
 

کاغذ  ,یکبار مصرف کاغذی و پالستیکی و همچنین تامین و ارایه مواد اولیه کاغذی محصوالتدر حوزه عرضه و فروش   یکی از معتبرترین تولید کنندگان  ,این مجموعه تولیدی

همچنین به مشتری این ضمانت را می دهد  خود جلب کرده است. بهاین شرکت با تولید محصوالت باکیفیت و مقرون به صرفه رضایت مشتریان را تاکنون استروک و رول کف می باشد. 

 لیدی از بهترین نوع خود می باشد. که مواد اولیه تو

 

This company is one of the most reputable manufacturers in the field of supplying and selling disposable paper and plastic products, as 

well as delivering paper materials, stroke paper, and bottom reel. The company has already attracted customers' satisfaction through 

the production of high-quality and cost-effective products. It also guarantees the customer that the raw materials are of the best type. 

 

 شرایط فروش 

 

 با توجه به متغییر بودن قیمت ها, نسبت به ثبت سفارش در همان روز اقدام کنید. 

 .کلیه هزینه حمل از کارخانه تا مقصد )باربری و ...( بر عهده مشتری می باشد 

   .پرداخت به صورت نقدی از طریق مدیر فروش, یا به صورت حضوری صورت میگیرد 

 و کشور های دیگر ارسال  به تمامی نقاط کشور 

 

 Terms of Sale  

 

 Payments are made in cash through the sales manager or in person. 

 Depending on the price variability, apply for the order on the same day. 

 All transportation costs from the factory to the destination are the responsibilities of the customer. 

 Send to all parts of the country and other countries 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

List of Disposable Products Price (Rls) 

 لایر/قیمت

Number in 

Carton 

 تعداد  در کارتن

Paper Size 

 سایز کاغذ

یکبار مصرف لیست محصوالت  

Paper Cup 360 cc 1700 2500 90*65  سی سی 063لیوان کاغذی  

Paper Cup 220 cc 1400 2000 64*95  سی سی 223لیوان کاغذی  

Paper Cup 180 cc 1350 2000 84*64  سی سی 083لیوان کاغذی  

Paper Cup 120 cc 1020 2000 84*64  سی سی 023لیوان کاغذی  

Paper Cup 90 cc 720 4000 84*64  سی سی 03لیوان کاغذی  

Paper plate 19*19 1250 1500 100*60  00*00بشقاب کاغذی  

Birthday Theme 30 pcs 83000 30 *   عددی 03تم تولد  

Birthday Theme 20 pcs 60000 20 *  عددی 23تم تولد  

Popcorn 3700 1000 *  پاپ کرن 

Ice Cream 250 cc 1800 2000 *  سی سی 253بستنی  

Plastic Paper 950g 280 500 *  گرم  053لیوان پالستیکی  

Potato Bowl 1900 1500 *  کاسه سیب زمینی 

Paper Tablecloth High Gram 12 Meters  95000 20 ½M*12M  متری گرماژ باال 02سفره کاغذی  

Paper Tablecloth 10 Meters 82000 20 ½M*10M  متری  03سفره کاغذی  

Paper Tablecloth 8 Meters 72000 20 ½M*8M  متری  8سفره کاغذی  

Plastic Tablecloth 50 Meters 48500 25 ½M*50M  0درجه  متری 53سفره نایلونی  

Plastic Tablecloth 50 Meters 43500 25 ½M*50M 2 درجه متری 53 نایلونی سفره  

Plastic Majlesi Tablecloth 12 Meters Grade 1 72000 20 ½M*12M 0درجه  متری  02نایلونی  سفره مجلسی  

Plastic Majlesi Tablecloth 12 Meters Grade 2 68000 20 ½M*12M 2  درجه  متری 02 نایلونی مجلسی سفره  

Stroke Paper 208grm /متغیرVaries * متغیر /Varies  گرم 238کاغذ استروک 

Bottom Reel 25 kilos Varies/متغیر * متغیر /Varies  کیلویی 25رول کف 


