
موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 1 از 3 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

1661.041848.1511017.36821.34بارسلون كرم براق30*90درجه1(ركتی)(كونیك دار)(پردیس آباده)(1.08)1

410.4000سفید ساده براق30*90درجه3(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)2

0336.9600آلین 30*90درجه2(پارسیان)(1.62)3

14.58000یونیك طوسی گلدار30*90درجه2(ركتی+خاك سفید)(مجتمع)(1.62)(حراجی)4

42.1214.8500یونیك طوسی گلدار30*90درجه1(ركتی+خاك سفید)(مجتمع)(1.62)(حراجی)5

68.04000یونیك كرم تیره30*90درجه2(ركتی+خاك سفید)(مجتمع)(1.62)(حراجی)6

6.217.56000000000000050279.72آكاژور روشن مات30*90درجه2(ركتی)(برج)(1.08)7

0845.9100ملودی كرم مات30*90درجه2(ركتی)(برج)(1.08)(4برگی)8

0615.4600ملودی كرم گلدار مات30*90درجه2(ركتی)(برج)(1.08)9

0548.3700ملودی كرم مات30*90درجه2(ركتی)(برج)(1.35)(5برگی)10

003.9645.9برشی30*1190

20342525آیه قرآنی 30*1290

0183.330235.2نیو آرمانی كرم گلدار براق30*90-درجه2(گلسرام)(1.05)(حراجی)(ركتی)13

087.600قرنیز نیو آرمانی كرم براق30*90-درجه2(گلسرام)(1.05)(حراجی)(ركتی)14

01329.600.54نیو آرمانی آبی گلدار براق30*90-درجه2(گلسرام)(1.05)(حراجی)(ركتی)15

0.005-0351.060قرنیز نیو آرمانی آبی براق30*90-درجه2(گلسرام)(1.05)(حراجی)(ركتی)16

0601.200نیو آرمانی آبی ساده براق30*90-درجه3(گلسرام)(1.05)(حراجی)(ركتی)17

000984.96دهبید كرم براق30*90درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)18

249.21000دهبید طوسی براق30*90درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)19

82.0831.321448.34486آجرنما قهوه ای مات30*90درجه1(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)20

10.530.270100آجرنما قهوه ای مات30*90درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)21

0325.080783.81آجرنما باكو كرم مات30*90درجه1(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)22

0235.4400آجرنما باكو كرم مات30*90درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)23

1231.748.910206.28دهبید كرم براق30*90درجه1(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)24

33.911261.09866.16683.64دهبید طوسی براق30*90درجه1(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)25

1231.2000آجرنما كرم مات30*90درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)26

1231.212191140.661208.52میكالنژ كرم براق30*90درجه1(ركتی)(كونیكدار)(پردیس آباده)(1.08)27

753.5700737.64آجرنما كرم مات30*90درجه1(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)28

820.80572.670سفید ساده30*90درجه2(ركتی)(پردیس آباده)(1.08)29

1.62015.6665.34الیور(33)30*90 درجه2(ركتی)(پارسیان)(1.62)30

004.86208.439آلوین طوسی (آجرنما)30*90درجه2(ركتی)(پارسیان)(1.62)31

0816.4800آنیل (11) 30*90درجه2(ركتی)(پارسیان)(1.62)32

011.0700آلوین كرم قهوه ای ()(RM33آجرنما)30*90درجه2(ركتی)(پارسیان)(1.62)33



موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 2 از 3 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

021600آكاژور روشن مات30*90درجه2(ركتی)(برج)(1.35)(5برگی)34

7.5985.0530242.092فارا30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)35

33.5308.870892.316دیبا خاكستری براق30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)36

0.00193.340536.446-رخشا لیمویی30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(حراجی)37

5.283.42040.13سارینا30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)38

0.0020047.252آبدیس بژ30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(1030902)39

309.66228.71018.746آندیا30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(آلبا)(1.32)(5برگی)40

018.483092.67تراورتن كرم30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(حراجی)41

000532.486آلدر مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.32)(5برگی)42

021.073020.01نارون مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.58)(6برگی)43

021.3900.0024رخشا طوسی30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)44

460.58498.510624.89آبتین طوسی براق30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(1030901)45

428.636106.340953.038ویدا گلدار براق30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)46

593.73176.0380880.44ویدا روشن براق30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)47

000368.28ویدا تیره براق30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)48

341.61646.9466700آبنوس مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.32)(5برگی)(1030904)49

000711.48آلدر مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.32)(5برگی)50

0493.20533.806سفید ساده براق30*90درجه2(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)51

88.48000ویدا گلدار براق30*90درجه3(ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)52

8.1600171.6ویدا تیره براق30*90درجه3(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)53

0135.34100نارون مات30*90درجه3(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.58)(6برگی)54

E-071110.2901.324مارگارت گلدار مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)55

33.12188.4114.522.116مارگارت روشن مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)56

98.7367.0510129.36مارگارت تیره مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)57

91.48000دیبا خاكستری براق30*90درجه2(ركتی)(1.58)(صدرا)(6برگی)58

070.1100.778مارگارت تیره مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)59

67.32155.760275.88مارگارت روشن مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)60

459.16656.310329.17ویدا روشن براق30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)61

302.54235.2010152.47ویدا تیره براق30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)62

0206.4900ویدا گلدار براق30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)63

303.3631.5603.16ویدا گلدار براق30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)64

224.05282.74014.221ویدا روشن براق30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)65

285.48213.690369.07اسكادا روشن30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(حراجی)66



موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 3 از 3 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

26.7386.43067.852اسكادا تیره30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(حراجی)67

058.420183.21اسكادا گلدار30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(حراجی)68

00044.882اسكادا گلدار30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)(حراجی)69

0.004-0.002-164.110آبنوس مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.58)(6برگی)(1030904)70

0593.9800آلدر مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.58)(6برگی)71

419.74000آلدر مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.58)(6برگی)72

0183.2800دیبا خاكستری براق30*90درجه1(ركتی)(1.58)(صدرا)(6برگی)73

820.02000سفید ساده براق30*90درجه3(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(1.58)(6برگی)74

46.32000آندیا30*90درجه1(كونیكدار+ركتی)(صدرا)(آلبا)(1.58)(6برگی)75

128.8200162.09مارگارت گلدار مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)76

0.001122.97090.06نارون مات30*90درجه1(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.58)(6برگی)77

14.52000مارگارت گلدار مات30*90درجه3(ركتی)(صدرا)(1.32)(5برگی)78

986.82000نارون مات30*90درجه2(ركتی)(صدرا)(چوب)(1.32)(5برگی)79

E-06119.714.86ته باری (30*90)(5 برگی)80


