
Oneer list price 2020 قیمت لیست the Best Mattress

توضیحات 200*200 180*200 160*200 140*200 120*200 100*200 90*200 نوع تشک

- پارچھ گارانتی سال ۵ - فنری طبی تشک

سانت ٢۶ - سوزنی 4111000 3700000 3289000 2878000 2,467,000 2,056,000 1850000

اسپرینگ سوپر تشک

مدیکال
 - سوزنی - پارچھ سانتی ٢٧- فنری طبی

سال ۶ - حالتھ - دو ویژه پد 4889000 4400000 3911000 3422000 2,933,000 2,444,000 2200000 پدیک تشک
 - گردبافت - پارچھ سانتی ٢٧ - فنری طبی

HR طبی - پد سال ٧ 5333000 4800000 4267000 3733000 3,200,000 2,667,000 2400000 کامفورت مدیکال تشک
- پارچھ - ٢٨سانتی ویژه فنری طبی

 - متوسط سفت و - نرم سال ٨- ژاکارد

فنر تقویت 5973000 5376000 4779000 4181000 3,584,000 2,987,000 2688000 بامبو تشک
نرم پد سمت - یک سانتی ٢٩ فنری طبی

سال ٩ - فنر - تقویت حالتھ - دو کننده 6722000 6050000 5378000 4706000 4,033,000 3,361,000 3025000 ول اسلیپ تشک
 - پد طرف - دو فنر - تقویت ای پنبھ پارچھ

تعریق ضد - الیھ سال ٩ - سانت ٣٢ 8111000 7300000 6489000 5678000 4,867,000 4,056,000 3650000 کلکشن سوپر تشک
ترکیبی - فنر دوحالتھ ارتوپدیک فنری طبی

٩ - سمت یک در راحتی جھت الیھ دو - پد

سانت ٣۴ - سال 9333000 8400000 7467000 6533000 5,600,000 4,667,000 4200000 استار ۵ تشک
سال ٧ - سانتی ٢۶ - فنر بدون طبی

سفت بھ - رو بافت گرد - پارچھ گارانتی 5111000 4600000 4089000 3578000 3,067,000 2,556,000 2300000 ارتوپدیک تشک
پر الیھ از شده ساختھ سفت طبی تشک

 - ای پنبھ - پارچھ سال ٨ - ریباند تراکم

۴٠ دانسیتھ - اسفنج سانتی ٢٧ 5889000 5300000 4711000 4122000 3,533,000 2,944,000 2650000 ریباندی اونر تشک
 - ای پنبھ - پارچھ دار مموری فنری طبی

یک پیشرفتھ - مموری سانت ٣٢ - سال ٩

استرس - آنتی ترکیبی - فنر سمت 12444000 11200000 9956000 8711000 7,467,000 6,222,000 5600000 انرژی اونر تشک
زیپ - تشک فوم مموری ارتوپدیک طبی

-  ترکیب خواب استاندارد با - مطابق دار

, ترموباند- ٣١ , ریباند فوم  Hr , مموری

سانت 13778000 12400000 11022000 9644000 8,267,000 6,889,000 6200000 تمپور تشک
www.khabshop.com اینترنتی فروش

2166676628 تلفن

٢٠٢١ اونر تشک

معتبر فروش از پس خدمات و گارانتی با


