
 5:    شماره 

1396:    تاریخ 

نام طرحگروهسایزردیف
د

ر
2درجه 1درجه 

D E1397,1000

Decor E1453,5000

D E2

بژروشن،طوسی )ریوالندا-قالبدار (بژ،بن)ریو - بریک روشن قالبدار -   بریک روشن   –قالبدار  (بژ،گلد)لیزا    – فارست سفید 

بژ ، طوسی روشن ، بالنکو  ) گلوری ( -  طوسی روشن ،بن روشن)اطلس -خطی قالبدار (بژروشن،طوسی روشن)ریوالندا- قالبدار(روشن

رومن بژ - (

416,000358,600

Decor E2

دکور رومن بژ قالبدار- قالبدار (بژ  ، طوسی روشن ، بالنکو  )دکورگلوری -  قالبدار  (بژ،بن)دکور ریو-  دکور فارست سفید 
472,400413,000

D E3

قهوه ای ، )گلوری - (طوسی تیره،بن تیره)اطلس - قالبدارخطی (بژ تیره،طوسی تیره،آنترازیت)ریوالندا - (سبز،قهوه ای،آجری) فارست

(طوسی تیره
456,300375,600

Decor E3

  و B )دکور اطلس بن قالبدار-( A  و B )دکور اطلس طوسی قالبدار-دکور  بریک قالبدار تیره -(سبز،قهوه ای،آجری  ) دکورفارست 

A ) -  قالبدار( قهوه ای ، طوسی تیره)دکور گلوری
512,800429,900

D E4597,700539,200

Decor E4 654,200595,100(پریکات)دکور اطلس بن تیره

D F1458,7000

Decor F1515,2000

D F2

الیمستون -  الیمستون بژ -  خطی قالبدار (بژ،سفید)گرانادا -(بژ،سفید)گرانادا-  جما بژ قالبدار-  جما بژ -  ساجستا بژ قالبدار -  ساجستا بژ 

مونت کارلوقالبدار-الگابژقالبدار- بژقالبدار
477,600414,100

Decor F2 534,100468,400دکور الیمستون بژ- دکور جما بژ -  دکور ساجستا بژ-  (بژ،آنترازیت)  دکورگرانادا

D F3

 (قهوه ای،آنترازیت)گرانادا -قالبدار  (قهوه ای،آنترازیت)گرانادا-الیمستون قهوه ای -  ساجستا قهوه ای قالبدار-    ساجستا قهوه ای

 -   (سفید،کرم)نایس -  قالبدار  (طوسی روشن،بژروشن)ویو -(طوسی روشن،بژروشن)ویو- قالبدار (اکر،آبی)گالری- قالبدار خطی 

قالبدارخطی  (طوسی، بژ)مارکان - قالبدار  (طوسی، سفید، بژ)مارکان - آمادیس بژ روشن قالبدار-رزالین بژ- قالبدار (سفید،کرم )نایس
496,500431,000

Décor F3

 (طوسی، بژ)دکورمارکان - دکور آمادیس بژ قالبدار   -(طوسی، بژ )دکور ویو- (اکر،آبی)دکور گالری  – دکور الیمستون قهوه ای 

قالبدار
552,900485,400

D F4

- قالبدار(بنفش،آبی،قهوه ای)نایس- نایس قهوه ای  -  الگا مشکی قالبدار  - قالبدار (طوسی تیره، بژ تیره)ویو- (طوسی تیره، بژ تیره ) ویو

آمادیس بژ تیره  قالبدار - (آبی،صورتی)رزالین
528,400448,000

Décor F4584,800502,400دکور الگا مشکی

D F5 624,900563,600مارکان گرافیتو قالبدار خطی- مارکان گرافیتو قالبدار

Decor F5
دکور مارکان گرافیتو قالبدار- دکورآمادیس ویژه قالبدار -قالبدار (آبی،صورتی)دکور رزالین- (طوسی پریکات ، بژ پریکات)دکور ویو

681,400618,000

D G1536,700455,000
Decor G1593,200510,900

D G2

پراگ - هیلتون بژ قالبدار - هیلتون بژ - راماندا بژ- مونت بالنک سفید قالبدار- مونت بالنک سفید - زوما بژ- (روشن،تیره)پاالس بژ

 (بژ،سفید،سبزآبی  )آتن  - (بژ،سفید،سبزآبی  )آتن - لیمیتد روشن - هرب بژ قالبدار - گرو طوسی قالبدار- فریم بژ قالبدار - طوسی تیره 

شارون بژ- آلموندسفید - آفریقا سفید قالبدار  – (سفید،مشکی)آفریقا -  کلسی کرم -قالبدار
638,400589,800

DecorG2 694,800648,300دکور شارون بژ قالبدار- دکور فریم  –دکور راماندابژقالبدار - دکور زوما بژقالبدار –دکور پاالس بژ

D G3
-(آنترازیت- سبز )لیمیتد - گرو مشکی قالبدار - پراگ آنترازیت - راماندا قهوه ای - مونت بالنک مشکی  –  زوما قهوه ای 

کلسی قهوه ای قالبدار-(بژ روشن ، بژ تیره )آلموند-(طوسی روشن،طوسی تیره)آلموند
855,900770,200

DecorG3

دکور  - (پریکات)دکور مونت بالنک مشکی -دکور هرب  بژ قالبدار- دکور زوما بژ قالبدار گلدار - دکور مونت بالنک متالیک قالبدار

-قالبدار (بژ روشن، بژ تیره)دکور آلموند - دکور آلموند بژ - قالبدار (سبز،آنترازیت)دکور لیمیتد -(پریکات)پراگ آنترازیت 

قالبدار(بژ،طوسی)دکوریونیک - دکورکلسی کرم -قالبدار (طوسی روشن،طوسی تیره)دکورآلموند
912,300827,100

DG4917,300837,900

DecorG4973,700912,200

. ریال اضافه خواهد شد 33.000 به ازای هرمترمربع 2 و1هزینه برش ورکتیفاید بابت درجات 
.عوارض قانونی اضافه گردیده است % 9به قیمتهای فوق 

Tabriz Tile - Digital Design                                                      
(لیست قیمت مصرف کننده )                                                                          
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