
5:    شماره 

1396:    تاریخ 

نام طرحگروهسایزردیف
د

ر
2درجه 1درجه 

DA1

سئول  – (بن،بژ)سئول -جاکارتا  بژ قالبدار- جاکارتا  بژروشن –مردوسا بژ قالبدار   –مردوسا بژ 

قالبدار (بن،بژ)داکار   – (بن،بژ)داکار -قالبدار  (بن،بژ)
329,800298,000

Décor A1  386,200352,400دکور سئول قالبدار-  دکور جاکارتا  بژ

D A2 349,600315,800(بژتیره ، زیتونی  )جاکارتا   –مردوسا قهوه ا ی

Décor A2406,000370,200

D A3369,300333,600

Décor A3425,800388,000

D C1347,400157,044

Decor C1403,800157,044

D C2

طوسی روشن،قهوه  )میداس-پالرمو بژ  - (بژ، طوسی روشن)پیانو - ورونا بژ –فلوریدا بژ –نپال بژ

366,200313,900نیلو سفید(-  بژ روشن، بالنکو)کارما-رانست سفید( -سفید، بژ)مینتو ( - سفید)آنالیا  -(ای روشن

Decor C2422,700368,200

D C3

ورونا قهوه - ورونا بژ قالبدار-(قهوه ای،خردلی)فلوریدا - فلوریدا بژ قالبدار- نپال بژ قالبدار 

 (سفید ، صورتی،آبی ، بنفش)آلور -(روشن ،تیره)ورونا قهوه ای قالبدار  - (روشن ،تیره)ای

-(طوسی تیره،قهوه ای تیره)میداس- (سبز،آبی،طوسی)پالرمو- (برنز،طوسی تیره)پیانو -قالبدار

مینتو - (آبی ، طوسی روشن ، طوسی تیره  )آنالیا - قالبدار (طوسی تیره،قهوه ای تیره)میداس

-رانست سفید قالبدار- رانست مشکی - قالبدار (سفید،بژ،گرافیتو،گریس)مینتو  - (گرافیتو،گریس)

نیلو - نیلو سفید قالبدار -قالبدار(بژ روشن،بژ تیره،آبی،بالنکو،گریس)کارما -(بژ تیره،آبی)کارما

آبی

407,400330,800

Décor C3

صورتی )دکورآلور - قالبدار (بژ،گلد)دکور لیزا - دکور فلوریدا قالبدار  –دکور ورونا  قالبدار

-دکور مینتو-قالبدار(آبی ، طوسی تیره)دکور آنالیا - دکور آنالیا قالبدار - قالبدار(،آبی ، بنفش

دکور نیلو-(گریس،بژ)دکور کارما-دکور رانست قالبدار-گلدار (بژ،گرافیتو،گریس)دکورمینتو

463,800385,200

D C4 562,300493,700قالبدار خطی (بژ،مارون ، گریس ، نگرو )نورا - قالبدار  (بژ،بالنکو،مارون ، گریس ، نگرو  )نورا

Décor C4

 (بژ،مارون ، نگرو )دکور نورا  - (پریکات)رانست مشکی  - - (پریکات ) (مینتو بژ - مینتو)دکور 

(پریکات)(آبی،سرمه ای)نیلو -(پریکات)کارما گرافیتو قالبدار-قالبدار
618,700548,100

.عوارض قانونی اضافه گردیده است % 9به قیمتهای فوق 

2

60
  *

   
20

Tabriz Tile - Digital Design        

(لیست قیمت مصرف کننده )    

8 از 1صفحه 

1

50
  *

   
20

(عوارض ومالیات قانونی % 9بااحتساب ). ریال هزینه پالت وبسته بندی اضافه شده است  10.900به قیمتهای فوق 

. ریال اضافه خواهد شد 33.000 به ازای هرمترمربع 2 و1هزینه برش و رکتیفاید بابت درجات 


