید 

بژ ، طوسی روشن ، بالنکو  ) گلوری ( -  طوسی روشن ،بن روشن)اطلس -خطی قالبدار (بژروشن،طوسی روشن)ریوالندا- قالبدار(روشن

رومن بژ - (

436,100374,800

Decor E2 492,600431,700دکور رومن بژ قالبدار- قالبدار (بژ  ، طوسی روشن ، بالنکو  )دکورگلوری -  قالبدار  (بژ،بن)دکور ریو-  دکور فارست سفید

D E3

قهوه ای ، )گلوری - (طوسی تیره،بن تیره)اطلس - قالبدارخطی (بژ تیره،طوسی تیره،آنترازیت)ریوالندا - (سبز،قهوه ای،آجری) فارست

(طوسی تیره
478,500392,600

Decor E3

  و B )دکور اطلس بن قالبدار-( A  و B )دکور اطلس طوسی قالبدار-دکور  بریک قالبدار تیره -(سبز،قهوه ای،آجری  ) دکورفارست 

A ) -  قالبدار( قهوه ای ، طوسی تیره)دکور گلوری
535,000449,500

D E4627,000548,800

Decor E4 683,500605,700(پریکات)دکور اطلس بن تیره

D F1481,0000

Decor F1537,5000

D F2

-  الیمستون بژ -  خطی قالبدار (بژ،سفید)گرانادا -(بژ،سفید)گرانادا-  جما بژ قالبدار-  جما بژ -  ساجستا بژ قالبدار -  ساجستا بژ 

مونت کارلوقالبدار-الگابژقالبدار- الیمستون بژقالبدار
500,900432,800

Decor F2 557,300489,800دکور الیمستون بژ- دکور جما بژ -  دکور ساجستا بژ-  (بژ،آنترازیت)  دکورگرانادا

D F3

 (قهوه ای،آنترازیت)گرانادا -قالبدار  (قهوه ای،آنترازیت)گرانادا-الیمستون قهوه ای -  ساجستا قهوه ای قالبدار-    ساجستا قهوه ای

 -   (سفید،کرم)نایس -  قالبدار  (طوسی روشن،بژروشن)ویو -(طوسی روشن،بژروشن)ویو- قالبدار (اکر،آبی)گالری- قالبدار خطی 

قالبدارخطی  (طوسی، بژ)مارکان - قالبدار  (طوسی، سفید، بژ)مارکان - آمادیس بژ روشن قالبدار-رزالین بژ- قالبدار (سفید،کرم )نایس
520,700450,600

Décor F3

 (طوسی، بژ)دکورمارکان - دکور آمادیس بژ قالبدار   -(طوسی، بژ )دکور ویو- (اکر،آبی)دکور گالری  – دکور الیمستون قهوه ای 

قالبدار
577,100507,500

D F4

- قالبدار(بنفش،آبی،قهوه ای)نایس- نایس قهوه ای  -  الگا مشکی قالبدار  - قالبدار (طوسی تیره، بژ تیره)ویو- (طوسی تیره، بژ تیره ) ویو

آمادیس بژ تیره  قالبدار - (آبی،صورتی)رزالین
554,200468,400

Décor F4610,600525,300دکور الگا مشکی

D F5 655,600589,400مارکان گرافیتو قالبدار خطی- مارکان گرافیتو قالبدار

Decor F5
دکور مارکان گرافیتو قالبدار- دکورآمادیس ویژه قالبدار -قالبدار (آبی،صورتی)دکور رزالین- (طوسی پریکات ، بژ پریکات)دکور ویو

712,000646,300

D G1562,400462,800

Decor G1618,900519,700

D G2

پراگ - هیلتون بژ قالبدار - هیلتون بژ - راماندا بژ- مونت بالنک سفید قالبدار- مونت بالنک سفید - زوما بژ- (روشن،تیره)پاالس بژ

بژ،سفید،سبزآبی  )آتن  - (بژ،سفید،سبزآبی  )آتن - لیمیتد روشن - هرب بژ قالبدار - گرو طوسی قالبدار- فریم بژ قالبدار - طوسی تیره 

شارون بژ- آلموندسفید - آفریقا سفید قالبدار  –( سفید،مشکی)آفریقا -  کلسی کرم -قالبدار (
669,200575,000

DecorG2 725,600631,900دکور شارون بژ قالبدار- دکور فریم  –دکور راماندابژقالبدار - دکور زوما بژقالبدار –دکور پاالس بژ

D G3
-(آنترازیت- سبز )لیمیتد - گرو مشکی قالبدار - پراگ آنترازیت - راماندا قهوه ای - مونت بالنک مشکی  –  زوما قهوه ای 

کلسی قهوه ای قالبدار-(بژ روشن ، بژ تیره )آلموند-(طوسی روشن،طوسی تیره)آلموند
897,600770,200

DecorG3

دکور  - (پریکات)دکور مونت بالنک مشکی -دکور هرب  بژ قالبدار- دکور زوما بژ قالبدار گلدار - دکور مونت بالنک متالیک قالبدار

-قالبدار (بژ روشن، بژ تیره)دکور آلموند - دکور آلموند بژ - قالبدار (سبز،آنترازیت)دکور لیمیتد -(پریکات)پراگ آنترازیت 

قالبدار(بژ،طوسی)دکوریونیک - دکورکلسی کرم -قالبدار (طوسی روشن،طوسی تیره)دکورآلموند
954,000827,100

DG4962,000935,700

DecorG41,018,5001,019,000

. ریال اضافه خواهد شد 33.000 به ازای هرمترمربع 2 و1هزینه برش ورکتیفاید بابت درجات 
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1:    شماره 

1397:    تاریخ 

2درجه 1درجه نام طرحگروهسایزردیف

D Z1600,300504,700

Decor Z1656,700563,100

D Z2 706,800621,600جیکوب بژ قالبدار-جیکوب بژ بیس قالبدار-جاسپر آرنا قالبدار خطی-   جاسپر آرنا قالبدار

Decor Z2763,200680,000

D Z3 763,900671,700جیکوب اکساید قالبدار-جیکوب اکساید بیس قالبدار-جاسپر تیرا قالبدار خطی-   جاسپر تیرا قالبدار

DecorZ3 820,300730,100دکور جیکوب قالبدار-  دکور جاسپر قالبدار

D Z41,002,800813,600

DecorZ4 1,059,300872,000(پریکات) جاسپر نچرال

D H1

-پالرمو بژ- رزالین بژ - الگا بژ -مونت کارلو- (بژ،طوسی روشن)پیانو  –آلور سفید  –آمادیس بژ روشن 

 - D114- D157- D158-D160مینتو بژ                                                         -میداس قهوه ای روشن

D164  - D201 - D202 - D203 - D205 - D216- D218- D223- D227-D228  - D231 

 -D233 - D234 - D235 - D236- D240- D243- D245- D250  - D252 - D255

324,500320,200

D H2

(گرافیتو،گریس)مینتو-میداس طوسی تیره-(سبز،آبی،طوسی)پالرمو- آمادیس بژ تیره  –آلور تیره 

D204- D206- D207  - D219 - D237 - D238 - D241 - D244- D246- D251- D253-

 D254

342,300337,700

D H3

-اطلس بن تیره  -(بژ،گلد)لیزا  – هیلتون بژ –راماندا بژ  –مونت بالنک سفید - پاالس بژ تیره- زوما بژ

-فریم بژ- دکور ریوالندا طوسی روشن -ریوالنداطوسی-(بژ روشن،طوسی روشن)آلموند-(بژ،سبزآبی)آتن

(بژ ، بن)ریو - بریک روشن - هرب بژ -گرو طوسی

466,800460,400

D H4

گرو -دکور ریوالندا طوسی تیره-پراگ طوسی- رامانداقهوه ای  –مونت بالنک مشکی  -زوما قهوه ای

طوسی تیره ،بژ )ویو - لیمیتد وود -لیمیتد-اطلس طوسی تیره- بریک تیره قالبدار - هرب قهوه ای - مشکی 

آفریقا مشکی-قالبدار(کرم،قهوه ای)کلسی(-بژ روشن،طوسی روشن)دکور آلموند-اطلس بن قالبدار-(تیره

502,400495,500

D H5552,6000

DP1363,8000

DP2 382,8000جیکوب بژ قالبدار- جاسپر آرنا قالبدار

DP3439,0000جاسپر تیرا قالبدار

DP4516,0000

DP5554,1000

.عوارض قانونی اضافه گردیده است % 9به قیمتهای فوق 
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(2)درجه  (1)درجه  نام طرحگروهابعادرديف

260,600237,100الگانت بژ،فرسکو بژ،ویکتوریا روشن(براق)طرحهاي روشن 

267,300243,300الگانت قهوه ای،فرسکو بژ تیره،ویکتوربا صورتی(براق)طرحهاي تيره 

267,300243,300چرسای روشن-اکتای سفید-هانا سفید-فلورال سفید(براق)طرحهاي روشن و قالبدار ویژه 

(براق)طرحهاي تيره و قالبدار ویژه 
-هانا صورتی-(صورتی،سبز)فلورال

(سبز،صورتی،قرمز)اکتای(بنفش،خردلی،صورتی)چرسای
280,800255,200

301,300273,800اپرا سفیدطرحهاي مات ویژه روشن

320,200290,600(قرمز،مشکی)اپرا (عادي،قالبدار)رنگهاي ویژه 

265,500241,500دیکادا سفید براق- دیکادا کرم مات(براق)قالبدارروشن-  طرحهاي مات ویژه 

273,200248,500(سرمه ای، خردلی،سبز)دیکادا براق - دیکادا قهوه ای مات (براق)قالبدارتيره-  طرحهاي مات ویژه 

286,800260,600دیکادا براق قرمزطرحهاي ویژه و  متاليك قالبدار

301,200273,700 هلنو سادهطرحهاي  ویژه و قالبدار  روشن

314,700285,900هلنو قالبدارطرحهاي  ویژه و قالبدار  تيره

8 از 4صفحه 

(عوارض ومالیات قانونی % 9بااحتساب ). ریال هزینه پالت وبسته بندی اضافه شده است  10.900به قیمتهای فوق 
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(2)درجه (1)درجه نام طرحبه ازايگروهرديف

76,30071,000حاشیه مارينا قهوه ای ماتمترطول سانتيمتر25حاشيه طول 1

101,40094,300حاشیه فلورال- حاشیه اكتایمترطول سانتيمتر25حاشيه  قالبدار وپهن  طول 2

251,200233,600حاشیه الگا بژ –حاشیه جما مترطولسانتيمتر25حاشيه ویژه قالبدار 3

364,200338,700(بژ،مشکی)قرنیزالگا -  (اكر،آبی)قرنیز گالری –قرنیز جما مترطول سانتيمتر25قرنيز ویژه قالبدار 4

مترطول سانتيمتر30قرنيز ویژه قالبدار 5
قرنیز -(كرم،قهوه ای)قرنیز كلسی-(سبز ، آنترازيت)قرنیز لیمیتد - قرنیز فريم 

رومن
470,500437,500

303,200282,000سیگاری رومن -(كرم ، قهوه ای )حاشیه كلسی مترطول سانتيمتر30حاشيه ویژه قالبدار طول 6

123,700115,000حاشیه  هانا متالیک مشکیمترطول سانتيمتر50حاشيه  و فيتيله ویژه طول 7

138,200128,500(طالئی،سیلور) فیتیله آلوما براق مترطولسانتيمتر50فيتيله استيل  طول 8

143,400133,300(سفید،طوسی تیره)فتیله آنالیا

172,700160,600(بنفش،خردلی،صورتی)حاشیه چرسای

164,200152,700(طوسی،بژ)پیانو

پالرمو قالبدار  - (صورتی،آبی،بنفش)آلور-(سبز،آبی،قرمز)حاشیه ديکادا 

(سبز،آبی،طاليی، طوسی)
200,700186,600

مترطول سانتيمتر60فيتيله استيل  11
(طاليی ، سیلور)فیتیله آلوما براق 

(طاليی ، برنز)فیتیله آلوما ويژه  - (طالئی، سیلور ، برنز)فیتیله آلوما مات 
169,400157,600

195,500181,800(سرمه ای ،خردلی)حاشیه ديکادا -(كرم ،قهوه ای )حاشیه ديکادا مات مترطول سانتيمتر60حاشيه ویژه برجسته  طول  12

208,500193,900(قرمز، مشکی)حاشیه اپرا  مترطول سانتيمتر60حاشيه لوستر ویژه رنگی طول 13

108,600101,000(بنفش،آبی،قهوه ای)حاشیه نايسمترطول سانتيمتر75طول حاشيه ویژه 14

مترطول سانتيمتر75فيتيله استيل  15
فیتیله -(طاليی ، سیلور،برنز)فیتیله آلوما ويژه  - (طاليی ، سیلور)فیتیله آلوما براق 

(طاليی ، سیلور،برنز)آلوما مات 
156,600145,700

185,800172,800فیتیله آلوما دارک سیلورمترطول سانتيمتر75فيتيله ویژه استيل 16

مترطول سانتيمتر90فيتيله استيل 17
فیتیله -(طاليی ،سیلور ،برنز)فیتیله آلوما ويژه  - (طاليی ، سیلور)فیتیله آلوما براق 

(طاليی ، سیلور،برنز)آلوما مات 
169,000157,200

مترطول سانتيمتر100فيتيله استيل  18
فیتیله -(طاليی ،سیلور ،برنز)فیتیله آلوما ويژه  - (طاليی ، سیلور)فیتیله آلوما براق 

(طاليی ، سیلور،برنز)آلوما مات 
188,400175,200

314,000292,000(صورتی، قرمز)حاشیه هانا -  حاشیه مارينا قرمزمترطولسانتيمتر25حاشيه برشدار با رویه طال و متاليك 19

20
 7/5*25حاشيه ویژه طالئی  و متاليك برشدارسایز 

سانتيمتر
470,900438,000حاشیه هانا موجدارطالئی-  حاشیه مارينا نگین طالئیمترطول

8 از 5صفحه 

10

(97-1شماره )ليست قيمت مصرف کننده حاشيه های محصوالت شرکت صنایع کاشی تبریز 

مترطولسانتيمتر60حاشيه ویژه طول 

مترطول9 سانتيمتر60 و 50حاشيه و فيتيله  ویژه طول 



(2)درجه(1)درجهمقدار به ازاينام طرحگروهابعاد

227,600211,700عدد(بنفش،خردلی،صورتی)چرسایطالدار- ويژه گل تك25*50

218,200203,000عدد(طوسی،بژ)پیانو  –فلوریدا تك گل کوتینگ طاليی

259,000240,900عددرانست- (صورتی،آبی،بنفش)آلور لوستر طالدار و ويژه  تك گل

219,800204,400عدد(قهوه ای- طوسی )میداس  - (قرمز ،مشکی)اپرا لوستر ويژه رنگی  تك گل

306,100284,700عدد(سبز ، آبی ، طالیی ، طوسی )پالرمو قالبدارتك گل ويژه و قالبدار

400,300372,300عدد(طوسی ، سبز ، آبی ، طالیی  )پالرمو گلدار (پالتین - طال )تك گل ويژه 

246,500229,200عدد(بن ، بژ )ریو  - (سرمه ای، خردلی)دیکادا گل پرچاپ تك

گل ویژه  کوتینگ پرچاپ طالدار  تك

و پالتینی
282,600262,800عدد(قرمز،آبی،سبز)دیکادا

تگ گل ويژه
آتن بژ قالبدار -(بژ،قهوه ای)هرب قالبدار ویژه - پراگ قالبدار سیلور - هیلتون بژ 

(A,B,C)-آتن سبزآبی قالبدار
455,200423,400عدد

392,500365,000عددتک گل کلسی قهوه ایتك گل ويژه و قالبدار

290,400270,100عددالگا بژتك گل ويژه25*75

106,80099,300عددقطعات ویژه آنالیا طوسیقطعات دکوري15*15

157,000146,000عدد(بنفش ، آبی، قهوه ای )نایس تك گل قالبدار25*25

188,400175,200عدد(طالیی ، نقره ای)تک گل ریو کوتینگ تك گل قالبدار30*30

8 از 6صفحه 

.عوارض قانونی اضافه گردیده است % 9به قیمتهای فوق 

(97-1شماره )لیست قیمت مصرف کننده تك گل  محصوالت شرکت صنايع کاشی تبريز 

60*20

60*30

90*30



نام طرحگروهابعادرديف
مقدار به 

ازای
(2)درجه(1)درجه

160*20
 3شطرنجي (مات)طرحهاي پريكات تيره 

ميل
102,10094,900عدد(برنز،طوسی تیره)پیانو

نام طرحگروهابعادرديف
مقدار به 

ازای

(وارداتي  )قطعات موزائيكي 

موزائیک   - (طوسی، قهوه ای)موزائیک  امپریال- موزائیک لیدو

-موزائیک مونت کارلو- موزائیک مونت بالنک - ساجستا قهوه ای

             موزائیک آلموند              - موزائیک گرو - موزاییک آلور

D. M . I .0002 - D. M . I .0006 - D. M . I .0007

 D. M . I .0009 - D. M . I .0010 - D. M . I .0011

 D. M . I .0014

عدد

(وارداتي ويژه  )قطعات موزائيكي 

  موزائیک بریک                                                                               

D. M . I .0001 - D. M . I .0003 - D. M . I .0008 

 D. M . I .0012 - D. M . I .0013

عدد

227.5*27.5
وارداتي ويژه  با ابعاد )قطعات موزائيكي

(خاص
D. M . I .0004 - D. M . I .0005عدد

نام طرحگروهابعادرديف
مقدار به 

ازای
(2)درجه(A)، 1درجه

233,100216,800عددموزائیک ریوالندا(3D)قطعات موزائيكي 30*130

162,500136,500عدد موزائیک یونیک5*5 قطعات موزائيكي عادي

223,6000عدد(اکر،آبی)موزائیک گالری5*5 قطعات موزائيكي ويژه

279,4000عدد3گلوری فرما 5*5 قطعات موزائيكي ويژه و ميكس

422,900353,300عددموزائیک گلدستون- موزائیک آتن بژ - موزائیک تیامی 5*5 قطعات موزائيكي ويژه طالدار

231,6000عدد3*11 قطعات موزائيكي عادي

263,0000عدد(گرافیتو ، بژ )موزائیک مارکان 3*11 قطعات موزائيكي ويژه

297,4000عدد3*11قطعات موزائيكي ويژه و ميكس

227,6000عدد16موزائیک جاسپر فرما 3*9 قطعات موزائيكي عادي

259,0000عدد3*9 قطعات موزائيكي ويژه

197,000168,600عددموزائیک مینتو نچرال- موزائیک نیو فارست 3*3قطعات موزائيكي عادي 

214,300184,700عدد21گلوری فرما -(Wood)موزائیک مونت کارلو3*3قطعات موزائيكي ويژه 

277,200168,600عدد3*3 قطعات موزائيكي ويژه و ميكس

243,3000عدد1گلوری فرما -(طوسی،بژ)موزائیک آلموند 2*2قطعات موزائيكي عادي 

290,4000عدد2*2 قطعات موزائيكي ويژه

321,8000عدد2*2قطعات موزائيكي ويژه و ميكس 

271,6000عددنيو مورو ويژه

313,4000عددنیو مورو شاروننيو مورو ويژه و ميكس

8 از7صفحه 

33*33

.عوارض قانوني اضافه گرديده است % 9به قيمتهاي فوق 

2

130*30

365*30

(97-1شماره ) (به ازای هر عدد)لیست قیمت مصرف کننده طرحهای پريکات

(97-1شماره ) (به ازای هر عدد)لیست قیمت مصرف کننده قطعات موزائیکی وارداتی 

(97-1شماره ) (به ازای هر عدد )لیست قیمت مصرف کننده قطعات موزائیکی 

(1)درجه

541,600

620,000

910,400



(2)درجه(1)درجهمقدار به ازاینام طرحابعادرديف

470,500437,500مترطولحاشیه باریک هلنو4*130

548,900510,400مترطولحاشیه رومن- حاشیه پهن هلنو 7*230

601,100559,100مترطولقرنیز هلنو13/5*330

25*75نگین مونت کارلو واترجتی همراه با کاشی 9*9

30*60نگین هلنو واترجتی همراه با کاشی 11*11

حاشیه مونت کارلو6*25

حاشیه آمادیس پهن متالیک طالئی7.8*25

حاشیه رزالین- حاشیه نگین دار رزالین 8*25

(اکر ، آبی )حاشیه ویژه گالری 9.5*25
قرنیز رزالین16*25
تک گل نگین پاالس13/5*20

نگین آمادیس متالیک طالئی14*10

تک گل نگین رزالین22.8*6.8

1,149,9001,069,400مترطولحاشیه پاالس پهن نگین دار12*730

حاشیه پهن راماندا8*30

حاشیه فریم12.5*30

حاشیه پاالس پهن بدون نگین12*30

قرنیز آمادیس متالیک طالئی14.5*25

قرنیز مونت کارلو18*25

753,500700,700سیگاری آمادیس متالیک طالئی3.8*25

627,300583,400سیگاری پاالس4*30

حاشیه گرو2.5*90

سیگاری هیلتون3*90

ویژه راماندا فیتیله3*90

حاشیه پهن هیلتون10*90

8 از 8صفحه 

1,001,500931,400

عدد4

مترطول5

.عوارض قانونی اضافه گردیده است % 9به قیمتهای فوق 

1,045,400972,200

1,255,7001,167,800

1,010,600939,800 مترطول11

8

(97-1شماره )لیست قیمت مصرف کننده حاشیه و تک گل 

609,800567,200مترطول10

392,400365,000

مترطول

مترطول9

361,100335,800

عدد6


