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12پک شماره   
ریال 34،500،000:قیمت   

مترسانتی 11دو عدد آجیل خوری فیروزه   
 دیوان حافظ نفیس چرمین،جعبه قلمکار

  20پک شماره 
ریال 4،200،000:قیمت   

 یک قندان مسی طرح انار، دیوان حافظ 
هیچچرمین، استندچوبی نفیس      

 همراه با ساک دستی



  19پک شماره
ریال 5،550،000:قیمت   

سانتی متر،جعبه شش گوشه 16گلدان مینا  
چرمین، دیوان حافظ نفیس 10قطر خاتم     

 همراه با ساک دستی 

  16پک شماره 
6،400،000:قیمت    ریال  

سانتی متر  8عدد لیوان مسی به ارتفاعدو 
دوعددکوسن یک عدد قندان مسی و ،

 مخمل همراه با ساک دستی 



7پک شماره   
ریال 6،000،000:قیمت   

سانتی 16گلدان مسی طرح شلغمی
، سانتی 7متر ،شکالت خوری مسی 

هاردباکسانارسفالی با جعبه   

9پک شماره   
ریال 6،000،000:قیمت   

سانتی متر  8دو عدد لیوان مسی قطر 
،یک عدد قندان مسی طرح انار ،پیاله 

 مسی با جعبه هاردباکس



  11پک شماره 
ریال 8،120،000:قیمت   
سانتی 14گوشه خاتم قطر شش 4جعبه 

 متربا جعبه چوبی 

  18پک شماره 
ریال5،200،000:قیمت   

 دیوان حافظ نفیس چرمین ،زیر لیوانی ،
 شکالت خوری چوبی

 با ساک دستی



  3پک شماره 
ریال 10،000،000:قیمت   

اعال،گلدان  60در 60سفره قلمکار
سانتی متر،کیسه آجیل ،انار 16مینا

 سفالی و جعبه چوبی

  13پک شماره 
ریال 5،400،000:قیمت   

دیوان حافظ نفیس چرمین،قندان مسی 
سانتی متر به  16طرح انار،گلدان مسی

 همراه ساک دستی



6پک شماره   
ریال  13،200،000:قیمت   

،گلدان 11یک عدد خاتم شش گوشه قطر
سانتی مترو قندان طرح  20مس و خاتم 

 اناردر جعبه جیر

  10پک شماره 
ریال 11،200،000:قیمت   

دیوان حافظ نفیس چرمین، جعبه خاتم 
گلدان سانتی متر با 14گوشه قطر  4   

انارباجعبهطرح مسی   



  15پک شماره 
ریال 5،600،000:قیمت   

دیوان حافظ نفیس چرمین،سفره  
و جعبه چوبی  40در 40قلمکارممتاز   

  5پک شماره 
ریال 6،1500،000:قیمت   

سانتی متر و بشقاب 14آجیل خوری مینا 
متر با جعبهسانتی 16مینا   



  2پک شماره 
ریال 9،85،000:قیمت   

سانتی متر،دو 16مسی قلمزنی گلدان 
 عددگوی مسی همراه با جعبه

  1پک شماره
ریال 10.000.000:قیمت   

سانتی 9دو عدد لیوان مسی با ارتفاع 
شکری  سانتی متر،جا 22متر،سینی قطر 

و جعبه جیر 10ارتفاع   



  17پک شماره 
ریال6،800،000:قیمت   

کتاب حافظ ،کیف پول ، انگشتر و 
 جاانگشتری همراه با ساک 

8شماره پک   
ریال 6،500،000: قیمت   

چراغ نفتی ، توبره ، انارسفالی ،  
 قلمکارهمراه با جعبه



 پک ها باتوجه به بودجه و سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد 
 باتوجه به نوسانات بازار لطفا درصورت خرید استعالم قیمت گرفته شود 


