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C گرید 
 

B گرید 
 

1درجه   
 

 طرح
 

 گروه
 

 سایز

  1 شانگاری قهوه ای تخت ** 247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
120*60  

 کالیره 

 مات
 

002  2 شانگاری قهوه ای دکور **  

 1 شانگاری کرم تخت ** 70 

 2 شانگاری کرم دکور  ** 270 258

 2 مونترال طوسی روشن رستیک ** 43 177

** 31-192  2 مونترال طوسی روشن دکور هگزا رستیک ** 

 2 مونترال طوسی روشن دکور کالیزا رستیک ** 277 **

142 512  2 مونترال طوسی تیره رستیک ** 

 2 مونترال طوسی تیره دکور هگزا رستیک ** 21 **

 2 مونترال طوسی تیره دکور کالیزا رستیک ** 310 **

072  2 مونترال گریس رستیک ** 24 

 2 مونترال گریس دکور هگزا رستیک  47 120

 2 مونترال گریس دکور کالیزا رستیک ** 195 492

 3 دانته مشکی تخت ** 280 **

 3 دانته دکور شنل رستیک ** 53 228

 3 دانته دکور النوین رستیک ** 49 263

 1 کلکته کرم نیو  تخت ** 398 166

40-204  126-75  2 کلکته کرم نیو دکور شنل رستیک ** 

492  2 کلکته کرم نیو دکور النوین رستیک ** 201 

 1 پترو کرم روشن تخت 417 93 77

 1 موداستون سفید تخت ** 115 113

 1 سمنت نیو واید ** 142 323

 1 سمنت نیو طوسی  ** 40 200

 3 موداستون مشکی تخت   211

 1 پالس کرم واید  تخت  103 71

177 863  1 پالس طوسی واید  

 1 پالس طوسی تخت 466 84 68

401  3 پالس دودی تخت 312 156 

 3 پالس مشکی  57 252

 1 توکیو طوسی  ** 51 62

 1 دوبلین کرم  118 40

کرم روشن رستیکبریک مدرن زمینه  **    2 

کرم تیره رستیک بریک مدرنزمینه  ** 16 40  2 

رستیک )آجری(مدرن بریک کرمدکور  ** 9   2 

آبی رستیک بریک مدرنزمینه  ** 92   2 

 2 دکور مدرن بریک آبی )آجری( رستیک ** 22 

 2 مدرن بریک سفید رستیک ** 48 117

 3 مدرن بریک مشکی رستیک 18  109

 2 مدرن بریک طوسی رستیک   86

 2 برلین سفید دکور فلور رستیک ** 131 80

 2 برلین سفید دکور الین رستیک 201 36 28

 2 فلورانس سفید دکور فلور رستیک ** 49 68

912  2 لندن سفید دکور برنا رستیک 101 240 

 2 ملبورن سفید دکور الین رستیک ** 67 58

 2 مونترال سفید دکور هگزا رستیک 280 130 121

 

C گرید 
 

B گرید 
 

1درجه   
 

 طرح
 

 گروه
 

 سایز

  1 ایمئن تخت ** 84 215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120*60  

 کالیره 

 مات

48  014  2 ایمئن دکور رز رستیک 

 2 ایمئن دکور الین رستیک 389 61 190

 1 مینیمال تخت ** 64 562

 2 مینیمال دکور داماسک رستیک  246 51

 2 مینیمال دکور مربع رستیک 44 83 81

 1 پاریس صدفی تخت ** 114 303

 2 پاریس صدفی دکور شنل رستیک  56 85

 2 پاریس صدفی دکور النوین رستیک  21 14

 1 پاریس بژ تخت ** 209 100

971 بژ دکور شنل رستیک پاریس ** 59   2 

 2 پاریس بژ دکور النوین رستیک 264  

601  1 پاریس طوسی تیره تخت ** 182 

 2 پاریس طوسی تیره  دکور شنل رستیک  73 46

 2 پاریس طوسی تیره دکور النوین رستیک 155 59 25

 2 فلورانس طوسی راک رستیک ** 20 211

881 رستیکفلورانس طوسی دکور فلور  ** 86   2 

561  2 فلورانس طوسی دکور الین رستیک ** 65 

 2 فلورانس کرم راک رستیک **  

 2 فلورانس کرم دکور فلور رستیک ** 48 230

225 210  2 فلورانس کرم دکور الین رستیک ** 

295 324 802  1 برلین طوسی روشن تخت 

 1 برلین طوسی تیره تخت  168 165

دکور فلور روشن رستیک برلین طوسی  31 135  2 

 2 برلین طوسی دکور فلور تیره رستیک  14 117

 2 برلین طوسی دکور الین تیره رستیک   294

 1 لندن کرم تخت 427 379 97

 2 لندن کرم دکور برنا رستیک   469

 2 لندن کرم دکور آکسفورد رستیک  46 

 1 لندن طوسی تخت 385 104 224

دکور برنا رستیک لندن طوسی   81  2 

 2 لندن طوسی دکور آکسفورد رستیک 255 26 19

 1 ملبورن طوسی روشن تخت ** 455 305

257 923  2 ملبورن طوسی روشن دکور پازل رستیک ** 

 2 ملبورن طوسی روشن دکور الین رستیک   38

 1 ملبورن طوسی تیره تخت ** 60 156

پازل رستیک ملبورن طوسی تیره دکور ** 335 **  2 

 2 ملبورن طوسی تیره دکور الین رستیک   

 2 آکوآل روشن رستیک ** 131 120

 2 آکوآل تیره رستیک ** 76 267

 براق 3 مشکی ساده براق ** 12 
 1 سفید ساده براق ** 200 

22آپرولیا کونیک ویژه   146   2  

 

120*40  

33آپرولیا کونیک ویژه  840    2 

44آپرولیا کونیک ویژه  **    2 

22تخت  ایآپرول  60 88  1 

 1 کامونیا تخت 856 289 

98 03  1 استونیا طوسی تخت 872 

35*120 1 پله سمنت واید 950    

20*120 1 زیرپله سمنت واید 600    

 سایز کارتن متراژ وزن تعدادکارتن متراژ پالت وزن پالت ضخامت

12 2120 88 3 53 2/2  40 120*60  

5/11  2130 4/86  3 35.5 44/1  60 120*40  

16 2200 64 3 44 28/1  50 120*35  

5/11  2320 108 6 31 44/1  75 120*20  


