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تهران شهر –6931اردیبهشت  تشک ویستر لیست قیمت محصوالت  

) تومان(لیست قیمت تشک ویستر   

ردی

 ف

288*38 نام محصول  688*288  628*288  658*288  618*288  608*288 ضمان 

 ت

 نوع

تشک هوردا  6

 پدیک
سال2 0505555 000555 005555 055555 000555 005555  –بدون فنر  

 28طبی ارتفاع 
 سانتی

555050 تشک ویستا 2 سال0 005555 005555 005555 005555 000555  فنری بونل ,  
 60ارتفاع 

 سانتی

 5 005555 005555 005555 005555 005555 005555 تشک ناژین 0

 سال

 24فنری بونل , 
 سانتی

 4 0505555 055555 005555 005555 005555 055555 تشک مارینا 5
 سال

 21فنر بونل , 
 سانتی

 1 0005555 0055555 0505555 005555 005555 005555 تشک جیوا 4
 سال

 20فنر بانل , 
 سانتی

تشک دکتر  1

ویستر 
 ارتوپدیک

005555 0505555 0005555 0005555 0005555 0005555 6 

 سال

فنر بونل , ارتفاع 
 -سانتی  23

 طبی

تشک دکتر  6
 ویستر

0505555 0005555 0005555 0000555 0055555 0505555 6 
 سال

فنر بونل , 
مموری فوم . 

 23ارتفاع 
 سانتی

تشک کینگ  0
 ویستر

0000555 0000555 0005555 0500555 0005555 0005555 6 
 سال

فنر بونل , 
مموری فوم 

دانستیته باال 
 23,ارتفاع 

پارچه  –سانتی 
الیه 0  

تشک ویس  
 پاکت

0005555 0005555 0005555 0505555 0005555 0005555 6 
 سال

 فنر منفصل
 مموری دار

 08ارتفاع 
 سانت

تشک ویسکو  

 ویستر
0055555 0005555 0555555 0000555 0005555 0555555 6 

 سال

بدون فنر , طبی 
 –اسفنجی 

 –مموری فوم 
 08ارتفاع 

 سانتیمتر

تشک کرون  

 ویستر
0005555 0005555 0005555 0055555 0005555 0005555 0 

 سال

 –فنر منفصل 
 –مموری فوم 

ارتفاع  –پد ویژه 
سانتیمتر 05  

 –پنبه  %688 - 005555 000555 000555 005555 005555 005555 محافظ تشک 3
 قابل شستشو

چرم باکس 68  000555 005555 005555 005555 000555 005555 6 

 سال

پارچه مخمل و 
 چرم

 6 - 0055555 0005555 0005555 - 0005555 باکس جکدار 66
 سال

 جکدار

تاج باالسری  62

 چرم
500055  055555 005555 005555 005555 005555 6 

 سال

- 

 

 . ارزش افزوده به قیمتهای فوق اضافه شده است 

 تهران است . لیست فوق قیمت نمایندگی های شهر 

 است . تومان قیمت ها به 

 . در شهرستانها هزینه حمل و انبارداری اضافه میشود 
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