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 cellفنرمنفصل  و 200  × 90محافظ+1تشک رویا  اولترا22

پاکت

43,002,5003,870,22546,872,725هشت سال

 cellفنرمنفصل  و 200 × 100محافظ+1تشک رویا  اولترا23

پاکت

47,778,7504,300,08852,078,838هشت سال

 cellفنرمنفصل  و 200 × 120محافظ+1تشک رویا  اولترا24

پاکت

57,332,5005,159,92562,492,425هشت سال

 cellفنرمنفصل  و 200 × 140محافظ+1تشک رویا  اولترا25

پاکت

66,886,2506,019,76372,906,013هشت سال

 cellفنرمنفصل  و 200 × 160محافظ+1تشک رویا  اولترا26

پاکت

76,438,7506,879,48883,318,238هشت سال

 cellفنرمنفصل  و 200 × 180محافظ+1تشک رویا  اولترا27

پاکت

86,005,0007,740,45093,745,450هشت سال

 cellفنرمنفصل  و 200 × 200محافظ+1تشک رویا  اولترا28

پاکت

95,558,7508,600,288104,159,038هشت سال

39,655,0003,568,95043,223,950هشت سالفنرمنفصل پاکتی200  × 90محافظ+2تشک رویا اولترا29

44,058,7503,965,28848,024,038هشت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 100محافظ+2تشک رویا اولترا30

52,865,0004,757,85057,622,850هشت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 120محافظ+2تشک رویا اولترا31

61,683,7505,551,53867,235,288هشت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 140محافظ+2تشک رویا اولترا32

70,491,2506,344,21376,835,463هشت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 160محافظ+2تشک رویا اولترا33

79,310,0007,137,90086,447,900هشت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 180محافظ+2تشک رویا اولترا34

88,116,2507,930,46396,046,713هشت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 200محافظ+2تشک رویا اولترا35

35,535,0003,198,15038,733,150هفت سالفنرمنفصل پاکتی200  × 90محافظ+3تشک رویا اولترا 36

39,475,0003,552,75043,027,750هفت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 100محافظ+3تشک رویا اولترا 37

47,380,0004,264,20051,644,200هفت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 120محافظ+3تشک رویا اولترا 38

55,272,5004,974,52560,247,025هفت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 140محافظ+3تشک رویا اولترا 39

63,165,0005,684,85068,849,850هفت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 160محافظ+3تشک رویا اولترا 40

71,070,0006,396,30077,466,300هفت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 180محافظ+3تشک رویا اولترا 41

78,962,5007,106,62586,069,125هفت سالفنرمنفصل پاکتی200 × 200محافظ+3تشک رویا اولترا 42

31,415,0002,827,35034,242,350شش سالفنرمنفصل پاکتی200  × 90محافظ+4تشک رویا اولترا 43

34,903,7503,141,33838,045,088شش سالفنرمنفصل پاکتی200 × 100محافظ+4تشک رویا اولترا 44

41,882,5003,769,42545,651,925شش سالفنرمنفصل پاکتی200 × 120محافظ+4تشک رویا اولترا 45

48,861,2504,397,51353,258,763شش سالفنرمنفصل پاکتی200 × 140محافظ+4تشک رویا اولترا 46

55,838,7505,025,48860,864,238شش سالفنرمنفصل پاکتی200 × 160محافظ+4تشک رویا اولترا 47

62,830,0005,654,70068,484,700شش سالفنرمنفصل پاکتی200 × 180محافظ+4تشک رویا اولترا 48

69,808,7506,282,78876,091,538شش سالفنرمنفصل پاکتی200 × 200محافظ+4تشک رویا اولترا 49
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41,328,7503,719,58845,048,338پنج سالاسفنجی200  × 190تشک رویا مذیکال 50

45,925,0004,133,25050,058,250پنج سالاسفنجی200 × 1100تشک رویا مذیکال 51

55,105,0004,959,45060,064,450پنج سالاسفنجی200 × 1120تشک رویا مذیکال 52

64,285,0005,785,65070,070,650پنج سالاسفنجی200 × 1140تشک رویا مذیکال 53

73,465,0006,611,85080,076,850پنج سالاسفنجی200 × 1160تشک رویا مذیکال 54

82,657,5007,439,17590,096,675پنج سالاسفنجی200 × 1180تشک رویا مذیکال 55

91,837,5008,265,375100,102,875پنج سالاسفنجی200 × 1200تشک رویا مذیکال 56

34,505,0003,105,45037,610,450پنج سالاسفنجی200  × 290تشک رویا مذیکال 57

38,341,2503,450,71341,791,963پنج سالاسفنجی200 × 2100تشک رویا مذیکال 58

46,002,5004,140,22550,142,725پنج سالاسفنجی200 × 2120تشک رویا مذیکال 59

53,676,2504,830,86358,507,113پنج سالاسفنجی200 × 2140تشک رویا مذیکال 60

61,336,2505,520,26366,856,513پنج سالاسفنجی200 × 2160تشک رویا مذیکال 61

69,010,0006,210,90075,220,900پنج سالاسفنجی200 × 2180تشک رویا مذیکال 62

76,671,2506,900,41383,571,663پنج سالاسفنجی200 × 2200تشک رویا مذیکال 63

30,385,0002,734,65033,119,650پنج سالاسفنجی200  × 390تشک رویا مذیکال 64

33,758,7503,038,28836,797,038پنج سالاسفنجی200 × 3100تشک رویا مذیکال 65

40,517,5003,646,57544,164,075پنج سالاسفنجی200 × 3120تشک رویا مذیکال 66

47,263,7504,253,73851,517,488پنج سالاسفنجی200 × 3140تشک رویا مذیکال 67

54,011,2504,861,01358,872,263پنج سالاسفنجی200 × 3160تشک رویا مذیکال 68

60,770,0005,469,30066,239,300پنج سالاسفنجی200 × 3180تشک رویا مذیکال 69

67,516,2506,076,46373,592,713پنج سالاسفنجی200 × 3200تشک رویا مذیکال 70
کرایه و مسئولیت حمل از درة کبرخبنه واقع در قم تب مقصد به عهده خریدار می ببشد
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26,265,0002,363,85028,628,850شش سالفنری200  × 190تشک رویا بونل 71

29,187,5002,626,87531,814,375شش سالفنری200 × 1100تشک رویا بونل 72

35,020,0003,151,80038,171,800شش سالفنری200 × 1120تشک رویا بونل 73

40,852,5003,676,72544,529,225شش سالفنری200 × 1140تشک رویا بونل 74

46,697,5004,202,77550,900,275شش سالفنری200 × 1160تشک رویا بونل 75

52,530,0004,727,70057,257,700شش سالفنری200 × 1180تشک رویا بونل 76

58,362,5005,252,62563,615,125شش سالفنری200 × 1200تشک رویا بونل 77

22,788,7502,050,98824,839,738پنج سالفنری200  × 290تشک رویا بونل 78

25,325,0002,279,25027,604,250پنج سالفنری200 × 2100تشک رویا بونل 79

30,385,0002,734,65033,119,650پنج سالفنری200 × 2120تشک رویا بونل 80

35,445,0003,190,05038,635,050پنج سالفنری200 × 2140تشک رویا بونل 81

40,517,5003,646,57544,164,075پنج سالفنری200 × 2160تشک رویا بونل 82

45,577,5004,101,97549,679,475پنج سالفنری200 × 2180تشک رویا بونل 83

50,637,5004,557,37555,194,875پنج سالفنری200 × 2200تشک رویا بونل 84

19,312,5001,738,12521,050,625پنج سالفنری200  × 390تشک رویا بونل 85

21,462,5001,931,62523,394,125پنج سالفنری200 × 3100تشک رویا بونل 86

25,750,0002,317,50028,067,500پنج سالفنری200 × 3120تشک رویا بونل 87

30,037,5002,703,37532,740,875پنج سالفنری200 × 3140تشک رویا بونل 88

34,337,5003,090,37537,427,875پنج سالفنری200 × 3160تشک رویا بونل 89

38,625,0003,476,25042,101,250پنج سالفنری200 × 3180تشک رویا بونل 90

42,912,5003,862,12546,774,625پنج سالفنری200 × 3200تشک رویا بونل 91

15,578,7501,402,08816,980,838چهار سالفنری200  × 490تشک رویا بونل 92

17,303,7501,557,33818,861,088چهار سالفنری200 × 4100تشک رویا بونل 93

20,767,5001,869,07522,636,575چهار سالفنری200 × 4120تشک رویا بونل 94

24,231,2502,180,81326,412,063چهار سالفنری200 × 4140تشک رویا بونل 95

27,693,7502,492,43830,186,188چهار سالفنری200 × 4160تشک رویا بونل 96

31,157,5002,804,17533,961,675چهار سالفنری200 × 4180تشک رویا بونل 97

34,621,2503,115,91337,737,163چهار سالفنری200 × 4200تشک رویا بونل 98
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12,231,2501,100,81313,332,063سه سالفنری200  × 590تشک رویا بونل 99

13,596,2501,223,66314,819,913سه سالفنری200 × 5100تشک رویا بونل 100

16,312,5001,468,12517,780,625سه سالفنری200 × 5120تشک رویا بونل 101

19,028,7501,712,58820,741,338سه سالفنری200 × 5140تشک رویا بونل 102

21,746,2501,957,16323,703,413سه سالفنری200 × 5160تشک رویا بونل 103

24,462,5002,201,62526,664,125سه سالفنری200 × 5180تشک رویا بونل 104

27,178,7502,446,08829,624,838سه سالفنری200 × 5200تشک رویا بونل 105

6,180,000556,2006,736,200دو سالفنری130  × 70تشک رویا کودک106

6,180,000556,2006,736,200دو سالفنری135 × 70تشک رویا کودک107

25,132,5002,261,92527,394,425شش سالفنرمنفصل پاکتی180 × 80محافظ+ (نوجوان) 4 تشک رویا اولترا108

18,231,2501,640,81319,872,063پنج سالفنری180 × 80(نوجوان) 2 تشک رویا بونل 109

9,785,000880,65010,665,650سه سالفنری180 × 80(نوجوان) 5 تشک رویا بونل 110

10,310,300927,92711,238,227یک سالچوبی200  × 90تخت چوبی با رویه پارچه111

11,454,3001,030,88712,485,187یک سالچوبی200 × 100تخت چوبی با رویه پارچه112

13,743,4001,236,90614,980,306یک سالچوبی200 × 120تخت چوبی با رویه پارچه113

16,043,5001,443,91517,487,415یک سالچوبی200 × 140تخت چوبی با رویه پارچه114

18,331,5001,649,83519,981,335یک سالچوبی200 × 160تخت چوبی با رویه پارچه115

15,862,0001,427,58017,289,580یک سالفلزی200  × 90تخت فلزی با رویه پارچه116

17,629,7001,586,67319,216,373یک سالفلزی200 × 100تخت فلزی با رویه پارچه117

21,153,0001,903,77023,056,770یک سالفلزی200 × 120تخت فلزی با رویه پارچه118

24,676,3002,220,86726,897,167یک سالفلزی200 × 140تخت فلزی با رویه پارچه119

28,200,7002,538,06330,738,763یک سالفلزی200 × 160تخت فلزی با رویه پارچه120

1399/7/1: تاریخSH/99/4:کد

کرایه و مسئولیت حمل از درة کبرخبنه واقع در قم تب مقصد به عهده خریدار می ببشد



ف
دی

ر

نوعابعادمدل
تضمین 

کیفیت
(ریال)فی

ارزش افسوده

   ( 9%)

قیمت مصرف 

(ریال)کننده 

4,305,400387,4864,692,886---- اسفنجییکنفرهتشک مهمان121

90MDF ----4,305,400387,4864,692,886تاج122

120MDF ----5,744,200516,9786,261,178تاج123

140MDF ----6,695,700602,6137,298,313تاج124

160MDF ----7,659,300689,3378,348,637تاج125

180MDF ----8,610,800774,9729,385,772تاج126

850,00076,500926,500---- پارچه ضذ آب135 × 70محافظ تشک کودک127

1,338,750120,4881,459,238---- پارچه ضذ آب180 × 80محافظ تشک نوجوان128

1,673,750150,6381,824,388---- پارچه ضذ آب200  × 90محافظ تشک129

1,853,750166,8382,020,588---- پارچه ضذ آب200 × 100محافظ تشک130

2,227,500200,4752,427,975---- پارچه ضذ آب200 × 120محافظ تشک131

2,601,250234,1132,835,363---- پارچه ضذ آب200 × 140محافظ تشک132

2,973,750267,6383,241,388---- پارچه ضذ آب200 × 160محافظ تشک133

3,347,500301,2753,648,775---- پارچه ضذ آب200 × 180محافظ تشک134

3,721,250334,9134,056,163---- پارچه ضذ آب200 × 200محافظ تشک135

2,188,750196,9882,385,738---- الیاف میکرو70  × 50بالش رویا سوپرپالس136

1,802,500162,2251,964,725---- الیاف میکرو70  × 150بالش رویا 137
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69,216,0006,229,44075,445,440نه سالفنرمنفصل200  × 90محافظ+تشک رویا  اولترا پالس1

76,917,9746,922,61883,840,592نه سالفنرمنفصل200 × 100محافظ+تشک رویا  اولترا پالس2

92,293,0018,306,370100,599,371نه سالفنرمنفصل200 × 120محافظ+تشک رویا  اولترا پالس3

107,668,0299,690,123117,358,152نه سالفنرمنفصل200 × 140محافظ+تشک رویا  اولترا پالس4

123,056,97211,075,127134,132,099نه سالفنرمنفصل200 × 160محافظ+تشک رویا  اولترا پالس5

138,432,00012,458,880150,890,880نه سالفنرمنفصل200 × 180محافظ+تشک رویا  اولترا پالس6

153,807,02813,842,633167,649,661نه سالفنرمنفصل200 × 200محافظ+تشک رویا  اولترا پالس7

69,216,0006,229,44075,445,440شش سالاسفنجی200  × 90محافظ+تشک رویا مذیکال پالس8

76,917,9746,922,61883,840,592شش سالاسفنجی200 × 100محافظ+تشک رویا مذیکال پالس9

92,293,0018,306,370100,599,371شش سالاسفنجی200 × 120محافظ+تشک رویا مذیکال پالس10

107,668,0299,690,123117,358,152شش سالاسفنجی200 × 140محافظ+تشک رویا مذیکال پالس11

123,056,97211,075,127134,132,099شش سالاسفنجی200 × 160محافظ+تشک رویا مذیکال پالس12

138,432,00012,458,880150,890,880شش سالاسفنجی200 × 180محافظ+تشک رویا مذیکال پالس13

153,807,02813,842,633167,649,661شش سالاسفنجی200 × 200محافظ+تشک رویا مذیکال پالس14
3,090,000278,1003,368,100---- پارچه ضذ آب200  × 90محافظ تشک پالس15

3,437,500309,3753,746,875---- پارچه ضذ آب200 × 100محافظ تشک پالس16

4,120,000370,8004,490,800---- پارچه ضذ آب200 × 120محافظ تشک پالس17

4,802,500432,2255,234,725---- پارچه ضذ آب200 × 140محافظ تشک پالس18

5,497,500494,7755,992,275---- پارچه ضذ آب200 × 160محافظ تشک پالس19
6,180,000556,2006,736,200---- پارچه ضذ آب200 × 180محافظ تشک پالس20
6,862,500617,6257,480,125---- پارچه ضذ آب200 × 200محافظ تشک پالس21
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