
موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 1 از 6 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

0.0025104.94250-0فلورانس كرم30*60گرید)Aركتی)(آتوسا)(1.62)(حراجی)1

262569.7799.561930.68سفید ساده براق30*60درجه2(1.44)(فرزاد)2

1717.20161676.635221495.26آماتیس براق30*60درجه2(فرزاد)(1.44)3

40.5632.341123.0175421.92آیال بژ روشن براق30*60درجه2(1.44)(فرزاد)4

1202.04000آیال بژ تیره30*60درجه2(1.44)(فرزاد)(حراجی)5

000140.58الكساندرا روشن مات30*60گرید)Bركتی)(فرزاد)(1.44)(8برگی)6

000139.14الكساندرا تیره مات30*60گرید)Bركتی)(فرزاد)(1.44)(8برگی)7

00064.8الكساندرا گلدار مات30*60گرید)Bركتی)(فرزاد)(1.44)(8برگی)8

000205.02تورنتو كرم روشن مات30*60گرید)Bركتی-دیجیتال)(فرزاد)(1.44)(8برگی)9

000173.34تورنتو كرم تیره مات30*60گرید)Bركتی-دیجیتال)(فرزاد)(1.44)(8برگی)10

154.620206.1497.7مشكی ساده براق30*60درجه2(فرزاد)(1.44)11

595.16305.28276.84482.94النا گلدار براق30*60درجه2(ركتی)(یادمان)(1.44)(8برگی)12

588.06368.82394.94515.34النا تیره براق30*60درجه2(ركتی)(یادمان)(1.44)(8برگی)13

1489.861382.94846.72727.56النا روشن براق30*60درجه2(ركتی)(یادمان)(1.44)(8برگی)14

000483.84النا روشن براق30*60درجه3(ركتی)(یادمان)(1.44)(8برگی)15

0291.60830.7الكرونیا كرم روشن(ركتی)30*60درجه1(صبا)(1.44)16

072.7200الكرونیا كرم تیره(ركتی)30*60درجه1(صبا)(1.44)17

0494.640433.8الكرونیا كرم گلدار(ركتی)30*60درجه1(صبا)(1.44)18

017.2800الكرونیا كرم تیره(ركتی)30*60درجه2(صبا)(1.44)19

00409.50سفید ساده براق30*60درجه3(ركتی)(پردیس آباده)(1.26)20

00162.720سفید ساده براق30*60درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.26)21

1.62207.54366.265.4كواترا تراورتن30*60گرید)Aپارسیان)(آنتیك)(1.62)(حراجی)22

55.08000كاستلون كرم قهوه ای30*60گرید)Aپارسیان)(آنتیك)(1.62)(حراجی)23

0.0010-013.48كاستلون كرم قهوه ای گلدار30*60گرید)Aپارسیان)(آنتیك)(1.62)(حراجی)24

248.94582.480434.164ولگا تیره و لینو كرم تیره براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)25

842.3800000001645.88256.88456.12ولگا گلدار(ویوالكرم) براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)26

1795.035709.5608580.781236.42دانوب روشن و لینو طوسی روشن براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)27

659.52214.92203.58317.883دانوب تیره و لینو طوسی تیره براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62).28

109.616825.88287667.081دانوب گلدار براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)29

0725.760341.82ولگا گلدار(ویوالكرم) براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)30

E-0510205.020كاستلون كرم قهوه ای30*60گرید)Bپارسیان)(آنتیك)(1.62)(حراجی)31

0260.820327.24ولگا تیره و لینو كرم تیره براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)32

477.72001593.03286.38613.976ریحان گلدار براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)33



موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 2 از 6 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

735.84861.28233.461246.5ریحان روشن براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)34

E-0720177.120ریحان گلدار براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)35

E-0610709.0264.8ریحان روشن براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)36

010100تك گل السانا طالیی براق30*60درجه372

488006تك گل السانا نقره ای براق30*60درجه382

013100تك گل ترمه طالیی براق30*3960

0143.000100تك گل پیچك طالیی براق30*4060

0.54475301-9تك گل ارغوان طالیی براق30*60درجه411

336260300304تك گل السانا نقره ای براق30*60درجه421

455817391466تك گل السانا طالیی براق30*60درجه431

017540199تك گل ارغوان نقره ای براق30*60درجه441

047400تك گل گلبرگ طالیی براق30*60درجه452

011.347200فابیا گلدار(ركتی)30*60گرید)Aزرین)(1.44)(حراجی)46

42.840.00200مهساا كرم گلدار2(ركتی)*30*60گرید)Bزرین)(1.44)(حراجی)47

282.240اریكا گلدار30*60درجه3(ركتی)(زرین)(1.44)48

0E-051439.38300.78راك مات30*60گرید)Aركتی)(44)(باستان)(1.8)10برگی49

394.2389.8778641.62538.92مرجان كرم تیره براق(ركتی) 30*60گریدA(66)(1.8)10برگی50

0.00115.53500اربیت تیره(88) براق30*60گرید)Aركتی)(باستان)(آنتیك)(1.8)51

202.32001000دهبید گالسی30*60گرید)Aركتی)(آتوسا)(1.8)10برگی52

0101.5200آرمیتا خاكستری30*60درجه3(برج)(1.44)(حراجی)53

887.76472.681231.720آرمیتا شكالتی30*60درجه2(برج)(1.44)(حراجی)54

18.3679.6400آرمیتا خاكستری30*60درجه2(برج)(1.44)(حراجی)55

122.76000پالمیرا سنگ روشن30*60درجه2(برج)(1.44)56

393.12100.80275.04آرمیتا شكالتی30*60درجه3(برج)(1.44)(حراجی)57

105.8443.083.040آنتیك(001)(كرم-شكالتی) نیمه مات30*60درجه2(برج)(1.44)58

81.54179.4600آنتیك(132)(شكالتی)30*60درجه2(برج)(دیجیتال)(1.44)(حراجی)59

010.4400.36لوتوس كرم تیره براق30*60درجه2(برج)(1.44)60

079.9200لوتوس كرم گلدار براق30*60درجه2(برج)(1.44)61

000221.04لوتوس طوسی روشن براق30*60درجه2(برج)(1.44)62

00060.48لوتوس طوسی تیره براق30*60درجه2(برج)(1.44)63

0190.2600بارما بژ گلدار(پارما)30*60درجه2(ركتی)(نیلوفر)(1.08)(حراجی)64

15.12199.920.340بارما بژ گلدار(پارما)30*60درجه1(ركتی)(نیلوفر)(1.08)(حراجی)65

2158.481098.54461.521094.94سفید ساده براق30*60درجه2(ركتی)(نیلوفر)(1.44)66



موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 3 از 6 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

123.4819.43593.420بارما بژ روشن(پارما)30*60گرید)Aركتی)(نیلوفر)(1.44)(حراجی)67

4.325.76862.560سفید ساده براق30*60درجه)cصدیق)(1.44)68

271.44124.91900دنا كرم براق30*60درجه)cصدیق)(1.44)69

0.001-557.27721.72001924.74مروارید سفید براق30*60درجه)Cصدیق)(1.44)70

011.52422.10نیلوفر كرم براق30*60درجه)cصدیق)(1.44)71

00584.160دنا كرم براق30*60گرید)Bركتی)(صدیق)(1.44)72

00212.940نیلوفر كرم براق30*60درجه)Bركتی)(صدیق)(1.44)73

0.0030582.8416.2-شینا سفید براق30*60درجه)cصدیق)(1.44)74

0118.80326.96كاترین سفید براق30*60درجه)cصدیق)(1.44)75

162.725.76941.220نازنین كرم براق30*60درجه)cصدیق)(1.44)76

167.044.32259.740شینا سفید براق30*60درجه)Bركتی)(صدیق)(1.44)77

6381528آیه قرآنی30*7860

01287.72428.220ماربل طوسی30*60درجه2(فرزاد)(1.44)79

1244.16000آیال بژ روشن براق30*60درجه3(1.44)(فرزاد)80

0583.2881.460مادرید طوسی روشن براق30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)81

00.0028448.020مادرید طوسی تیره براق30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)82

42.122000نیلوفر آبی روشن30*60گرید)Aسرام نگار)(1.62)(9برگی)(حراجی)83

1.6224.4854.720لیلیان بنفش گلدار2(راست بزرگ)30*60گرید)Aسرام نگار)(1.62)(9برگی)(حراجی)84

1635.841111122576.3402940.57لیلیان آبی براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)85

205.02101.70366.02لیلیان آبی گلدار1 براق(چپ بزرگ)30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)86

435.06233.280365.72لیلیان آبی گلدار2 براق(راست بزرگ)30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)87

E-061013.680پرند بنفش گلدار1(چپ بزرگ)30*60گرید)Aسرام نگار)(1.62)(9برگی)(حراجی)88

2168.822483.261482.460لیلیان بژ براق30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)89

422.82498.278278.280لیلیان بژ گلدار1 براق(چپ بزرگ)30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)90

337.5117.54272.719.44لیلیان بژ گلدار2 براق(راست بزرگ)30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)91

48.427.742050لیلیان بنفش گلدار1(چپ بزرگ)30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)(حراجی)92

2695.920.359468.363497.4لیلیان بژ براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)93

662.22388.860.3657.17لیلیان بژ گلدار2 براق(راست بزرگ)30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)94

487.8388.4448.96707.21لیلیان بژ گلدار1 براق(چپ بزرگ)30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)95

594.721496.5987.121962.36مادرید قهوه ای روشن براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)96

341.64200.28425.88630مادرید قهوه ای تیره براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)97

411.48392.58142.28573.3مادرید قهوه ای گلدار براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)98

458.46356.4929.520لیلیان آبی براق30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)99



موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری
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انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

77.76093.60مادرید قهوه ای روشن براق30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)100

00132.660مادرید قهوه ای گلدار براق30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)101

099.54162.540لیلیان آبی گلدار2 براق(راست بزرگ)30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)102

213.8495.58162.540لیلیان آبی گلدار1 براق(چپ بزرگ)30*60درجه2(ركتی)(سرام نگار)1.62(9برگی)103

722.52334.4401320.38مادرید طوسی روشن براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)104

187.92451.440.54442.15مادرید طوسی تیره براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)105

291.6331.2319.86272.45مادرید طوسی گلدار براق30*60درجه1(ركتی)(سرام نگار)(1.62)(9برگی)106

0221.3800دهبید كرم براق30*60درجه1(ركتی)(پردیس آباده)(1.26)107

22.86000010689.784.86ولگا روشن و لینو كرم روشن براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)108

1.62127.983.42317.52ولگا گلدار(ویوالكرم) براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)109

79.383.6656.28111.78ولگا تیره و لینو كرم تیره براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)110

0.000112.4200ولگا روشن و لینو كرم روشن براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)111

E-06142.300دانوب روشن و لینو طوسی روشن براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)112

0190.08153.720دانوب تیره و لینو طوسی تیره براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)113

0106.38258.120دانوب تیره و لینو طوسی تیره براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)114

0382.32199.980دانوب روشن و لینو طوسی روشن براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)115

556.74238.14228.060دانوب گلدار براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)116

35718385.2235.8ترمه سفید براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)117

82.812.9669.84217.98ترمه كرم تیره براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)118

58.1400.360ترمه كرم گلدار براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.26)119

0500.1400ترمه سفید براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)120

307.8171.72293.760ترمه كرم تیره براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)121

025.3818.36336.96ترمه آبی تیره براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)122

204.7662.82160.740ترمه آبی تیره براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)123

025.9200ترمه كرم تیره براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)124

32.0425.74400ترمه آبی گلدار براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.26)125

000532.44ترمه كرم گلدار براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.26)126

298.08728.103146.362212.919ولگا روشن و لینو كرم روشن براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)127

0.003-0637.560لینو طوسی روشن براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)128

0024.3106.38لینو طوسی گلدار براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)129

570.24787.3254450.36لینو كرم روشن براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)130

298.08404.820203.94لینو كرم تیره براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)131

1.6282.62166.320لینو كرم گلدار براق30*60گرید)Aركتی)(پارسیان)(1.62)132
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59.9441.040382.68لینو كرم گلدار براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)133

0157.1400لینو كرم روشن براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)134

0109.2400لینو كرم تیره براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)135

0142.56113.580لینو طوسی تیره براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)136

0297.7200لینو طوسی روشن براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)137

19.8042.120لینو طوسی گلدار براق30*60گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.62)138

00180لینو كرم تیره براق30*60گرید)Cركتی)(پارسیان)(1.62)139

73.8E-05100شكوفه كرم گلدار(ركتی)30*60گرید)Aنایس55)(دارینا)(1.8)10برگی(حراجی)140

1159.56617.041394.92835.92مرجان كرم روشن براق(ركتی)30*60گریدA(44)(1.8)10برگی141

55.080.00010.0010مرجان كرم تیره براق30*60گرید)Aركتی)(66)(1.62)142

437.220.000100مرجان یاسی گلدار(ركتی)A--(55(1.62)()60*30حراجی)143

12.96000مرجان یاسی تیره(ركتی)A--(66(1.62)()60*30حراجی)144

127.8000مرجان آبی گلدار(ركتی)A--(1928(1.62)()(55)60*30حراجی)145

146A(1.62)=---(55)60*30(ركتی)027.7800ماریانا كرم گلدار

50.22001025.60شكوفه كرم تیره(ركتی)30*60گرید)Aنایس66)(دارینا)(1.62)(حراجی)147

0.002-30.78170.180شكوفه كرم گلدار(ركتی)30*60گرید)Aنایس55)(دارینا)(1.62)(حراجی)148

213.4200شكوفه كرم تیره(ركتی)30*60گرید)Cنایس66)(دارینا)(1.62)(حراجی)149

302.7127.26517.04265.32مرجان كرم گلدار براق(ركتی)30*60گریدA(55)(1.8)10برگی150

00535.7710.98آندیا(30*60 (DS66 درجه)A(1.62)حراجی)151

217.62000اسكار طوسی مات30*60گرید)Aركتی)(66)(باستان)(1.62)152

00252.560دهبید گالسی30*60گرید)Aآتوسا)(1.62)153

19.2667.01500گرانادا كرمA(--60*30ركتی)(آتوسا)(1.62)(حراجی)154

764.340فارا30*60درجه1(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)155

420.125459.90306.9دیبا خاكستری براق30*60درجه2(صدرا)(1.44)(8برگی)156

784.095729.280941.842سفید ساده براق30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)157

412.7601.40سپهر كرم تیره30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)158

399244.4600.001سپهر كرم گلدار30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(8برگی)(حراجی)159

623.28281.600سپهر كرم روشن30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)160

0.005-065.520شیدا آبی گلدار30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)161

1.412.600.001شیدا كرم روشن30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)162

0164.8400شیدا كرم گلدار30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)163

0.000168.5600سپهر آبی روشن30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)164

0.0049-0.00110.140سپهر آبی گلدار30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)165
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0276.6700كسری قهوه ای تیره30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)166

026.600كسری قهوه ای گلدار(A)30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)167

022.0800كسری قهوه ای گلدار(B)30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)168

011.3600رخشا لیمویی30*60درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)169

1.430.941800كسری آبی گلدار(B)30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)170

619.4200كسری آبی روشن30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)171

012.7700كسری صورتی تیره30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)172

1.41100كسری صورتی گلدار(B)30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)(حراجی)173

182.5009.277ایفل30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.4)(8برگی)174

15.72149.040ایفل30*60درجه2(صدرا)(1.44)(8برگی)175

0108.4500سپهر آبی گلدار30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)176

035.5300سپهر آبی روشن30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)177

36.78000شیدا كرم روشن30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)178

0215.400سپهر كرم روشن30*60درجه1(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)179

012.3400سپهر كرم تیره30*60درجه1(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)180

067.0800100.002فارا30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)181

13200165.44ایفل30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)182

126.72000شیدا كرم گلدار30*60درجه2(ركتی)(صدرا)(1.76)(10برگی)(حراجی)183

2.160-022.32ته باری (30*60)(1.8)184

056.700كاترینا آبی(ركتی)30*60درجه1(اورست)(1.62)(حراجی)185

019.4300كاترینا آبی گلدار(ركتی)30*60درجه1(اورست)(1.62)(حراجی)186

072.8800كاترینا بنفش(ركتی)30*60درجه1(اورست)(1.62)(حراجی)187

0170.6400كاترینا بنفش(ركتی)30*60درجه2(اورست)(1.62)(حراجی)188

32.4000شوشه قهوه ای گلدار(ركتی)30*60درجه3(اورست)(1.62)189

00097.2ملودی كرم مات30*60درجه3(ركتی)(اورست)(1.62)190

2.1600178.111ملودی كرم مات30*60درجه2(ركتی)(اورست)(1.62)191

00057.87ملودی كرم مات گلدار30*60درجه1(ركتی)(اورست)(1.62)192


