
موجودی سایز به تفكیک انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ كاشی گستران ری

صفحه 1 از 3 صفحه

انبار اتحادانبار رباط كریمانبار شهر ریانبار آزادگاننام كاالردیف

0283.500پالرمو روشن مات50*50درجه3(فرزاد)(1.5)1

2069.751211.5865.881027.25پالرمو روشن مات50*50درجه2(فرزاد)(1.5)2

620.75000011228598.5895.75دهبید بژ براق50*50درجه2(فرزاد)(1.5)3

1113.00000011238.251058.51178.25الندا بژ براق50*50درجه2(فرزاد)(1.5)4

242707246.5سفید ساده براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)5

974.251295884.51855.75رویال طوسی براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)6

0.004410.0010.751002.75سفید ساده براق50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)7

1144.751118553.51289رایكا قهوه ای مات 50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)8

1678.51344984.5434.5دهبید كرم براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)9

3.252023041258ای دی طرحداركرم((AD003 براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)10

3.522100ای دی طرحداركرم((AD003 براق50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)11

1280.75000ای دی قهوه ای(َِ(AD009 براق50*50درجه3(پردیس آباده)(1.75)12

328712983.505100ای دی قهوه ای((AD009 براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)13

47.25493.5194.25627وودن تیره((AD0012 براق50*50درجه1(چوب)(پردیس آباده)(1.75)14

113.7500421.75ای دی قهوه ای((AD009 براق50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)15

18000وودن روشن((AD0011 براق50*50درجه2(چوب)(پردیس آباده)(1.75)16

978.51120025.75ای دی كرم ساده((AD008 براق50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)17

9031236.251310.51182.5وودن روشن((AD0011 براق50*50درجه1(چوب)(پردیس آباده)(1.75)18

960.256721085.81126.755چوكا قهوه ای((AD0023 براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)19

210000وودن تیره((AD0012 براق50*50درجه2(چوب)(پردیس آباده)(1.75)20

00048.75ای دی طرحدارطوسی((AD007 براق50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)21

1767.50406.5787ای دی طرحدارطوسی((AD007 براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)22

34.75000هالیوود قهوه ای((AD0028 مات50*50درجه3(چوب)(پردیس آباده)(1.75)23

112354.43394.75757.25دهبید طوسی براق50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)24

48.5000هیمالیا سفید50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)25

00627.50رایكا قهوه ای مات 50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)26

1317.25899.750215هالیوود قهوه ای((AD0028 مات50*50درجه1(چوب)(پردیس آباده)(1.75)27

1528.75876847.75879.5هالیوود كرم((AD0029 مات50*50درجه1(چوب)(پردیس آباده)(1.75)28

000623هالیوود قهوه ای((AD0028 مات50*50درجه2(چوب)(پردیس آباده)(1.75)29

04.7578.250هالیوود كرم((AD0029 مات50*50درجه2(چوب)(پردیس آباده)(1.75)30

63.5190.1400ای دی كرم ساده((AD008 براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)31

1159.5187.251110.89640مرمر براق50*50درجه2(فرزاد)(1.5)32

2391.00000112221195.851121.75پالرمو تیره مات50*50درجه2(فرزاد)(1.5)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

030900مرمر براق50*50درجه3(فرزاد)(1.5)34

1125.23561.82401053.52دیبا خاكستری50*50درجه2(ركتی)(صدرا)(1.47)(6برگی)35

0.0050-85.50آالله50*50گرید)Bركتی)(پاسارگاد)(1.5)36

13.50001100676رخشان50*50گرید)Bركتی)(پاسارگاد)(1.5)37

0E-051721.50نیروان50*50گرید)Bركتی)(پاسارگاد)(1.5)38

0736.51095.25464.5آی تك50*50گرید)Bركتی)(پاسارگاد)(1.5)39

103.51155.2500بنتا سفید براق 50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)40

16.86000پرمون50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)41

00527.75160.25بنتا سفید براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)42

0480666.25ای دی طرحدار شكالتی((AD0026 براق50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)43

04.75357.5342.75بلوط كرم تیره مات50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)44

5842106.2519981044.25سپیتا كرم مات50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)45

3.523.2225.50بلوط طوسی تیره مات50*50درجه1(پردیس آباده)(1.75)46

670.25000سپیتا كرم مات50*50درجه2(پردیس آباده)(1.75)47

0071.50سفید ساده براق50*50درجه3(پردیس آباده)(1.75)48

437.75000چوكا قهوه ای((AD0023 براق50*50درجه3(پردیس آباده)(1.75)49

00770هالیوود قهوه ای((AD0028 مات50*50درجه4(چوب)(پردیس آباده)(1.75)50

00309.50هالیوود كرم((AD0029 مات50*50درجه4(چوب)(پردیس آباده)(1.75)51

00277.50ای دی كرم ساده((AD008 براق50*50درجه3(پردیس آباده)(1.75)52

00204.750وودن تیره((AD0012 براق50*50درجه4(چوب)(پردیس آباده)(1.75)53

09.0514.470بلسا50*50گرید)Bركتی)(پارسیان)(1.5)54

005380تیتانیوم استخوانی50*50گریدَ)Aباستان)(1.5)55

01601.5كاترین قهوه ای مات(33)50*50گرید)Aركتی)(چوب)(1.5)56

2226.500011856.75493.752456.75كاترین كرم(22)50*50گرید)Aركتی)(چوب)(1.5)(باستان)57

9.5630.573.25247.5كاترین قهوه ای(55)50*50گرید)Aركتی)(چوب)(1.5)58

91010649.75بالسا(33)(ركتی)50*50گرید)A(1.5)چوب)(حراجی)59

1.5066.750.5آنیسا بژ50*50گرید)Aباستان)(1.5)60

0155.7500كاترین كرم(22)50*50گرید)Bركتی)(چوب)(باستان)61

4.32759282215.75سفید ساده براق50*50گرید)Aركتی)(باستان)(1.5)62

605.85281.100فارا50*50درجه2(ركتی)(صدرا)(1.47)(6برگی)(حراجی)63

1094.19288.330635.04لیما كرم روشن مات50*50درجه1(ركتی)(صدرا)(1.96)(8برگی)64

1142.36774.850205.555لیما كرم تیره مات50*50درجه1(ركتی)(صدرا)(1.96)(8برگی)(حراجی)65

523.08146.710504.935روسانا50*50درجه2(ركتی)(صدرا)(1.96)(8برگی)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

000339.08دیبا خاكستری50*50درجه2(ركتی)(صدرا)(1.96)(8برگی)67

0975.5900روسانا50*50درجه1(ركتی)(صدرا)(1.47)(6برگی)68

0241.060180.81فارا50*50درجه1(ركتی)(صدرا)(1.47)(6برگی)(حراجی)69

000430.71لیما كرم روشن مات50*50درجه2(ركتی)(صدرا)(1.47)(6برگی)70


