
تولیـد کننـده وصـادرکننده ملزومات خـانه و آشپـزخانه

گــروه تولیــدی تـوت

HOME 
& 
KITCHEN
E Q U I P M E N T

t o o t c o i r

بدلیــل نوســانات بــازار، محصــوالت فینگــر جوینــت و پلــی وود فقــط پــس از ثبــت 

ســفارش تولیــد مــی شــود. همچنیــن شــما مــی توانیــد بــرای طــرح هــای دلخــواه و 

اختصاصــی خــود ســفارش ثبــت نماییــد.

t o o t c o i r

051 -910 10850 0912 سید حسن برهانی 936 مدیر فروش:  0852

کارخـــانه: سبــــزوار، نبـــــش دستغیــــب 31 

 همــکاران مــا در واحد  فــروش )داخلــی 305( آماده

پاســخگویی بــه ســواالت شــما عزیــزان مــی باشــند

) خط  1 0 (

ــاژ  ــوش، پاس ــازار ش ــران، ب ــران: ته ــی ته نمایندگ

ــلطان( ــش س ــی1، پالک33)پخ ــه منف ــی، طبق wرضای w w . t o o t c o . i r

0921 خانم مسکنی 541 کارشــناس فروش:  5716



T3 تختـه گوشـتT2 تختـه گوشـت

T9 تختـه گوشـتT6 تختـه گوشـت

T13 تختـه گوشـتT10 تختـه گوشـت

ــول: 1010 ــد محصــــــ کــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 23*35 سانتــی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:  

کــــد محصــــــــول: 1009

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 23*35 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــــول: 1015

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 23*35 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:    

ــول: 1012 ــد محصــــــ کــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 23*35 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:   

کــــد محصــــــــول: 1008

راش  فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 22*40 سانتــی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــــول: 1007

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 23*35 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:   
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تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید
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O1 اردو خوری

کــــد محصــــــول: 3027

راش  فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 27*27 سانتــی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 12 عــدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــــول: 3001

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 30*30 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 3034

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 27*27 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:      

O5 اردو خوری

O3 اردو خوری

کــد محصــــــول: 3035

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 25*25 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:     

O6 اردو خوری

کــــد محصــــــول: 3036

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 25*25 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:      

O7 اردو خوری

کــــد محصــــــول: 3037

راش  فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 35*25 سانتــی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:      

O8 اردو خوری

تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید
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کــد محصــــــول: 3038

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 26*26 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:      

O9 اردو خوری

کــــد محصــــــول: 3007

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 27*27 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:    

ــد محصــــــول: 3006 کــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 27*27 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:     

O10 اردو خوری

O11 اردو خوری

کــــد محصــــــول: 3008

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 26*26 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عــدد

قیمــت:       

O12 اردو خوری

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید
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کــــد محصــــــــول: 3012

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 22*27 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــــول: 3011

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 11*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــول: 3023

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 19*26 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:     

ــد محصــــــول: 3018 کــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 14*28 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عــدد

قیمــت:      

ــول: 3017 کــد محصــــــ

راش  فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 11*30 سانتــی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 12 عــدد

قیمــت:      

O16 اردو خوریO15 اردو خوری

O26 اردو خوری

O21 اردو خوریO20 اردو خوری

محصــــــول: 3055 کــد 

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 24*24 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:      

S17 اردو خوری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید
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ــول: 3061 کــد محصــــــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 25*25 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 3050

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 18*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 3049

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 16*50 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــول: 3054

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 27*36 سانتــی متـر 

 راتعـــداد در کارتـن: 10 عدد

قیمــت:     

S12 سرو و پذیراییS11 سرو و پذیرایی

S16 سرو و پذیراییS22 سرو و پذیرایی

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید
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S5 سرو و پذیرایی

کــــد محصــــــول: 3064

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 30*12 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 30 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــول: 3062

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 20*20 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 30 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــول: 3058

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 20*20 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 30 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــول: 3048

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 16*50 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــول: 3067

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 18*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــول: 3066

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 18*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـــن: 10 عدد

قیمــت:     

S3 سرو و پذیراییS2 سرو و پذیرایی

S10 سرو و پذیراییS8 سرو و پذیراییS7 سرو و پذیرایی

تماس بگیرید تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید



کــــد محصــــــول: 3003

راش چــوب  جنـــــس: 

سایــز: 15.5*11.5 سانتــیمتـر  

تعـــداد در کارتـــن: 60 عدد

قیمــت:    

پیاله بلوط کوچک راش
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ــول: 1109 ــد محصــــــ کــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 30*20 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:    

ــول: 1102 ــد محصــــــ کــ

راش فینگــر  جنـــــس: 

سایــز: 27*36 سانتــی متـر 

 راتعـــداد در کارتـن: 10 عدد

قیمــت:     

T16 تخته گوشت راسا 20-30تخته گوشت

تماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید
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کــــد محصــــــول: 1148

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:     

ــول: 1149 کــد محصــــــ

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:       

ــول: 1150 کــد محصــــــ

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــــول: 1151

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:     

ــد محصــــــول: 1152 کــ

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــول: 1153

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:      

PT2 تخته گوشتPT3 تخته گوشت

PT4 تخته گوشتPT7 تخته گوشت

PT8 تخته گوشتPT9 تخته گوشت

محصــوالت پـــلی وود

تماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید



کــــد محصــــــول: 1154

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 23*35 سانتـی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــول: 1155

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 22*40 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:       

کــد محصــــــول: 3123

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 18*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:      

3124 کــد محصــــــول: 

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 18*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:     

کــد محصــــــول: 3125

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 16*50 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــول: 3126

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 16*50 سانتــی متـر 

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:      

PT10 تخته گوشتPT13 تخته گوشت

PS7 سرو و پذیراییPS8 سرو و پذیرایی

PS9 سرو و پذیراییPS10 سرو و پذیرایی

گروه تولیدی توت
تولید کننـده وصادرکننده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه

HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید



گروه تولیدی توت
تولید کننـده وصادرکننده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه

HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

کــــد محصــــــول: 3116

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 16*50 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:     

کــــد محصــــــول: 3118

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 18*40 سانتــی متـر  

تعـــداد در کارتـــن: 12 عدد

قیمــت:       

ــد محصــــــول: 3119 کــ

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 17*30 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:      

کــــد محصــــــول: 3120

جنـــس:پلـی وود روسی ضد آب 

سایــز: 16*40 سانتــی متـر 

 تعـــداد در کارتـن: 12 عدد

قیمــت:     

PS11 سرو و پذیراییPS12 سرو و پذیرایی

PS13 سرو و پذیراییPS14 سرو و پذیرایی

تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید


