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 55511355    زمستانی فروشگاه امین نقدی  لیست
 قیمت نام جنس)نقدی( ردیف قیمت )نقدی(نام جنس

 000000 لوازم طلق کامل معمولی بدون میل 9 98100000 سنگین بدون آهن امین)طرح گلف(وضد خش فوق طلق کامل نشکن ●

 500000 سانتی 50 – 99لوازم طلق کامل با میله  0 00100000 طلق کامل نشکن وضد خش فوق سنگین اهن دار امین)طرح تایکو(●

 010000 لوازم طلق پلیسی اصلی بدون میل 3 000 طلق کامل نشکن وضد خش بدون آهن )پارس(

 )طرح گلف)امینورق طلق تکی نشکن ضدخش فوق سنگین ●
 700000 لوازم طلق اصلی گلف و تایکویی با میل 5 1100000

 310000 لوازم طلق اصلی گلف و تایکویی بدون میل 0 1100000 امین)طرح تایکو(دخش فوق سنگین ورق طلق تکی نشکن ض●

 001000 ) لوله( سایبان )هرعدد(  6 000 سنگین پارس ورق طلق تکی نشکن ضد خش

 1100 99مهره میل طلق  7 061000 بدون  یو بزرگ 9بادگیر جلو پا بدون سپر درجه 

 590000 )دست(9درجه  با مهره میل طلق پلیسی 8 090000 معمولی ننشک روسپریبادگیر جلو پا

 930000 )یک عدد(مهرهبدون سانتی  50میل طلق 1 050000 بادگیر جلوپا روسپری نشکن ضخیم

 950000 سانتی با مهره )یک عدد( 50میل طلق  90 000000 9برف پاک کن درجه 

 31000  شیشه ردو نوار 99 900000 )جفت(9بست پلیسی  فرمان درجه

 100000 ورق تایکو و ایوو اصلی بی آهن 90 71000 بست بادگیر)یو(

 9000000 با آهن و نوالن و ایوو اصلی ورق  تایپکو 93 500000 9براق درجه   دامن طلق بلند ضخیم

 380000 آهن طلق ایو و تایکو 95 000000 9مات درجه  دامن طلق بلند ضخیم

 610000 ورق نازک  ورق اسپرت ،پرواز، پارس باریک 90  0ت درجه ما  دامن طلق بلند ضخیم

 610000 میورق ضخ باریک ورق پارس،اسپرت،پرواز 96 900000 دامن طلق کوتاه معمولی 

 7300000                        ،اسپرت،پرواز پهن ورق ضخیمورق پارس 97 970000 ضخیم دامن طلق کوتاه

 710000 نصیر فوق  ضخیم  ورق 98 000 رجیخا 9دستکش  پنجه ای درجه

 610000  و تایپکو  بدون آهنورق ایوا  91 000 خارجی 0دستکش  پنجه ای درجه

 8100000  ورق نوالن فوق ضخیم بدون آهن 00 97000000 بلند درجه یک دستکش پنجه ای چرمی پاکستانی

 GOFL 710000ورق سوپر گفل  و گلد بزرگ فوق ضخیم        09 9900000 دستکش نیم پنجه چرمی پاکستانی●

 GOFL 750000 ورق سوپر گفل و گلد کوچک فوق ضخیم 00 810000 دستکش روی فرمان ارتشی ضد آب جدید●

 750000 ورق گفل و گلد بزرگ ورق ضخیم 03 100000 دستکش رو فرمان چرمی بزرگ هندا وپولسارو ویو●

 GOFL       700000ورق نازک بزرگ سفید و گلد ورق گفل 05 600000 رچمی امیندستکش روفرمان برزنتی پ●

 GOFL 610000 ورق گفل متوسط ورق نازک 00  دستکش رو فرمان چرمی پرچمی امین●

 GOFL                        630000ورق نازک ورق گفل کوچک 06 010000 دستکش روفرمان برزنتی پرچمی پارس

 MICO                  710000)میکو( ورق گنبدی بزرگ 07  چرمی مشکی پارسدستکش روفرمان 

 MICO                 610000)میکو( ورق گنبدی کوچک 08 100000 دار برزنتی و چرمیروزینی روباکی یکسره جیب

 93100000 چراغ گرد  ورق وسپایی 01 500000 پارچه سایبان خالی

 90000000 ورق باجاج و کاواساکی 30 8100000 ه دار  بالولهنفره پای0 سایبان پالستیکی

 730000 در سه رنگکوتاه شیشه خور بلند و ورق ویو 39 150000 سایبان برزنتی دو نفره پایه دار بالوله

 710000 یک تکه بلند  ورق ویو 30 901000 عدد با مهره ویوشیر 

 730000 یو کوتاه یک تکهورق و 33 931000 )رابط پایه طلق( با مهرهTVSشیر 

 710000 ورق ویو شیشه خور فوق ضخیم 35 73000 کارتنی 9شیشه طلق درجه 

 06000000 میل3ورق ویو)مودناس(کوتاه و بلند خارجی  30 97000000     و و تایپکو معمولی  جعبه ای ایو کامل طلق

 37000000 میل6س(کوتاه و بلند خارجیورق ویو)مودنا 36 00000000 طلق کامل نوالن و ایوو  اصلی جعبه ای

 810000 سفیدورنگی((ورق یک تیکه پهن ساده ایرانی 37 90300000  جعبه ای معمولی و گلد طلق کامل گفل

 730000 )سفیدورنگی( ایرانی باریک ورق یک تیکه GOLF      98000000 38ای اصلی گلف اصلی جعبه  کامل طلق

 010000 چرمی و شمعی ضد آب حوله ای هدبند 31 90000000 به ایطلق کامل سوپر گلف فوق ضخیم جع

 951000 کفی ترکبند 50 310000 9گوش بند درجه 


