
 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان 34.000مخصوص پشت بام و سازه های سبک و زیر پارکت متری  30در 30

 تومان 39.000زیر پارکت متری مخصوص پشت بام و سازه های سبک و  30در 30



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

  

 

 

 

 

 تومان 49.500مخصوص  پشت بام و سازه های سبک و زیر پارکت متری  40در  40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000سانتی متری 3اتوماتیک   1زمینه سفید با سنگ نمره   40در  40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

با تمام اتوماتیک سانت  3با ضخامت  طوسی 30در  30

 تومان  49.500متری   1سنگ نمره 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 تومان  52.000حیاطی طرح موج   40در  40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 با سنگ زمینه سفید گرانیتی 40در  40

 تومان  52.000دو سانتی    1نمره 

سبز و گرانیتی  30در  30

دو  1سنگ نمره  مشکی با

 تومان  52.000سانتی   



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حیاطی طرح خربزه ای و آجری متری  40در  40

 تومان  52.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرانیتی و حیاطی متری  30در 30

 تومان 48.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

گرانیتی و حیاطی متری  30در 30

 تومان 48.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 
 تومان 48.000گرانیتی و حیاطی متری  30در 30



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومان 48.000حیاطی متری  آجیلی  30در 30



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان 41.000مخصوص پشت بام و سازه های سبک و زیر پارکت متری  40در 40

مخصوص پارکینگ، پشت سانت  3ضخامت اتوماتیک  40در40

 تومان 59.000متری  امب



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 
 مخصوص محوطه باغ ، ویال ، واش بتن  40در  40

 هزار تومان  73 زمینه طوسی هر متر مربع 

 هزار تومان 75 و زمینه سفید و قرمز   



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

  
 مخصوص محوطه باغ ، ویال ، واش بتن  40در  40

 هزار تومان  73 زمینه طوسی هر متر مربع 

 تومانهزار  75 و زمینه سفید و قرمز   



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

  

 

 مخصوص محوطه باغ ، ویال ، واش بتن  40در  40

 هزار تومان  73 زمینه طوسی هر متر مربع 

 هزار تومان 75 و زمینه سفید و قرمز   

 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 نمونه عکس واش بتن تولید شده 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 40در  40بتن   نمونه عکس واش

 تولید شده



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

پرسی استاندارد صادراتی متری   60در30واش  بتن 

 زاره 135



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

و  50در50انواع واش بتن و موزاییک 

 .باشدقیمت استعالمی می   60در 30



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

متری بلبرینگی. دو قلبی. آجری حیاطی  40در 40

 تومان  52.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  52.000حیاطی متری  40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

  52.000حیاطی آجدار  متری  40در 40

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

پلنگی با سنگ جوشقان حیاطی  40در 40

 تومان  53.000متری   1نمره 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

حیاطی آجدار  متری  40در 40

 تومان  52.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

طرح گلپر با حیاطی آجدار   40در 40

 تومان  52.000متری سنگ جوشقان 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 تومان  53.000دو رنگ  متری طی  حیا 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومان  53.000دو رنگ  متری حیاطی   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000دو رنگ  متری حیاطی   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000دو رنگ  متری حیاطی   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000متری  صلیبیدو رنگ حیاطی   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000متری  صلیبیدو رنگ حیاطی   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000 حیاطی  دو رنگ  متری 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

نوار دور باغچه در دو رنگ قرمز و طوسی  

 تومان  18.000/ هر عدد  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

نوار دور باغچه در دو رنگ قرمز و  

 تومان  18.000هر عدد  طوسی  / 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  53.000 متریاتوماتیک  3نمره  آجیلی 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 متریضخامت دو سانت  3نمره  آجیلی 40در 40

 تومان  50.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

  طرح آجیلی نمونه عکس های 

قیمت ها کمتر  30در30به اطالع میرساند در سایز 

 میشود و اگر سنگ ها ریزتر شود باز هم ارزانتر میشود.



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  57.000 متریاتوماتیک  4نمره  آجیلی 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

  77.000 متریاتوماتیک  8 , 7نمره  افشار  40در 40

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  67.000 متریاتوماتیک  5 نمره  افشار  40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

هزار و  65دو سانتی  4و3 نمره  حضرتی  40در 40

 تومان  68.000 متریاتوماتیک استاندارد 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

  77.000 متریاتوماتیک  5 نمره  حضرتی  40در 40

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

  80.000 متریاتوماتیک  7،8 نمره  حضرتی  40در 40

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

زمینه  اتوماتیک 7و6 نمره   عسلی و مشکی 40در 40

 تومان  77.000 متری  زمینه سفیدو  75متری طوسی 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 متریماتیک اتو الشه دودی با سنگ پروانه ای 40در 40

 تومان  87.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

  هزار 100استاندارد متری  الشه عسلی و مشکی  40در 40

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  هزار  58متری    عسلی نارنجی یزدی 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  هزار  57متری    عسلی نارنجی یزدی 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 60سایز الوان فرنگی  و  2موزاییک چینی 

 86.000میلیمتر  متری  30ضخامت  30در

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

گرانیتی اتوماتیک  30در 60

 تومان 86.000متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

یز ساتک الیه انیت  موزاییک طرح سنگ گر

سانت طوسی  متری  1.8ضخامت  40در40

 تومان 85.000سفید  تومان 00086.



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

عکس نمونه موزاییک طرح سنگ 

  40در40سایز تک الیه گرانیت  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

یک دو الیه اتوماتعکس نمونه موزاییک طرح سنگ گرانیت  

تومان و سفید   65.000طوسی  فی   40در40سایز 

 تومان . 66.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

دو سانتی  ینیچ 6و5نمره  سنگ چینی   40در 40

 تومان  64.000متری  کیتمام اتوماتو هزار  57



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

و  لیمویی نمونه موزاییک عکس

 مشکی  لیمویی



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 مرمر 6و5نمره  برفی  40در 40

تمام و هزار  60دو سانتی 

 تومان  64.000متری  کیوماتات



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام مرمریت  8و7نمره    برفی  40در 40

 تومان  78.000متری  کیاتومات



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

متری  کیتمام اتومات   7و6نمره    عسلی  40در 40

 تومان  81.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

  40در 40

 کیاتومات یاقوتی

  73.000متری 

 تومان

 یاشک  40در 40

متری  کیاتومات

 تومان  56.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

و  56طوسی و  65زرد و  57 قرمز پلنگی 40در 40

 تومان  هزار 57سفید



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

و  56طوسی و  65زرد و  57 قرمز موج  40در 40

 تومان  هزار 57سفید



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  64.000قهوه ای متری  آفتاب   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  52.000متری  طرح حلقه ای    حیاطی 40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

اتوماتیک ضخامت سه سانت متری  چند رنگ  40 در40

 تومان  78.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

اتوماتیک   کفپوش پلیمری طرح سنگ مالون 50 در50

 هزار 62رنگی کرم  –هزار 59سفید  – هزار57طوسی 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

پلیمری مخصوص محوطه سازی  با خاصیت   40در 40

طوسی متری درصد  و ضد شوره 100ضد یخ زدگی 

   59.000قرمز  –تومان   55.000

 در ضخامت های  پایین تر قیمت کاهش میابد.



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زدگی  پلیمری مخصوص محوطه سازی  با خاصیت ضد یخ  40در 40

   59.000قرمز  –تومان   55.000طوسی متری درصد  و ضد شوره 100

 در ضخامت های  پایین تر قیمت کاهش میابد.



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

پلیمری مخصوص محوطه سازی  با خاصیت   60در 40

طوسی متری درصد  و ضد شوره 100ضد یخ زدگی 

   69.000 سفید –تومان   67.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

هر متر   6طرح برفی اتوماتیک با سنگ نمره 

 تومان 00063.سانت متری  2ضخامت مربع 

 تومان  69.000سانت متری   3ضخامت 

 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

در   5و4زمیه طوسی با سنگ نمره  

  59.000سانت متری  2ضخامت  40در40سایز

 تومان 65.000سانت متری  3و  انتوم



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

هر عدد  در دو رنگ قرمز و طوسی  / نوار دور باغچه 

در طرح های مختلف با  نرده سیمانیو     تومان  18.000

 هزار تومان85میلگرد هر عدد 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

استاندارد  متری  1اتوماتیک باسنگ نمره   40در 40

 تومان  53.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

باسنگ نمره   40در 40

سانت   2ضخامت  1

 تومان  59.000متری 

باسنگ نمره   40در 40

سانت   2ضخامت  3

 تومان  61.000متری 

 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

اتوماتیک )طرح سفید سیاه و سایه روشن(   40در 40 

 تومان  64.000استاندارد  متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

اتوماتیک )طرح سفید سیاه و سایه روشن(   40در 40 

 تومان  64.000استاندارد  متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زی پرسی  سیمانی مخصوص محوطه سا  20در20کفپوش 

  58.000طوسی متری و ضد شوره  سانتیمتر 6ضخامت 

 تومان . 67.000زرد  رنگ  -  63.000قرمز  –تومان 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیمانی مخصوص   20در20نمونه طرح کفپوش 

  سانتیمتر 6ضخامت محوطه سازی پرسی  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشه   40در 40

 استاندارد یرنگ

  95.000متری 

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

الشه   40در 40

 یپرطاوس

متری  استاندارد

 تومان  79.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 40در40سبز و نارنجی  در سایز الشه 

 تومان 109.000اتوماتیک متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40در40ی در سایز مشک یالشه عسل

 اتوماتیک ) قیمت به روز می باشد( 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

اتوماتیک  40در40در سایز  الشه الوان

  هزار تومان 98متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 40در40ی در سایز الشه عسل

 اتوماتیک ) قیمت به روز می باشد( 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرانیتی اتوماتیک  40در 40

 تومان 69.000متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

سانت با  3اتوماتیک ضخامت    40در 40

در کلیه طرح ها  متری  1سنگ نمره 

 تومان 64.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

کفپوش چند ضلعی پلیمری مخصوص محوطه سازی  با خاصیت 

درصد  و ضد شوره 100ضد یخ زدگی 

 | |  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

  

 

کفپوش چند ضلعی پلیمری مخصوص محوطه سازی  با خاصیت 

درصد  و ضد شوره 100ضد یخ زدگی 

 | |  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

د ضلعی پلیمری مخصوص محوطه سازی  با خاصیت کفپوش چن

درصد  و ضد شوره 100ضد یخ زدگی 

 | |  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

در رنگهای سفید ، قرمز ،  چینی اتوماتیک 2سنگ نمره گرانیتی با 

 تومان  65.000پرتقالی: اتوماتیک هر متر مربع  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش طرح سنگ باد بر  و طرح های 

هر متر مربع    50در50سایز مدرن  در 

 تومان  65.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

کفپوش طرح سنگ باد بر  و طرح های 

هر متر مربع    50در50 زسایمدرن  در 

 تومان  65.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

   50در50 ایزسطرح های مدرن  در  کفپوش با

 تومان  65.000هر متر مربع  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

مرمر سفید با زمینه دودی : اتوماتیک   موزاییک الشه

 تومان  86.000هر متر مربع  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  70.000اتوماتیک هر متر مربع   40در 40سایز 

 تومان  68.000اتوماتیک هر متر مربع   40در40سایز 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 لیمویی و مشکیموزاییک 

هر متر مربع    اتوماتیک

 تومان  59.000

 سانت 3لیمویی و مشکی موزاییک 

 تومان  00076.هر متر مربع    اندارداست



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  87.000الشه  سفید علی گودرز  متری   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 تومان  102.000الشه  چهار رنگ  متری   40در 40



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

الشه  سبز کرمان    40در 40 

 تومان  128.000متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشه  سبز روشن  متری   40در 40

 تومان  105.000



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

  108.000الشه  یزدی  متری   40در 40

 تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 
 64.000جنگلی متری   2نمره   40در 40

 تومان. 

 تومان  69.000متری    4با سنگ نمره  



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی

 

 09139751764   -   09139751746شماره تماس مستقیم کارشناسان فروش کارخانه اصفهان:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یزدی    2اتوماتیک با سنگ نمره   40در 40

 تومان  60.000متری 



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 ر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . قیمت ها بر اساس تغیی
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حیاطی طرح افتاب   40در 40

  00072.متری طوسی   سانت 4

 تومان  76.000 قرمز  و تومان



 1400/12/25 رسانی : بروز لیست قیمت موزاییک )) جهت نماینده و همکار(( 

 به تومان درب کارخانه می باشد .قیمت 
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 متر مربع می باشد . 150حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .
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  54.000متری سانتی سفید   2.4
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اتوماتیک ضخامت سه سانت   40در 40

 تومان  65.000گرانیتی  متری 
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 تن و دو مرحله ساب بیست کله می باشد. 500کلیه قیمت ها بر منای موزاییک پرس 

 از ما انتظار کار بی کیفیت و فقط ارزان نداشته باشید .

 قیمت ها بر اساس هزینه تولید تعیین شده .

 های زیر تماس بگیرید .جهت سفارش با شماره 
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 شرکت مدرن موزاییکدستگاه های ساب 
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 مدرن موزاییک انبار پیرامونی شرکت
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 سازی های و آبرو ها .جدول بتنی مورد اسفاده در محوطه 
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