
3/8/00 روز رسانی :ب میبد یزدسرامیک کاشی و لیست قیمت   

 قیمت به تومان درب کارخانه می باشد .

 

 ، لطفا طوری سفارش دهید که به نسبت پالت رند شود . می باشد میبد یزدارسال از 

 فروش فقط نقدی می باشد .

 روز پس از واریز وجه و طی نوبت می باشد. 3ارسال 

 09139740143  -    09139741175ارشناسان فروش ما  :     شماره ک
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 روز پس از واریز وجه و طی نوبت می باشد. 3ارسال 

 09139740143  -    09139741175ارشناسان فروش ما  :     شماره ک
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