
لیست کاالهای کمپین جشنواره عیدانه ارغوان

 درصد تخفیف عید قربان تا غدیر50تا 

رنگ ساختمانی

حلب | 801کد |رنگ آستر مشکی  |رامین 

ربعی |-  |رنگ روغنی زرد سیر براق  |رونق 

ربعی |-  |رنگ روغنی قرمز براق  |رونق 

ربعی |-  |رنگ روغنی قهوه ای روشن براق  |رونق 

ربعی |-  |رنگ روغنی قهوه ای سیر براق  |رونق 

ربعی |-  |رنگ روغنی کرم روشن براق  |رونق 

گالن | 9501کد |رنگ آکریلیک استخری آبی  |سحر 

ربعی | 9504کد |رنگ آکریلیک تزئینی نقره ای  |سحر 

کیلو14 | 903کد |رنگ آکریلیک سفید نیم براق ممتاز  |سحر 

کیلو7 | 903کد |رنگ آکریلیک سفید نیم براق ممتاز  |سحر 

کیلو | 903کد |رنگ آکریلیک سفید نیم براق ممتاز  |سحر 

گالن | 903کد |رنگ آکریلیک سفید نیم براق ممتاز  |سحر 

کیلو14 | 790کد |رنگ آکریلیک نما سفید مات  |سحر 

کیلو7 | 790کد |رنگ آکریلیک نما سفید مات  |سحر 

گالن | 740کد |رنگ روغنی استخری آبی براق  |سحر 

گالن | 750کد |رنگ روغنی استخری سفید براق  |سحر 

کیلو | 156کد |رنگ روغنی آبی آسمانی براق  |سحر 

کیلو | 257کد |رنگ روغنی آبی روشن براق  |سحر 



گالن | 130کد |رنگ روغنی جال  |سحر 

کیلو | 5170کد |رنگ روغنی سبز سیر براق  |سحر 

کیلو  | 1520کد |رنگ روغنی سبز مات  |سحر 

7.5k |-  | (آکریلیک)مالریت سفید مات |کاپارول 

7.5k |مورسکو سیالن سفید  |کاپارول 

حلب | 650کد |رنگ نیم پالستیک ممتاز سفید  |نیپون 

گالن | 750کد |رنگ پالستیک سفید  |  هادی

دبه| 750کد |رنگ پالستیک سفید  |هادی 

دبه | 2درجه  | (پارس اکریل)رنگ آکریلیک  |پارس بهار 

دبه |رنگ آکریلیک سفید نما  |آبگینه 

رنگ هنری

کیلو |خمیر پتینه  |کارن 

کیلو |خمیر ترک  |کارن 

کیلو |خمیر دانه سنگ  |کارن 

کیلو |خمیر سرامیک  |کارن 

گالن |رزین سنگ آماده  |کارن 

300kg |کهنه کاری آبی  |کارن 

300kg |کهنه کاری خاکی  |کارن 

300kg |کهنه کاری سبز  |کارن 

300kg |کهنه کاری سفید  |کارن 

300kg |کهنه کاری فیروزه ای  |کارن 

300kg |کهنه کاری کرم  |کارن 



300kg |کهنه کاری گل ماش  |کارن 

300kg |کهنه کاری مشکی  |کارن 

جوهر رنگ

400cc |جوهررنگ آبی  |زرفام 

400cc |جوهررنگ آلبالویی  |زرفام 

400cc |جوهررنگ سبز  |زرفام 

400cc |جوهررنگ طالیی  |زرفام 

400cc |جوهررنگ قرمز  |زرفام 

400cc |جوهررنگ قهوه ای  |زرفام 

400cc |جوهررنگ گردویی  |زرفام 

400cc |جوهررنگ الک الکل  |زرفام 

400cc |جوهررنگ مشکی  |زرفام 

غلطک ساختمانی

 اینچ 1 | 2000کد |قلم مو ساختمانی کرم  |خرم 

 اینچ1.2 | 2000کد |قلم مو ساختمانی کرم  |خرم 

 اینچ 2.5 | 2000کد |قلم مو ساختمانی کرم  |خرم 

 اینچ4 | 2000کد |قلم مو ساختمانی کرم  |خرم 

سنباده

پوساب کلینگ اصل P- 600ثایت 

سابح سنباده دیواری برگ

 پشت زردp_120سنباده 



پودر های ساختمانی

 2kg |پودر بتونه درزگیری  | (کناف)کی پالس 

 2kg |پودر بتونه ماستیک  | (کناف)کی پالس 

 2kg |پودر بتونه نقاشی  | (کناف)کی پالس 

 کیلویی 5 | (ژاریک)بتونه نقاشی   |پارال 

دیگر کاالها

لیتری 1 |سینی رنگ  |سیتک 

کن قابل تعویض پاک روور تیغه شیشه

روور زاویه ساز بوم رنگی

کیلو | 30کد |کن  خشک |اشن 

گالن | 31کد |کن  خشک |اشن 

کیلو | 334کد |سلولزی اخرایی چوب  |اشن 

گالن |105کد |کیلر براق اتومبیل  |اشن 

گالن | 950کد |استر سوپر مات  نیم پلی  |اشن 

نیمی |بتونه سنگی سفید  |آرکو 

بتونه فوری قرمز کیلو3000|بتونه فوری  قرمز  |آرکو 

3*4 |آسان پوش  |آرین پالست 

4*4 |آسان پوش  |آرین پالست 

5*4 |آسان پوش  |آرین پالست 

کیلو | 301کد |بتونه همه کاره  |آئینه 

2.5k |-  |چسب موکت  |بل 



ربعی |خمیر آبندی |زل 

کیلو |خمیر آبندی |زل 

نیمی |خمیر آبندی |زل 

 40m |تنظیف رول 

یارد 10 |-  |چسب برق مشکی  |جک اسمیت 

 سی سی450چیتا چسب چوب 

021-40881860
021-40881861
021-40881862

جهت ثبت سفارش از طریق شماره های ذیل با ما در ارتباط باشید


