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ميکرو ویژه موکت ترمو    4/4فنر بونل  200*90 ميکرو ویژه ده  سال  86,240,000

 کيلو با ضخامت   100گرم ریباند   2000فلت 

کيلو با  40سانتي متر اسفنج ویژه  4

 سانت الياف پلي اورتان   12ضخامت 

گرم    1800گرم پارچه نانو گرد بافت 400

 سانت   36ارتفاع  پنبه آنتي باکتریال 

 1    10تشك رویال

 2    10تشك رویال 200*120 ميکرو ویژه ده  سال  115,038,000

 3    10تشك رویال 200*140 ميکرو ویژه ده  سال  134,211,000

 4    10تشك رویال 200*160 ميکرو ویژه ده  سال  153,384,000

 5    10تشك رویال 200*180 ميکرو ویژه ده  سال  172,480,000

موکت   4/4اچ سي فنر ميکرو ویژه با قطر  200*90 اچ سي ميکرو ویژه نه  سال  83,160,000

 کيلو با  100گرم ریباند  2000تریمو فلت 

کيلو اچ سي      40سانت اسفنج  4ضخامت 

سانتي مترالياف   12با ضخامت با ضخامت 

 گرم پارچه نانو گردبافت  400پلي الورتان 

گرم پنبه آنتي باکتریال    1800

 سانت  36ارتفاع تشك 

 6    9تشك رویال

 7    9رویالتشك  200*120 اچ سي ميکرو ویژه نه  سال  110,880,000

 8    9تشك رویال 200*140 اچ سي ميکرو ویژه نه  سال  129,360,000

 9    9تشك رویال 200*160 اچ سي ميکرو ویژه نه  سال  147,840,000

 10    9تشك رویال 200*180 اچ سي ميکرو ویژه نه  سال  166,320,000

نمد موکت  4/4پاکتي با قطرفنر مفصل  200*90 فنر منفصل پاکتي هشت سال  45,892,000

  40گرم قاب اسفنجي 1800ترمو فلت  

 سانتي متر اسفنج  6کيلویي به ضخامت 

 سانت الياف پلي   3کيلو با ضخامت   40

 گرم پارچه نانو آنتي باکتریال 400اورتان 

 سانت  30ارتفاع تشك 

 11    8تشك رویال

 12    8رویالتشك  200*120 فنر منفصل پاکتي هشت سال  61,191,900

 13    8تشك رویال 200*140 فنر منفصل پاکتي هشت سال  71,394,400

 14    8تشك رویال 200*160 فنر منفصل پاکتي هشت سال  81,589,200

 15    8تشك رویال 200*180 فنر منفصل پاکتي هشت سال  91,784,000

 ميکرو موکت تریمو فلت 4/4فنر بونل قطر  200*90 ميکرو فنر هشت سال  44,660,000

  3کيلو با ضخامت  40گرم اسفنج 1800

   2کيلو با ضخامت  80سانت اسفنج ریباند 

 گرم پارچه 400سانتي مترالياف پلي الورتان 

  سانت  31نانو پنبه آنتي باکتریال ارتفاع تشك  

  

 16    8تشك رویال

 17    8رویالتشك  200*120 ميکرو فنر هشت سال  59,551,800

 18    8تشك رویال 200*140 ميکرو فنر هشت سال  69,477,100

 19    8تشك رویال 200*160 ميکرو فنر هشت سال  79,402,400

 20    8تشك رویال 200*180 ميکرو فنر هشت سال  89,320,000

 گرم  1800موکت ترمو فلت  4/2فنر بونل  200*90 طبي فنري  هفت سال 42,196,000

سانتي  2کيلو با ضخامت 800اسفنج ریباند 

 سانتي  3کيلو ضخامت 35متر اسفنج

  400مترالياف ضد حساسيت پلي الورتان 

گرم پارچه نانو پنبه اي آنتي باکتریال 

 سانت.  30ارتفاع تشك 

 21    7تشك رویال 

 22    7تشك رویال  200*120 طبي فنري  هفت سال 56,263,900

 23    7تشك رویال  200*140 طبي فنري  هفت سال 65,642,500

 24    7تشك رویال  200*160 طبي فنري  هفت سال 75,021,100

 25    7تشك رویال  200*180 طبي فنري  هفت سال 84,392,000

 گرم   1300موکت ترمو فلت  4/2فنر بونل قطر  200*90 طبي فنري  شش سال  25,256,000

 سانتي متر اسفنج   2کيلو با ضخامت  80ریباند 

سانتي متر الياف ضد   3کيلو ضخامت  30

گرم پارچه نانو پنبه  300حساسيت پلي استر 

 سانت   29اي آنتي باکتریال ارتفاع تشك 

  

 26    6تشك رویال 

 27    6تشك رویال  200*120 طبي فنري  شش سال  33,679,800

 28    6تشك رویال  200*140 طبي فنري  شش سال  39,288,480

 29    6تشك رویال  200*160 طبي فنري  شش سال  44,906,400

 30    6تشك رویال  200*180 طبي فنري  شش سال  50,512,000
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 موکت ترمو فلت   4/2فنر بونل قطر  200*90 طبي فنري  پنج سال  20,559,000

سانتي متر   3کيلو با ضخامت  30اسفنج  1300

گرم پارچه  300الياف پلي استر ضد حساسيت  

  25نانو پنبه اي آنتي باکتریال ارتفاع تشك 

 سانت  

 31    5تشك رویال 

 32    5تشك رویال  200*120 طبي فنري  پنج سال  27,412,000

 33    5تشك رویال  200*140 طبي فنري  پنج سال  31,985,800

 34    5تشك رویال  200*160 طبي فنري  پنج سال  36,551,900

 35    5تشك رویال  200*180 طبي فنري  پنج سال  41,118,000

 موکت تریمو فلت   4/2فنر بونل قطر  200*90 طبي فنري  چهارسال 16,170,000

 2کيلو با ضخامت  25گرم اسفنج 1300

 سانتي متر الياف پلي استر ضد  

گرم پارچه نانو پنبه اي 300حساسيت 

 سانت 23آنتي باکتریال ارتفاع تشك 

 36    4تشك رویال

 37    4تشك رویال 200*120 طبي فنري  چهارسال 21,560,000

 38    4تشك رویال 200*140 طبي فنري  چهارسال 25,155,900

 39    4تشك رویال 200*160 طبي فنري  چهارسال 28,751,800

 40    4تشك رویال 200*180 طبي فنري  چهارسال 32,340,000

 موکت تریمو فلت   4/2فنر بونل قطر  200*90 فنري  سه سال  15,246,000

 کيلو با ضخامت   20گرم اسفنج  1300

سانتي متر الياف پلي استر ضد   5/1

گرم پارچه نانو پنبه اي  300حساسيت 

   5/21آنتي باکتریال ارتفاع تشك 

 41    3تشك رویال 

 42    3تشك رویال  200*120 فنري  سه سال  20,328,000

 43    3تشك رویال  200*140 فنري  سه سال  23,716,000

 44    3تشك رویال  200*160 فنري  سه سال  27,104,000

 45    3تشك رویال  200*180 فنري  سه سال  30,492,000

فوم   1300موکت تریمو فلت  4/2فنر بونل قطر  200*90 فنري  دو سال  13,629,000

سانتي متر الياف پلي   1پلي الورتان با ضخامت 

سانتي متر الياف   1الورتان با ضخامت 

گرم پارچه نانو پنبه اي آنتي  200ضدحساسيت 

   سانت 5/19باکتریال ارتفاع 

  

 46    2تشك رویال

 47    2تشك رویال 200*120 فنري  دو سال  18,172,000

 48    2تشك رویال 200*140 فنري  دو سال  21,205,800

 49    2تشك رویال 200*160 فنري  دو سال  24,231,900

 50    2تشك رویال 200*180 فنري  دو سال  27,258,000

 51   2نوجوان    180*80 فنري  دو سال  12,258,400

 52  کودك    130*70 فنري  دو سال  10,934,000
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 14ریباند ویژه با ضخامت  40اسفنج  200*90 طبي اسفنجي  شش سال  51,744,000

گرم هر دو   1800سانت ترمو فلت 

 3کيلو به ضخامت  40طرف اسفنج 

سانت الياف پلي استر ضد حساسيت 

گرم پارچه گرد باف نانو آنتي  400

 سانت  5/24باکتریال ارتفاع تشك 

 53    1مدیکال رویال 

 54    1مدیکال رویال  200*120 طبي اسفنجي  شش سال  68,992,000

 55    1مدیکال رویال  200*140 طبي اسفنجي  شش سال  80,542,000

 56    1مدیکال رویال  200*160 طبي اسفنجي  شش سال  91,991,900

 57    1مدیکال رویال  200*180 طبي اسفنجي  شش سال  103,488,000

 کيلویي به ضخامت     80اسفنج ریباند  200*90 طبي اسفنجي  پنج سال  40,348,000

گرم  1300سانت موکت ترمو فلت  14

کيلو به   30هر دو طرف اسفنج 

سانت پارچه پنبه اي آنتي  2ضخامت 

 سانت  5/21باکتریال ارتفاع تشك 

 58  جدید    2مدیکال رویال 

 59  جدید    2مدیکال رویال  200*120 طبي اسفنجي  پنج سال  53,900,000

 60  جدید    2مدیکال رویال  200*140 طبي اسفنجي  پنج سال  62,832,000

 61  جدید    2مدیکال رویال  200*160 طبي اسفنجي  پنج سال  71,733,200

 62  جدید    2مدیکال رویال  200*180 طبي اسفنجي  پنج سال  80,696,000

کيلو الياف پلي استر  80اسفنج ریباند  200*90 طبي اسفنجي  پنج سال  31,262,000

گرم پارچه اي نانو 400ضد حساسيت 

 سانت   17آنتي باکتریال ارتفاع تشك 

 63    2مدیکال رویال 

 64    2مدیکال رویال  200*120 طبي اسفنجي  پنج سال  41,734,000

 65    2مدیکال رویال  200*140 طبي اسفنجي  پنج سال  48,633,200

 66    2مدیکال رویال  200*160 طبي اسفنجي  پنج سال  55,594,000

 67    2مدیکال رویال  200*180 طبي اسفنجي  پنج سال  62,524,000

موکت تریمو   14کيلو با ضخامت  60فوم  200*90 طبي سه سال  18,634,000

 کيلو به ضخامت   20گرم اسفنج  1300فلت 

 سانت الياف پلي استر ضد حساسيت   5/1

گرم پارچه پنبه اي آنتي باکتریال 300

   سانت 21ارتفاع 

 73    3مدیکال رویال 

 74    3مدیکال رویال  200*120 طبي سه سال  24,847,900

 75    3مدیکال رویال  200*140 طبي سه سال  28,990,500

 76    3مدیکال رویال  200*160 طبي سه سال  33,133,100

 77  3مدیکال رویال  200*180 طبي سه سال  37,268,000

 78 باکس  200*90 - - 18,942,000

 79 باکس  200*120 - - 24,871,000

 80 باکس  200*140 - - 27,720,000

 81 باکس  200*160 - - 29,799,000
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