
لیست موجودی محصوالت بدنهلیست موجودی محصوالت بدنه

*= =*500متراژ باالتر از 500متراژ باالتر از

30*60نام طرح
1درجه 

Dگرید Cگرید Bگرید 1درجه 30*60نام طرحDگرید Cگرید Bگرید 

*سحر آبی روشنqسفید ساده براق

*سحر آّبی تیره *هلن آبی روشن

1qتک گل سحر آبی *qهلن آبی تیره

2qتک گل سحر آبی *qتک گل هلن آبی 

*سحر کرم روشنq*کوپر روشن 

q(1)تگ گل سحر qqکوپر تیره

q(2 )تک گل سحر*qتک گل کوپر

3qتک گل سحرq*ژاکارروشن

**سحر کرم تیره**ژاکار تیره

q*سزار آبی روشنqتک گل ژاکار

qتک گل سزار آبی *qپادناساده مات

qدکور سزار آبی*qدکور پادنا

qسزار آبی تیره*دنیس روشن 

*پالزا کرم  *دنیس تیره 

qتک گل پالزا کرم*تک گل دنیس

*پالزا قهوه ایqرامیار کرم

**ونوشه روشن **رامیار قهوه ای

**ونوشه تیره**هامان رستیک

qتک گل ونوشهq(2)دکور هامان

*qنیلوفر آبی تیره*(1)دکور هامان

*qنیلوفر آبی روشن*qشروین کرم روشن  

A-Bqتک گل نیلوفر *qشروین شکالتی  

*رادنیک روشن سادهq*ژاکلین روشن

*رادنیک تیره ساده*qژاکلین تیره

*1تک گل رادنیک qدکور ژاکلین

*2تک گل رادنیک qراینا طوسی تیره براق

*qرز بنفش   qراینا طوسی روشن براق

*qرز صورتی2qتک گل راینا طوسی 

A.B.C.D.E.Fqدکور رز بنفش1qتک گل راینا طوسی 

A.B.C.D.E.Fqدکور رز صورتیqستاره قهوه ای تیره

**پانیسا ساده ماتqستاره قهوه ای روشن 

**تک گل پانیساA-Bqqتک گل ستاره قهوه ای 

بدنه سفید

q= 500متراژ کمتر از 

From No:FSo4/00

q= 500متراژ کمتر از 

بدنه سفید



لیست موجودی محصوالت بدنه لیست موجودی محصوالت بدنه 

q =  500متراژپایین ترازq =  500متراژپایین تراز

Dگرید cگرید Bگرید درجه انام طرح            D30*90گرید cگرید Bگرید درجه انام طرح            90*30

qویونا تیرهqتک گل پریسا طوسی مات

q*تک گل ویونا*صحرا شکالتی 

*باژیالن طوسی تیرهqویژن تیره 

qqتک گل باژیالن qتک گل دایانا

**آرامیس طوسی رستیک*qتک گل آریامان ساده

qآرامیس قهوه ای رستیک qqتک گل کژال براق

q*هرمس تیره مات*تک گل آترین طوسی 

q*هرمس رستیک مات *qکارتیر طوسی تیره

*تک گل هرمس ماتqqایلگار طوسی مات

q  (1)(آشپزخانه)تک گل سلیکا طوسیq*لمان مشکی

*  (2)(سرویس)تک گل سلیکا طوسی*تک گل یاشار 

qسلیکا کرم q*لمان مشکی

**سلیکا قهوه ای qتک گل رئال رستیک 

1qتک گل سلیکا کرم *qمونتانا قهوه ای    

*2تک گل سلیکا کرم qqتک گل مونتانا رستیک  

*ژیوان روشنqباسکار کرم روشن

*ژیوان تیره qباسکار کرم تیره

q*تک گل ژیوانq*آرتین طوسی تیره

qوانیا ساده qqqتک گل آرتین طوسی

qqتک گل وانیاqسوفیا روشن رستیک 

qرزیتا روشنqqسوفیا تیره رستیک

qرزیتا تیره**رویال استون رستیک 

From  No :F SO4/00                                  

500متراژباالتراز  =*500متراژباالتراز  =*

بدنه سفید



Dگرید Cگرید Bگرید 1درجه طرح D30*90گرید Cگرید Bگرید 1درجه طرح 90*30

QQآرتینو کرم ساده مات

Q مات1آرتینو کرم رستیک 

Q مات2آرتینو کرم رستیک 

QQسیگما تیره ساده براق

*= =From No:F SO4/ 00           Qمتر500موجودی باالتراز    متر500موجودی پایینتر از 

( بدنه ) +     NOVIN پالس نوین          ( بدنه )+            NOVIN پالس نوین


