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پذیرایی شاخسار

کد محصول                          403 

تعداد در کارتن                4 بسته

2.5 کیلویی

دو سر پیچ

کد محصول                          408 

تعداد در کارتن                8 بسته

1 کیلویی

Catering Shakhsar

Product code                  403

in carton                  4 boxes

2.5 kg

Two screw heads

Product code                  408

in carton                  8 boxes

1 kg

تقديم الطعام شاخسار

كود المنتج                            403

عدد الصنادي            4 الكرتونية

2.5 كجم

رأسان لولبيان

كود المنتج                             408

 عدد الصنادي            8 الكرتونية

1 كجم

Код товара

 Код товара                         403                            

Количество в коробке    4 коробки 

2.5 кг

Две головки винтов

 Код товара                         408                            

Количество в коробке   8 коробки 

1 кг
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دو سر پیچ کادویی 

کد محصول                          409 

تعداد در کارتن                8 بسته

1 کیلویی

پذیرایی لوکس 

کد محصول                          410 

تعداد در کارتن                8 جعبه

تعداد در جعبه           40 عدد

Two ends of the gift screw

Product code                 409

in carton                   8 boxes

1 kg

Luxury catering

Product code                  410

in carton                  8 boxes

in box                     40 pieces

طرفي المسمار هدية

كود المنتج                             409

عدد الصنادي            8 الكرتونية

1 كجم

تقديم الطعام الفاخر

كود المنتج                              410

عدد الصنادي            8 الصندوق

الرقم في الصندوق           40 قطعة

Два конца подарочного винта

 Код товара                         409                            

Количество в коробке   8 коробки  

1 кг

Роскошный кейтеринг 

Код товара                         410                       

Количество в коробке    8 коробки  

Количество в коробке            40 шт
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پذیرایی لوکس 

کد محصول                             411 

تعداد در کارتن               12 بسته

تعداد در بسته           20 عدد

Luxury crystal catering

Product code                    411

in carton                  12 boxes

in box                     20 pieces

تقديم الطعام من الكريستال الفاخر

كود المنتج                              411

عدد الصنادي            12 الكرتونية

الرقم في العلبة                 20 قطعة

Роскошный хрустальный кейтеринг

 Код товара                         411                            

Количество в коробке 12 коробки  

Количество в коробке           20 шт

مینی لوکس فله ای

کد محصول                          518 

تعداد در کارتن                          -

8 کیلویی

Bulk mini luxury

Product code                  518

in carton                                -

8 kg

الفخامة الصغيرة السائبة

كود المنتج                              518

عدد الصنادي                            -

8 كجم

Массовая мини роскошь

Код товара                         518                  

Количество в коробке                    -

 8 кг
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لواشک لوکس فله ای

کد محصول                          438 

تعداد در کارتن                          -

12 کیلوگرم

مینی لوکس

کد محصول                          463 

تعداد در کارتن                6 بسته

تعداد در بسته           70 عدد

Bulk Luxury

Product code                438

in carton                                 -

12  kg

Mini luxury

Product code                  463

in carton                  6 boxes

in box                     70 pieces

الفاخرة السائبة

كود المنتج                           438

عدد الصنادي                           -

12 كجم

ميني لوكس

كود المنتج                              463

عدد الصنادي            6 الكرتونية

الرقم في العلبة                 70 قطعة

Массовая роскошь

 Код товара                          438                            

Количество в коробке                      -

  12 кг

Мини Люкс

Код товара                         463                       

Количество в коробке   6 коробки  

Количество в коробке             70 шт
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پذیرایی پاکتی 

کد محصول                           502 

تعداد در کارتن               80 بسته

150 گرمی

Envelope reception

Product code                 502

in carton                80 boxes

150 g

استقبال المغلف

كود المنتج                            502

عدد الصنادي          80 الكرتونية

150 جرام

Прием конверта

 Код товара                         502                            

Количество в коробке   80 коробки  

150 г
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پذیرایی کامیار

کد محصول                          418 

تعداد در کارتن                4 بسته

2.5 کیلویی

Catering Kamyar

Product code                  418

in carton                  4 boxes

2.5 kg

تقديم الطعام کامیار

كود المنتج                              418

عدد الصنادي            4 الكرتونية

2.5 كجم

Кейтеринг

Код товара                         418                  

Количество в коробке   4 коробки  

2.5 кг
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لواشک سوپر لوله ای

کد محصول                          417 

تعداد در کارتن                  6 رول

وزن کل                        16 کیلو

Bulk mini luxury

Product code                  417

in carton                        6 roll

Total weight                 16 kg

الفخامة الصغيرة السائبة

كود المنتج                            417

عدد الصنادي                  6 لفافة

الوزن الكلي                           16 كجم

Массовая мини роскошь

Код товара                         417                  

Количество в коробке                    -

  общий вес                                  2.5 кг

سیبی بزرگ 

کد محصول                          444 

تعداد در کارتن                12 بسته

تعداد در بسته             5 عدد

Big apple

Product code                  444

in carton                 12 boxes

in box                        5 pieces

تفاحة كبيرة

كود المنتج                              444

عدد الصنادي            12 الكرتونية

الرقم في العلبة                 5 قطعة

Большое яблоко

Код товара                         444                       

Количество в коробке  12 коробки  

Количество в коробке             5 шт
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سیب و انار متالیز

کد محصول                          450 

تعداد در کارتن                30 بسته

تعداد در بسته            100 عدد

سیبی 3 تایی

کد محصول                          451 

تعداد در کارتن             30 بسته

تعداد در بسته          42 عدد

Metallic apples and pomegranates

Product code                 450

in carton               30 boxes

in box                   100 pieces

3 apples

Product code                 451

in carton               30 boxes

in box                   42 pieces

تفاح معدني ورمان

كود المنتج                            450

عدد الصنادي            30 الكرتونية

الرقم في العلبة                 100 قطعة

3 تفاح

كود المنتج                            451

عدد الصنادي            30 الكرتونية

الرقم في العلبة                 42 قطعة

Металлические яблоки и гранаты

Код товара                         450                       

Количество в коробке  30 коробки  

Количество в коробке           100 шт

3 яблока

Код товара                         451                       

Количество в коробке  30 коробки  

Количество в коробке           42 шт
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لواشک فوتبالی شاخسار

کد محصول                          501 

تعداد در کارتن                50 بسته

تعداد در بسته            42 عدد

لواشک موبایلی 60 گرمی

کد محصول                          539 

تعداد در کارتن                100 بسته

تعداد در بسته                7 عدد

Football Shakhsar

Product code                 501

in carton               50 boxes

in box                   42 pieces

mobile shakhsar 60gr

Product code                 539

in carton               100 boxes

in box                        7 pieces

كرة القدم شاخسار

كود المنتج                            501

عدد الصنادي            50 الكرتونية

الرقم في العلبة                 42 قطعة

التليفون المحمول شاخسار 60 جرام

كود المنتج                            539

عدد الصنادي            100 الكرتونية

الرقم في العلبة                   7 قطعة

Футбол

Код товара                         501                       

Количество в коробке  50 коробки  

Количество в коробке           42 шт

Мобильный 150 г

Код товара                         539                       

Количество в коробке  100 коробки  

Количество в коробке            7 шт
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لواشک لقمه ای شاخسار

کد محصول                          549 

تعداد در کارتن                30 بسته

تعداد در بسته            50 عدد

لواشک لقمه ای شاخسار

کد محصول                         550 

تعداد در کارتن              50 بسته

تعداد در بسته           20 عدد

Bite Shakhsar

Product code                 549

in carton               30 boxes

in box                    50 pieces

Bite Shakhsar

Product code                 550

in carton               50 boxes

in box                   20 pieces

عضة شاخسار

كود المنتج                           549

عدد الصنادي         30 الكرتونية

الرقم في العلبة               50 قطعة

عضة شاخسار

كود المنتج                            550

عدد الصنادي            50 الكرتونية

الرقم في العلبة                 20 قطعة

Кусать

Код товара                         549                       

Количество в коробке   30 коробки  

Количество в коробке           50 шт

Кусать

Код товара                         550                       

Количество в коробке  50 коробки  

Количество в коробке           20 шт
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لواشک لقمه ای شاخسار

کد محصول                         402 

تعداد در کارتن              50 بسته

تعداد در بسته           10 عدد

Bite Shakhsar

Product code                 402

in carton               50 boxes

in box                     10 pieces

عضة شاخسار

كود المنتج                            402

عدد الصنادي          50 الكرتونية

الرقم في العلبة                 10 قطعة

Кусать

Код товара                         402                       

Количество в коробке  50 коробки  

Количество в коробке           10 шт

لواشک قلبی

کد محصول                          564 

تعداد در کارتن              30 بسته

تعداد در بسته           100 عدد

Heart wash

Product code               564

in carton             30 boxes

in box                100 pieces

غسل القلب

كود المنتج                            564

عدد الصنادي         30 الكرتونية

الرقم في العلبة                100 قطعة

Мытье сердца

Код товара                         564                       

Количество в коробке  30 коробки  

Количество в коробке         100 шт
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دکتر میوه ای شاخسار

کد محصول                         406 

تعداد در کارتن                2 جعبه

تعداد در جعبه          25 عدد

دکتر میوه ای شاخسار

کد محصول                         407 

تعداد در کارتن              50 عدد

تعداد در بسته                     -

Fruit Doctor shakhsar

Product code                 406

in carton                  2 boxes

in box                    25 pieces

Fruit Doctor shakhsar

Product code                 407

in carton                                 -

in box                    50 pieces

دكتور الفاكهة شاخسار

كود المنتج                           406

عدد الصنادي           2 الكرتونية

الرقم في العلبة             25 قطعة

دكتور الفاكهة شاخسار

كود المنتج                           407

عدد الصنادي                              -

الرقم في العلبة                50 قطعة

Фруктовый Доктор

Код товара                         406                       

Количество в коробке  2 коробки  

Количество в коробке           25 шт

Фруктовый Доктор

Код товара                         407                       

Количество в коробке                     -  

Количество в коробке           50 шт
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لواشک عروسکی شاخسار

کد محصول                         523 

تعداد در کارتن              4 جعبه

تعداد در جعبه          28 عدد

Dolls Shakhsar

Product code                 523

in carton               4 boxes

in box                   28 pieces

الدمى شاخسار

كود المنتج                           523

عدد الصنادي            4 الصندوق

الرقم في الصندوق        28 قطعة

Куклы

Код товара                         523                       

Количество в коробке  4 коробки  

Количество в коробке           28 шт
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لواشک سوپر کیلویی )متری(شاخسار

کد محصول                         412 

تعداد در کارتن                          -

15 کیلوگرم

Super kg dish shakhsar

Product code                 412

in carton                               -

15 kg

طبق سوبر كيلو شاخسار

كود المنتج                           412

عدد الصنادي                           -

15 كجم

Блюдо супер кг

Код товара                         412                       

Количество в коробке                    -

  15 кг

آلوچه مخصوص

کد محصول                         561 

تعداد در کارتن              6 بسته

1 کیلوگرم

Special plums

Product code                 561

in carton               6 boxes

1 kg

الخوخ الخاص

كود المنتج                           561

عدد الصنادي            6 الكرتونية

1 كجم

Специальные сливы

Код товара                        561                       

Количество в коробке  6 коробки  

1 кг
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لواشک سوپر متری کامیار

کد محصول                           419 

تعداد در کارتن                          -

10 کیلوگرم

Super Meter Bowl Kamyar

Product code                419

in carton                               -

10 kg

وعاء متر سوبر کامیار

كود المنتج                           419

عدد الصنادي                           -

10 كجم

Суперметровая чаша

Код товара                         419                       

Количество в коробке                        -

  10 кг




