
 شرکت تولیدی خوشخواب)سهامی خاص(

(لیست قیمت فروش محصوالت )مصرف کننده  
 

 

 قیمت ویژه
 مبلغ فروش

 قیمت ویژه ردیف عنوان کاال 
 مبلغ فروش

 ردیف عنوان کاال 

 0022 تماس بگیرید
تشک آناهیتا 

022*042  
تشک کامفورت نوزاد  022 تماس بگیرید 00

030*02  
0 

 0022 تماس بگیرید
آناهیتا تشک 
022*062  

 نوجوان تشک کامفورت 022 تماس بگیرید 03
002*02  

0 

 3322 تماس بگیرید
تشک آناهیتا 

022*002  
 زاد تشک طبی فنری نو 922 تماس بگیرید 04

030*02  
3 

 3022 تماس بگیرید
تشک آناهیتا 

022*022  
جوان تشک طبی فنری نو 0422 تماس بگیرید 00

002*02  
4 

 4622 تماس بگیرید
تشک آناهیتا گرد قطر 

002  
)فنری(  تشک کامفورت 902 تماس بگیرید 06

022*92  
0 

 0922 تماس بگیرید
تشک طبی پاکتی 

022*92  
)فنری( تشک کامفورت 0022 تماس بگیرید 00

022*022  6 

 0022 تماس بگیرید
تشک طبی پاکتی 

022*022  
)فنری( تشک کامفورت 0322 تماس بگیرید 00

022*002  
0 

بگیریدتماس   0022 
تشک طبی پاکتی 

022*002  
)فنری( تشک کامفورت 0022 تماس بگیرید 09

022*042  
0 

 0902 تماس بگیرید
تشک طبی پاکتی 

022*042  
)فنری( تشک کامفورت 0022 تماس بگیرید 32

022*062  
9 

 3422 تماس بگیرید
تشک طبی پاکتی 

022*062  
)فنری( تشک کامفورت 0922 تماس بگیرید 30

022*002  
02 

 3022 تماس بگیرید
تشک طبی پاکتی 

022*002  
)فنری( تشک کامفورت 0022 تماس بگیرید 30

022*022  
00 

 4022 تماس بگیرید
تشک طبی پاکتی 

022*022  
 0022 تماس بگیرید 33

تشک طبی فنری 
022*92  

00 

 0022 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*92  
 0922 تماس بگیرید 34

تشک طبی فنری 
022*022  

03 

 3022 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*022  
 0002 تماس بگیرید 30

تشک طبی فنری 
022*002  

04 

 3022 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*002  
 0602 تماس بگیرید 36

تشک طبی فنری 
022*042  

00 

 4422 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*042  
 3222 تماس بگیرید 30

تشک طبی فنری 
022*062  

06 

 0222 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*062  
 3422 تماس بگیرید 30

تشک طبی فنری 
022*002  

00 

 0622 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*002  
 3022 تماس بگیرید 39

تشک طبی فنری 
022*022  

00 

 6022 تماس بگیرید
تشک طبی آلینا 

022*022  
92*022تشک آناهیتا  0622 تماس بگیرید 42  09 

بگیریدتماس  92*022باراباس تشک 0022  022*022تشک آناهیتا  0022 تماس بگیرید 40   02 

 0022 تماس بگیرید
 باراباس تشک
022*022  

002*022تشک آناهیتا  0022 تماس بگیرید 40  00 



 شرکت تولیدی خوشخواب)سهامی خاص(

(لیست قیمت فروش محصوالت )مصرف کننده  
 

 

 قیمت ویژه
 مبلغ فروش

 قیمت ویژه ردیف عنوان کاال )لایر(
 مبلغ فروش

 ردیف عنوان کاال )لایر(

 4022 تماس بگیرید
تشک های کالس 

002*022مموری   
002*022 تشک باراباس 0022 تماس بگیرید 64  43 

 0622 تماس بگیرید
تشک های کالس 

042*022مموری   
042*022 تشک باراباس 0022 تماس بگیرید 60  44 

 6022 تماس بگیرید
تشک های کالس 

062*022مموری   
062*022 تشک باراباس 0922 تماس بگیرید 66  40 

بگیریدتماس   0022 
تشک های کالس 

002*022مموری   
002*022 تشک باراباس 0022 تماس بگیرید 60  46 

 0222 تماس بگیرید
تشک های کالس 

022*022مموری   
022*022 تشک باراباس 0422 تماس بگیرید 60  40 

 3422 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*92  
 0022 تماس بگیرید 69

تشک فرست کالس 
022*92  

40 

 3022 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*022  
 0022 تماس بگیرید 02

تشک فرست کالس 
022*022  

49 

 4022 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*002  
 3322 تماس بگیرید 00

تشک فرست کالس 
022*002  

02 

 0322 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*042  
 3922 تماس بگیرید 00

تشک فرست کالس 
022*042  

00 

 6222 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*062  
 4422 تماس بگیرید 03

تشک فرست کالس 
022*062  

00 

 6022 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*002  
 0222 تماس بگیرید 04

تشک فرست کالس 
022*002  

03 

 0002 تماس بگیرید
تشک سوپر استار 

022*022  
 0002 تماس بگیرید 00

تشک فرست کالس 
022*022  

04 

 0022 تماس بگیرید
تشک کالسیک 

022*92  
 0022 تماس بگیرید 06

 -)هاردتشک سوپر کالس 

92*022 سافت(  
00 

 0022 تماس بگیرید
تشک کالسیک 

022*022  
 0022 تماس بگیرید 00

 -)هاردتشک سوپر کالس 

022*022 سافت(  
06 

 0222 تماس بگیرید
تشک کالسیک 

022*002  
 3322 تماس بگیرید 00

 -)هاردتشک سوپر کالس 

002*022 سافت(  
00 

 0322 تماس بگیرید
تشک کالسیک 

022*042  
 3922 تماس بگیرید 09

 -)هاردتشک سوپر کالس 

042*022 سافت(  
00 

 0602 تماس بگیرید
تشک کالسیک 

022*062  
 4422 تماس بگیرید 02

 -)هاردتشک سوپر کالس 

062*022 سافت(  
09 

 3222 تماس بگیرید
 تشک کالسیک

022*002  
 0222 تماس بگیرید 00

 -)هاردتشک سوپر کالس 

002*022 سافت(  
62 

 3322 تماس بگیرید
تشک کالسیک 

022*022  
 0002 تماس بگیرید 00

 -)هاردتشک سوپر کالس 

022*022 سافت(  
60 

 0222 تماس بگیرید
تشک  ام بی ام    

022 *92  
 3622 تماس بگیرید 03

تشک های کالس مموری 

022*92  
60 

 0022 تماس بگیرید
تشک  ام بی ام    

022 *022  
 4222 تماس بگیرید 04

تشک های کالس مموری 

022*022  
63 



 شرکت تولیدی خوشخواب)سهامی خاص(

(لیست قیمت فروش محصوالت )مصرف کننده  
 

 

 قیمت ویژه
 مبلغ فروش

 قیمت ویژه ردیف عنوان کاال )لایر(
 مبلغ فروش

 ردیف عنوان کاال )لایر(

 0622 تماس بگیرید
باکس هتلی 

022*062  
 9322 تماس بگیرید 90

 022تشک  ام بی ام    
*002  

00 

 0022 تماس بگیرید
باکس هتلی 

022*002  
 02922 تماس بگیرید 96

 022تشک  ام بی ام    
*042  

06 

 00222 تماس بگیرید 90 تشک میکرو سفری  022 تماس بگیرید
 022تشک  ام بی ام    

*062  
00 

 04222 تماس بگیرید 90   تماس بگیرید
 022تشک  ام بی ام    

*002  
00 

 00022 تماس بگیرید 99   تماس بگیرید
 022تشک  ام بی ام    

*022  
09 

92*022تشک سفری   422 تماس بگیرید 022   تماس بگیرید  92 

92*022باکس هتلی   922 تماس بگیرید 020   تماس بگیرید  90 

022*022باکس هتلی  0222 تماس بگیرید 020   تماس بگیرید  90 

002*022هتلی باکس  0022 تماس بگیرید 023   تماس بگیرید  93 

44000003  -44099223تلفن تماس:   042*022باکس هتلی  0422 تماس بگیرید   94 022 
باکس هتلی 

022*042  

 


