لیست موجودی طرح دیجیتال شرکت کاشی اطلس

سایز

نام طرح

درجه
1

2

3

4

5

دکور

دکور

سایز

آپادانا طوسی تیره



فونیکس قهوه ای تیره






1

2

3

4

5






روهام آبی تیره





فابرینو کرم تیره





25*66

25*66




روهام کرم روشن





فابرینو کرم روشن



باتیس کرم روشن

دکور

روهام آبی روشن



لیندا کرم روشن

سامینا کرم تیره





فونیکس قهوه ای روشن

باتیس کرم تیره

درجه

روهام کرم تیره

آپادانا طوسی روشن

لیندا کرم تیره

نام طرح

تاریخ 9317/91/91
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سامینا کرم روشن





52*06هر کارتن  06برگ
هر کارتن  0/2متر مربع

هر پالت  06کارتن 056متر مربع

دکور



لیست موجودی طرح دیجیتال شرکت کاشی اطلس

سایز

نام طرح

درجه
1

2

3

4

5

کواترا کرم روشنH
کواترا کرم تیرهH

*

نایس روشنH



نایس تیرهH



شیوانا کرم روشن H



*


*

36*66

مارفل طوسی تیرهH



سونیا طوسی تیرهH

*

سونیا طوسی روشنH

*

سونیا صورتی روشنH







جامین کرم روشنH











جامین کرم تیرهH





سونیا یاسی تیرهH



سونیا یاسی روشنH



سونیا کرم تیرهH



سونیا کرم روشنH





مانیان قهوه ای تیرهH



مانیان قهوه ای روشنH



وستا آبی روشن





وستا آبی تیره





وستا یاسی روشن









وستا یاسی تیره









کاملیا طوسی روشنH







کاملیا طوسی تیرهH





*









سونیا آبی روشنH





سونیا صورتی تیرهH







سونیا آبی تیره H



36*66

مارفل طوسی روشنH



نام طرح

دکور



شیوانا کرم تیرهH

درجه

دکور








سایز

تاریخ 9317/91/91

نقشینه آبی روشنH

جامین آبی تیرهH

نقشینه آبی تیرهH

جامین آبی روشنH
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1

2









3

4

دکور

5








*




*



*



































06*06هر کارتن  0برگ
هر کارتن  0/44متر مربع

هر پالت  25کارتن 060/00متر مربع

لیست موجودی طرح دیجیتال شرکت کاشی اطلس

سایز

کاشی کف

درجه
1

2

3

4

5

دکور

سایز

تاریخ 9317/91/91

درجه

نام طرح

1

2

3

4

5

دکور



سفید ساده06*06
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ماهورH











موناکو نقره ای روشنH











موناکو نقره ای تیرهH





موناکو صورتی روشن H


موناکو صورتی تیره H

36*36

36*66

 52*26هر کارتن  05برگ
هر کارتن  0/2متر مربع

ویترا کرم روشن



ویترا کرم تیره



موناکو سفید



موناکو مشکی



موناکو آبی روشن





موناکو آبی تیره








داوینچی کرم روشن



داوینچی کرم تیره
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