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 قیمت پیشنهادی برند توضیحات لوازم آشپزخانه  ردیف

 سرویس آشپزخانه  5

  

  فلورانس   یونیک رنگی درب استیل رنگی  تمام استیل

 اورانوس
 

ویتارا  نگار یونیهوم   رقم 9   رقم 2  تک  سینی های پذیرایی 2

MTG  

 

    هنری   MRSیونیک شیر2 شیر5  استیل آلمنیوم کلمن آب  9

 لیتر 5  قلمی پمپی شیشه   استیل فالکس چای  4

لیتر  099 لیتر 1/9  1/5  لیتر9 لیتر2

 لیتر999

  ژاپن رگال یونیک

 علقمه
 

  یونیک نشسته  ایستاده  رنگی  میز اتو  1

 سینمازیونیک ریلی رنگیطرح استیل استیل بندرخت  0

 ریلی تاشو تایتی تلن 
 

پایه     حلقه ای    امپراطور آنتیک استیل سوفله خوری  1

 طالیی
  راکلند MRS   یونیک

 پایه  ای حلقه امپراطور آنتیک استیل سوپ خوری  0

 طالیی
  راکلند MRS یونیک

 پایه ای حلقه امپراطور آنتیک استیل ساالد خوری  0

 طالیی
  راکلند  MRSیونیک

چدن  تفلون  گرانیت چدن استیل سرویس قابلمه  59

 سرامیک 
MGS  یونیک یونیهوم

 هانور تابان عروس
 

 کرکماز یونیک رنگی  سوتی لعابی استیل  کتری و قوری لوله دار  55
MRS  

 

   لوکس کرکمازیونیک رنگی  استیل  کتری و قوری شیردار  52

   خجستهافسون  برقی ذغالی گازی سماور  59

سرویس قاشق و  54

 چنگال 
فلورانس یونیک اس جی نفره 50 نفره 24 نفره 99

 سوپرالیف 
 

  یونیهوم یونیک دسته چرمی  رنگی   یسرامیک استیل کارد و چنگال  51

MGS  
 

 

  نقره ای آنتیک  پیوتر طالیی سطل و دستمال  50

 گردمستطیل 

  سلوین  سلینا 
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  ویتارا  یونیهوم  یونیک  چوبی رنگی سفید مشکی استیل کفگیر و مالقه  51

 مادکویونهوم  یونیک رنگی  سفید مشکی استیل سرویس ابزار استیل  50

 ویتارا 
 

  MRS یونیک کرکماز پارچه  1 پارچه59  پارچه55 پارچه  59 سرویس قابلمه استیل  50

    فلورانس یونیک خارجی ایرانی تکدسته کلیپسی  زودپز استیل  29

 یونیهوم  دسینی
 

   فیلون گابین  عروس   پارچه 0 پارچه 0 پارچه 1 سرویس قابلمه تفلون  25

   MGSیونیک اورانوس   قندوشکر زباله  برنج  سطل استیل  22

  سلینا  سیلوین استیل نتیکآ نقره ایپیوتر ست چای خوری  29

   MRS راکلند یونیک استیل آنتیکای نقرهپیوتر وار مر قهوه  24

   رومیزی چرمی سامسونتچوب  جعبه قاشق و چنگال  21

  هلنا  تابان عروس  چدن استیل تفلون قابلمه تک  20

   فلورانس یونیک  آبکش تک  سرویس آبکش آبکش و سینک استیل 21

  تلن یونیک دوطبقه   جاظرفی استیل  20

  پویان مهر تابان عروس استیل چدنتفلون تاوه تکدسته  20

 فلورانس تابان عروس استیل چدنتفلون تاوه درب دار 99

  دسینی
 

شربت مربا  قاشق و چنگال غذاخوری قاشق  95

 بستنی  چای

  اس جی  کاخل یونیک

  فلورانس  یونیک   رنگی     سفیدمشکیاستیل  سرویس کارد و ساطور 92

  لنسر  یونیهوم 
 

    رنگیپیوترآنتیکطالیی کیک خوری 99

   نقره ای پیوتر تنگ و جام و سینی 94

  اورانوس  یونیک رنگی  استیل  جا ادویه استیل 91

  دسینی    MGSعروس تاوه فر تاوه مرغ و ماهی تاوه رژیمی تاوه ها  90

  نگاه فلورانس استیل  لگن استیل 91

   ابزار آالت  کفگیر و مالقه ادویه  استیل پایه  90
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شیرینی خوری و  90

 شکالت خوری

  سلینا  آنتیک  پیوتر سیلور

  رومانتیک MEXI یونیک  وزن کشی آشپزخانه ترازو  49

   آنتیک سیلورپیوتر  قندان 45

جاکاردی و جا  42

 دستمالی

  سلینا  آنتیک سیلور پیوتر 

   موجی ساده  طبقه  1 طبقه 0 پایه قابلمه  49

 تک آالت ابزار 44

 آشپزخانه
 همزن  پوستکن  پیتزابرسرامیکی  رنگی

 چای صافی  بستنی اسکوب  تخت رنده تک

   بر گوجه رنده    بازکن کنسرو

 گوشکوب بیفتک   انبرساالد

  یونیک 

   طالیی  برفکی  ساده  پاسماوری سرویس   

  درصد01درصد رضایت مندی خرید مشتریان از این لیست تا این تاریخ: 

حدود جمع کل با برند های معروف پیشنهادی 
 )بدون اقالم بزرگ(

  

)بدون حدود جمع کل با برند گاسونیک پیشنهادی 

 اقالم بزرگ(

  


