
 سمه تعالیاب                     

  زیتون صادراتی گل و نهال پیش فاکتورلیست 

 

 تومان 004444 زباله نوئل بزرگ پا پر 1

 تومان 000444 04جعبه  نوئل بزرگ پا پر 2

 تومان 004444 04جعبه  نوئل بزرگ پا پر 3

 تومان 1104444 04جعبه  نوئل بزرگ پا پر 0

 تومان 1044444 04جعبه  نوئل بزرگ پا پر 0

 تومان 004444 زباله شمشاد طالیی پیوندی 1

 تومان 000444 04جعبه  شمشاد طالیی پیوندی 2

 تومان 004444 04جعبه  شمشاد طالیی پیوندی 3

 تومان 004444 04جعبه  شمشاد طالیی پیوندی 0

 تومان 1144444 04جعبه  شمشاد طالیی پیوندی 0

 تومان 1104444 04جعبه  پیوندیشمشاد طالیی  0

 تومان 1144444 04جعبه  برگ بو قیچی خورده پا پر 1

 تومان 1104444 04جعبه  برگ بو قیچی خورده پا پر 2

 تومان 1004444 04جعبه  برگ بو قیچی خورده پا پر 3

 تومان 1044444 04جعبه  برگ بو قیچی خورده پا پر 0

 تومان 2004444 04 جعبه برگ بو قیچی خورده پا پر 0

 تومان 1044444 04جعبه  برگ بوی پیوندی 1

 تومان 1044444 04جعبه  برگ بوی پیوندی 2

 تومان 1044444 04جعبه  برگ بوی پیوندی 3

 تومان 1044444 04جعبه  برگ بوی پیوندی 0

 تومان 2104444 04جعبه  برگ بوی پیوندی 0

 

 

 

 

 



 

 

 تومان 1104444 04جعبه  مورت پیوندی تک کله 1

 تومان 1044444 04جعبه  مورت پیوندی دو کله 2

 تومان 1044444 04جعبه  مورت پیوندی سه کله 3

 تومان 1044444 04جعبه  مورت پیوندی چهار کله 0

 تومان 1044444 04جعبه  مورت پیوندی پنج کله 0

 تومان 1004444 04جعبه  مورت پیوندی شش کله 0

 تومان 2404444 04جعبه  کلهمورت پیوندی هفت  0

 تومان 1144444 04جعبه  یاس هلندی قیچی خورده 1

 تومان 1204444 04جعبه  یاس هلندی قیچی خورده 2

 تومان 1044444 04جعبه  یاس هلندی قیچی خورده 3

 تومان 1044444 04جعبه  یاس هلندی قیچی خورده 0

 تومان 1044444 04جعبه  یاس هلندی قیچی خورده 0

 تومان 0344444 گلدان وصال نوئل آبی تیژ 1

 تومان 0044444 04جعبه  نوئل آبی تیژ 2

 تومان 0444444 04جعبه  نوئل آبی تیژ 3

 تومان 0244444 04جعبه  نوئل آبی تیژ 0

 تومان 11244444 04جعبه  نوئل آبی تیژ 0

 تومان 10044444 04جعبه  نوئل آبی تیژ 0

 

 

 

 

 

 

 



 

 تومان 004444 زباله ژاپنی افرا قرمز 1 

 تومان 1144444 04جعبه  ژاپنی افرا قرمز 2

 تومان 1244444 04جعبه  ژاپنی افرا قرمز 3

 تومان 1044444 04جعبه  ژاپنی افرا قرمز 0

 تومان 1044444 04جعبه  ژاپنی افرا قرمز 0

 تومان 004444  زباله لکسترون 1

 تومان 1144444 04جعبه  لکسترون 2

 تومان 1244444 04جعبه  لکسترون 3

 تومان 1044444 04جعبه  لکسترون 0

 تومان 1044444 04جعبه  لکسترون 0

 تومان 004444 زباله ستاره ای 1

 تومان 1244444 04جعبه  ستاره ای 2

 تومان 1044444 04جعبه  ستاره ای 3

 تومان 1044444 04جعبه  ستاره ای 0

 تومان 1044444 04جعبه  ستاره ای 0

 تومان 1144444 زباله یاس هلندی پیوندی 1

 تومان 1044444 04جعبه  یاس هلندی پیوندی 2

 تومان 1044444 04جعبه  یاس هلندی پیوندی 3

 تومان 1044444 04جعبه  یاس هلندی پیوندی 0

 تومان 2044444 04جعبه  یاس هلندی پیوندی 0

 تومان 244444 14سطل  رز پیوندی تیژ 1

 تومان 124444 0سطل  رز پیوندی تیژ 2

 تومان 144444 0سطل  رز پیوندی تیژ 3

 تومان 104444 حلب رز پیوندی تیژ 0

 تومان 004444 زباله سیکاس

 تومان 1104444 04جعبه  سیکاس

 تومان  1044444 04جعبه  سیکاس

 تومان 2104444 04جعبه  سیکاس

 تومان 3104444 04جعبه  سیکاس

 تومان 0204444 04جعبه  سیکاس

 تومان 10044444 پلیت سیکاس

 تومان 34444444 پلیت سیکاس


