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کفگیـــر برگـــردان ساده

1062 محصــول:  کــد 

جنــس: چـــــوب راش

سایــز: 30 سانتــی متـر

تعــداد در کارتن: 100 عدد

قیمت: 

کفگیـــر برگردان منحنــی 

1069 محصــول:  کــد 

جنــس: چـــــوب راش

سایــز: 30 سانتــی متـر

تعــداد در کارتن: 100 عدد

قیمت: 

کفگیــر برگردان سوراخدار

1064 محصــول:  کــد 

جنــس: چـــــوب راش

سایــز: 30 سانتــی متـر

تعــداد در کارتن: 100 عدد

قیمت: 

کفگیـــر منحنی سوراخدار

1070 محصــول:  کــد 

جنــس: چـــــوب راش

سایــز: 30 سانتــی متـر

تعــداد در کارتن: 100 عدد

قیمت: 

کفگیــر برگـردان شیـاردار

1066 محصــول:  کــد 

جنــس: چـــــوب راش

سایــز: 30 سانتــی متـر

تعــداد در کارتن: 100 عدد

قیمت: 

کفگیـــر منحنی شیــاردار

1071 محصــول:  کــد 

جنــس: چـــــوب راش

سایــز: 30 سانتــی متـر

تعــداد در کارتن: 100 عدد

قیمت: 

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید
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چنگال آشپـزی 30 سانتـی

1077 محصــول:  کــد 

ــوب راش جنــــس: چـــــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـــر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

چنــــــــگال استیــــک

1076 محصــول:  کــد 

ــوب راش ــس: چـــــ جنــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـــر

ــدد ــن: 100 ع ــداد در کارت تع

قیمت: 

قاشـق آشپـزی 30 سانتـی

1057 محصــول:  کــد 

ــوب راش ــس: چـــــ جنــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـــر

ــن: 100 عــدد تعــداد در کارت

قیمت: 

1068 محصــول:  کــد 

ــوب راش ــس: چـــــ جنــ

سایــــز: 23 سانتــــی متـــر

تعــداد در کارتــن: 250 عــدد

قیمت: 

قاشق آشپــزی 23 سانتـی

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



چنگـــــــال

چـــــــوبی

کد: 1016

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

کفگیر برگردان 

سوراخــــدار

کد: 1063

جنــــس: چــــوب طبیعی

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

کفگیـــــــر 

شیاردار سـرکج

کد: 1058

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

کفگیـــــــر 

میکــــــس

کد: 1072

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

چنگـــــــال

ستیــــــک ا

کد: 1017

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

قاشــق آشپزی

30 سانتــــی

کد: 1023

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

کفگیـــــــر 

سوراخدار سرکج

کد: 1067

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

قاشق آشپـزی

23 سانتــــی

کد: 1022

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 23 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 250 عدد

قیمت: 

کفگیـــــــر 

برگــــــردان

کد: 1059

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

کفگیـــــــر 

ســـرکـــــج

کد: 1054

کفگیـــــــر 

برگردان شیاردار

کد: 1065

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

کفگیربرگـردان 

23 سانتــــی

کد: 1061

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 23 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 250 عدد

قیمت: 

تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه چوبی

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 30 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 100 عــدد

قیمت: 

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید



A ســرویس کفگیــر کوچــک گـــروه

B ســرویس کفگیــر کوچــک گـــروه

ســــــــرویس کفـگیـــر ایموجـــی

1003 محصــول:  کــد 

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 23 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 250 عدد

عــدد  50 مــدل  هــر 

قیمت: 

1004 محصــول:  کــد 

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 23 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 250 عدد

عــدد  50 مــدل  هــر 

قیمت: 

1056 محصــول:  کــد 

ــوب طبیعی جنــس: چـــ

سایــــز: 23 سانتــــی متـر

تعــداد در کارتــن: 250 عدد

عــدد  50 مــدل  هــر 

قیمت: 

تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه چوبی

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید
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کد: 1145

کد: 1147

کد: 1146

کفگیــر برگـــــردان 20 سانتــــی
جنس:چوب طبیعی     ســایز: 20 سانتیمتر

                        قیمت : 

کفگیر برگردان شیــاردار 20سانتــی
جنس:چوب طبیعی     ســایز: 20 سانتیمتر

                        قیمت : 

کفگیر منحنــی سوراخدار 20سانتــی
جنس:چوب طبیعی     ســایز: 20 سانتیمتر

تماس بگیرید                        قیمت : 

تماس بگیرید

تماس بگیرید
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کد: 1144

کد: 1163

کد: 1187

کفگیــر برگـردان منحنی 20سانتـی
جنس:چـوب طبیعی    سایز: 20 سانتیمتر

قیمت : 

کفگیـــر شیاردار منحنـی 20سانتــی
جنس:چـوب طبیعی    سایز: 20 سانتیمتر

قیمت : 

کفگیــــر سرکـج شیـاردار 20سانتـی
جنس:چـوب طبیعی    سایز: 20 سانتیمتر

تماس بگیریدقیمت : 

تماس بگیرید

تماس بگیرید



کــد محصــــول: 1005

جنــس: چـــوب طبیعی

سایــز: 5 عدد کفگیر  30 سانتی با پایه 15*10

تعـداد در کارتـن: 24 سرویس 5 عددی با پایه

          قیمــت: 

کــد محصــــول: 1006

جنــس: چـــوب طبیعی

سایــز: 5 عدد کفگیر  30 سانتی با پایه 15*10

تعـداد در کارتـن: 24 سرویس 5 عددی با پایه

قیمــت: 

گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

B ســرویس کفگیــر فانتـــزی گروهA ســرویس کفگیــر فانتـــزی گروه

تماس بگیرید تماس بگیرید
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پیمانه چوبی حلزونی بزرگ
کد محصــــول: 1020        جنـــس: چوب گردو-چنار

سایز: 15 سانتی متر        تعـداد در کارتن: 48 عدد

قیمت: 

پیمانه چوبی منحنـی بزرگ
کد محصــــول: 1021        جنـــس: چوب گردو-چنار

سایز: 15 سانتی متر        تعـداد در کارتن: 48 عدد

قیمت: 

پیمانه چوبی تخت بزرگ
کد محصــــول: 1019        جنـــس: چوب گردو-چنار

سایز: 17 سانتی متر        تعـداد در کارتن: 48 عدد

قیمت: 

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



ــی ــه چوب پیمان

7سانتـــی

کد: 1027

ــی ــوب طبیع ــس: چــ جنــ

ــر ــی متـ ــز: 7 سانتــ سایــ

کارتــن: 180 بســته، 4 عــددی

قیمت: 

ــی  ــه چوب پیمان

منحنی7سانتـی

کد: 1030

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 7 سانتــ سایــ

کارتــن: 100 بســته، 4 عــددی

قیمت: 

پیمانــه چوبــی

حلزونی7سانتـی

کد: 1029

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 7 سانتــ سایــ

ــی ــته، 4 تای ــن: 100 بس کارت

قیمت: 

گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



چوبــی پیمانــه 

منحنی13سانتــی

کد: 1174

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 13 سانتــ سایــ

ــی ــته، 4 تای ــن: 60 بس کارت

قیمت: 

پیمانــه چوبــی

منحنی10سانتـی

کد: 1173

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 10 سانتــ سایــ

ــی ــته، 4 تای ــن: 100 بس کارت

قیمت: 

ــی ــه چوب پیمان

ســـــرگرد

کد: 1175

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 7 سانتــ سایــ

ــی ــته، 6 تای ــن: 150 بس کارت

قیمت: 

گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید
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چوبــی پیمانــه 

منحنی13سانتــی

کد: 1032

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 13 سانتــ سایــ

ــی ــته، 5 تای ــن: 80 بس کارت

قیمت: 

پیمانــه چوبــی

منحنی10سانتـی

کد: 1031

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 10 سانتــ سایــ

ــی ــته، 5 تای ــن: 100 بس کارت

قیمت: 

ــی ــه چوب پیمان

ســـــرگرد

کد: 1082

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

ــر ــی متـ ــز: 7 سانتــ سایــ

ــی ــته، 5 تای ــن: 200 بس کارت

قیمت: 

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید
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چوبــی پیمانــه 

منحنی9 سانتـــی

چوبــی پیمانــه 

منحنی9 سانتـــی

کد: 1143کد: 1142

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

متـــر 9 سانتــــی  سایــــز: 

کارتــن: 100 بســته، 6 تایــی

قیمت: 

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

متـــر 9 سانتــــی  سایــــز: 

کارتــن: 100 بســته، 6 تایــی

قیمت: 

پیمانــه آنتیــک

سانتــــــی  17

پیمانــه آنتیــک

سانتــــــی  13

کد: 1127کد: 1128

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

سایــــز: 17 سانتــــی متـــر

قیمت: 

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

سایــــز: 13 سانتــــی متـــر

قیمت: 

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید



گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

چوبــی پیمانــه 

سانتـی منحنی6 

چوبــی پیمانــه 

سانتـی منحنی6 

کد: 1141

کد: 1129

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

سایــــز: 6 سانتــــی متـــر

کارتــن: 100 بســته، 6 تایــی

قیمت: 

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

سایــــز: 6 سانتــــی متـــر

کارتــن: 100 بســته، 6 تایــی

قیمت: 

چوبــی پیمانــه 

سانتـی منحنی6 

کد: 1140

ــی ــوب طبیع ــس: چـــ جنــ

سایــــز: 6 سانتــــی متـــر

کارتــن: 100 بســته، 6 تایــی

قیمت: 

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



ــه  ــق ادوی قاش
17سانتـــی

کد: 1025

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

متـــر سانتــــی   17 سایــــز: 

تایــی  4 بســته،   100 کارتــن: 

قیمت: 

پیمانه16سانتی 

ســاده دســته 

کد: 1002

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

متـــر سانتــــی   16 سایــــز: 

تایــی کارتــن: 100 بســته، 5 

قیمت: 

پیمانه16سانتی 

طرحــدار دســته 

کد: 1001

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

متـــر سانتــــی   16 سایــــز: 

تایــی کارتــن: 100 بســته، 5 

قیمت: 

ــگال قاشــق چن
غــذا خـــوری

کد: 1034

جنــــس: چـــــوب طبیعــی

متـــر سانتــــی   19 سایــــز: 

جفــت  150 کارتــن: 

قیمت: 

گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



ادویــه  قاشــق 
13سانتـــی

کد: 1024

طبیعــی چـــــوب  جنــــس: 

متـــر سانتــــی   13 سایــــز: 

تایــی  4 بســته،   120 کارتــن: 

قیمت: 

ادویــه  قاشــق 
10سانتـــی

کد: 1074

طبیعــی چـــــوب  جنــــس: 

متـــر سانتــــی   10 سایــــز: 

تایــی  4 بســته،   150 کارتــن: 

قیمت: 

ادویــه  قاشــق 
6سانتـــی

کد: 1026

طبیعــی چـــــوب  جنــــس: 

متـــر سانتــــی   6 سایــــز: 

تایــی  4 بســته،   ۲۰۰ کارتــن: 

قیمت: 

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه

پــایه نمکــدان 2 تایـــیپــایه نمکــدان 3 تایـــی

پــایه نمکــدان 4 تایـــیپــایه نمکــدان 6 تایـــی

3103 محصــــــول:  کــــد 

راش فینگــــــر  جنــــس: 

ــر ــانتی مت ــایز: 9.5*9.5 س س

ــدد ــن: 48 ع ــداد در کارتـ تعـ

قیمــت: 

3104 محصــــــول:  کــــد 

راش فینگــــــر  جنــــس: 

ــر ــانتی مت ــایز:12.5*11.5 س س

ــدد ــن: 36 ع ــداد در کارتـ تعـ

قیمــت:

3099 محصــــــول:  کــــد 

راش فینگــــــر  جنــــس: 

ســایز: 5*10.5 ســانتی متــر

تعـــداد در کارتـــن:96 عــدد

قیمــت:                   

3102 محصــــــول:  کــــد 

راش فینگــــــر  جنــــس: 

متــر ســانتی  ســایز:10*9.5 

ــدد ــن: 96 ع ــداد در کارتـ تعـ

قیمــت: 

HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید



کــد محصــــــول: 1037

جنـــس: چـــوب طبیعی

ــر ــی مت ــایز: 7 سانتـــ س

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 1040

جنـــس: چـــوب طبیعی

ــر ــی مت ــایز: 7 سانتـــ س

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

1039 محصــــــول:  کــد 

جنـــس: چـــوب طبیعی

ســایز: 6.5 سانتـــــی متــر

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

ــد محصــــــول: 1041 کــ

جنـــس: چـــوب طبیعی

ســایز: 5.5 سانتـــــی متــر

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

کــد محصــــــول: 1038

جنـــس: چـــوب طبیعی

ســایز: 5.5 سانتـــــی متــر

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 1042

جنـــس: چـــوب طبیعی

ــر ــی مت ــایز: 7 سانتـــ س

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

نمکــدان A بــزرگنمکــدان B بــزرگ

نمکــدان C بــزرگنمکــدان D بــزرگ

نمکــدان E بــزرگنمکــدان F بــزرگ

گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید



ــول: 1091 کــد محصــــــ

جنـــس: چـــوب طبیعی

ــر ــی مت ــایز: 5 سانتـــ س

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 1080

جنـــس: چـــوب طبیعی

ــر ــی مت ــایز: 5 سانتـــ س

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــول: 1044

جنـــس: چـــوب طبیعی

ســایز: 4/5 سانتـــــی متر

تعـداد در کارتـن: 240 عدد

قیمــت:    

نمکــدان A کــوچک

نمکــدان C کــوچک

نمکــدان H کــوچک

گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

تماس بگیرید

تماس بگیرید تماس بگیرید



3097 محصــول:  کــد 
جنــــس: چـــوب طبیعی
سایــــز: 16 سانتــــی متـر
ــن: 250 عدد تعداد در کارت

قیمت: 

3100 محصــول:  کــد 
جنــــس: چـــوب طبیعی
سایــــز: 9 سانتــــی متـــر
تعــداد در کارتــن: 400 عدد

قیمت: 

قاشــق عســل کوچکقاشــق عســل بــزرگ

گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

تماس بگیرید تماس بگیرید



4003 محصــول:  کــد 
جنــــس: چـــوب طبیعی
سایــــز: 15 سانتــــی متـر
تعــداد در کارتــن: 200 عدد

قیمت: 

4001 محصــول:  کــد 
جنــس: چـــوب طبیعی
ــز: 15 سانتــی متـر سایــ
تعــداد در کارتن: 300 عدد

قیمت: 

4004 محصــول:  کــد 
جنــــس: چـــوب طبیعی
سایــــز: 15 سانتــــی متـر
تعــداد در کارتــن: 200 عدد

قیمت: 

اسپند دود کن فنـری دسته طرحدار

4002 محصــول:  کــد 
جنــــس: چـــوب طبیعی
سایــــز: 15 سانتــــی متـر
تعــداد در کارتــن: 300 عدد

قیمت: 

اسپند دود کن مارپیچ دسته طرحدار

اسپنـد دود کن مارپیچ دسته سـاده

اسپند دود کن فنــری دستـه ساده

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

وردنه 40 سانتی گردو

وردنه 40 سانتی راش

وردنه 40 سانتی شیاردار چنار

کــــد محصــــــــول: 1052

جنـــــس: چـــــوب گــردو

ســایز: 40 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 36 عدد

 قیمــت:    

کــــد محصــــــــول: 1050

ــوب راش ــس: چـــ جنـــ

ســایز: 40 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 36 عدد

 قیمــت:    

کــــد محصــــــــول: 1079

ــار ــوب چن جنـــــس: چـــ

ســایز: 40 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 36 عدد

 قیمــت:    

وردنه 40 سانتی چنــار
کــــد محصــــــــول: 1049

ــار  ــوب چن جنـــــس: چـــ

ســایز: 40 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 36 عدد

 قیمــت:    

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



گروه تولیدی توت  )تولید کننـده  ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

وردنه 30 سانتی گردو

وردنه 30 سانتی راش

وردنه 30 سانتی شیاردار چنار

کــــد محصــــــــول: 1048

جنـــــس: چـــــوب گــردو

ســایز: 30 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 48 عدد

 قیمــت:    

کــــد محصــــــــول: 1046

ــوب راش ــس: چـــ جنـــ

ســایز: 30 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 48 عدد

 قیمــت:    

کــــد محصــــــــول: 1126

ــار ــوب چن جنـــــس: چـــ

ســایز: 30 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 48 عدد

 قیمــت:    

وردنه 30 سانتی چنـــار
ــول: 1045 کــد محصــــــ

ــار  ــوب چن جنـــــس: چـــ

ســایز: 30 سانتـــــی قطر 4

تعـــداد در کارتـــن: 48 عدد

 قیمــت:    

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

G-1130 گوشتکوب گردو

کــد محصــــــول: 1131

ــس: چـــوب چنار جنـــ

ســایز: 25 سانتـــــی متر

تعـداد در کارتـن: 20 عدد

قیمــت:    

G-1131 گوشتکوب چنار

کــد محصــــــول: 1130

جنـــس: چـــوب گــردو

ســایز: 25 سانتـــــی متر

تعـداد در کارتـن: 20 عدد

قیمــت:    

وردنـــه غلطکـــی 15 ســـانت

کــــد محصــــــــول: 1137

ــوب گــردو جنـــس: چـــ

ــر ــی مت ــایز: 15 سانتـــ س

تعـــداد در کارتـــن: 60 عدد

قیمــت:    

G-1089 گوشتکوب چنار

کــد محصــــــول: 1089

جنـــس:چـــــوب چنــار

ســایز: 25 سانتـــــی متر

تعـداد در کارتـن: 25 عدد

قیمــت:    

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

کــــد محصــــــول: 1053

جنـــــس: چـــوب طبیعی

ســایز: 10*12 سانتـــــی متر

تعـــداد در کارتـــن: 72 عدد

قیمــت:    

ــول: 1090 کــد محصــــــ

ــوب راش ــس: چـــ جنـــ

ــر ــی مت ســایز: 23 سانتـــ

تعـــداد در کارتـن: 30 عدد

قیمــت:    

G-1036 گوشتکوب چنار

کــــد محصــــــول: 1036

جنـــــس: چـــوب چــنار

ــر ســایز: 23 سانتـــــی مت

تعـــداد در کارتـن: 30 عدد

قیمــت:    

وردنــــه غلطــکی پیتــزا

G-1035 گوشتکوب گردو

G-1090 گوشتکوب راش

کــــد محصــــــول: 1035

جنـــــس: چـــوب گــردو

ــر ــی مت ســایز: 23 سانتـــ

تعـــداد در کارتـن: 30 عدد

قیمــت:    

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید



تخته گوشت راش 20-30تخته گوشت راش40-30

تخته گوشت هندی 40-30 تخته گوشت هندی 30-20

کــــد محصــــــــول: 1122

راش چــوب  جنـــــس: 

سایز: 30*40 سانتـــــی متر

 تعـــداد در کارتـــن: 8 عــدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــــول: 1107

ــوب راش ــس: چـــ جنـــ

سایز: 20*30 سانتـــــی متر

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:    

ــول: 1110 ــد محصــــــ کــ

ــدی ــوب هن ــس: چ جنـــ

سایز: 30*40 سانتـــــی متر

 تعـــداد در کارتـــن: 8 عــدد

قیمــت:    

کــــد محصــــــــول: 1108

ــدی ــوب هن ــس: چ جنـــ

سایز: 20*30 سانتـــــی متر 

تعـــداد در کارتـــن: 10 عــدد

قیمــت:    

گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

تماس بگیریدتماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید



هــاون هنــدی

1133 محصــــــــول:  کــــد 

هنــدی چــوب  جنـــــس: 

سایز: 6.5*6.5*4.5 سانتـــــی متر

عــدد   72 کارتــن:  در  تعــداد 

قیمــت:    

1132 محصــــــــول:  کــــد 

گــردو چــوب  جنـــــس: 

ســایز: 5.5*5.5*5.5ســانتی متر 

عــدد   72 کارتــن:  در  تعــداد 

قیمــت:    

گروه تولیدی توت
تولید کننـــده ملزومـات خانـــه و آشپـــــزخانه
HOME  &  KITCHEN  EQUIPMENT

هـاون گــردو

گروه تولیدی توت  )تولید کننـده ملزومـات خانـه و آشپــزخانه(

تماس بگیرید

تماس بگیریدتماس بگیرید



 
درباره ما...

از تولد تا تولید !
ــن  ــود ای ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــال 1397 فعالی ــوت« در س ــاری »ت ــت تج ــک عالم ــرار مال ــت اس ــن صنع ــرکت آروی ش
ــه ، خالقیــت و  ــه تجرب ــکا ب ــا ات ــات ب ــا حداقــل امکان ــا ســرمایه انــدک و در مقیــاس کوچــک ب مجموعــه در آغــاز ب
پشــتکار جوانــان بــا انگیــزه پــا در عرصــه تولیــد لــوازم چوبــی خانــه و آشــپزخانه گذاشــت. بــا توجــه بــه نوپــا بــودن 
ــاز بصــورت بومــی و  ــه ، بیشــتر دســتگاه هــای موردنی ایــن صنعــت در کشــور و وجــود تحریــم هــای ســخت گیران

توســط متخصصیــن مجموعــه طراحــی و ســاخته شــد.

و اما اکنون ...
بــا تــالش و ســخت کوشــی مفتخریــم کــه پــس از گذشــت 4ســال رشــدی غیرقابــل وصــف داشــته و بــا بکارگیــری 
60 نفــر نیــروی مجــرب و متعهــد، همــکاری بــا هنرمنــدان خــراط مســتقل و تولیــد در 6کارگاه مختلــف، زمینــه بــرای 

اشــتغال زایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای بیــش از 80 نفــر را فراهــم کــرده ایــم.

چرا ما را انتخاب کنید ؟
بــه دلیــل بهــره منــدی از چرخــه کامــل تولیــد تمــام مراحــل تولیــد اعــم از تبدیــل تنــه درخــت بــه الــوار، قطعــات 
ــزان  ــه ایــن موضــوع کمتریــن می ــا توجــه ب ــرد و ب ــًا محصــول نهایــی در داخــل مجموعــه صــورت مــی پذی و نهایت
وابســتگی بــه مجموعــه مکمــل بیرونــی و کمتریــن قیمــت بــا بهتریــن کیفیــت را داراســت بــه طــوری کــه اکثــر ایــن 
محصــوالت بــر خــالف محصــوالت مشــابه بــازار گارانتــی بازگشــت وجــه دارنــد. همچنیــن شــبکه توزیــع محصــوالت 
در اقصــی نقــاط کشــور فعــال بــوده و شــما مــی توانیــد بــا خیالــی آســوده بــه صــورت مســتقیم از کارخانــه خریــد 

کنیــد.

و در انتها...
بــا توجــه بــه رشــد و توســعه مثــال زدنــی ایــن مجموعــه در ســالهای اخیــر، بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه عنــوان 

بزرگتریــن مجموعــه خراطــی و تولیــد لــوازم چوبــی آشــپزخانه در کشــور را از آن خــود ســاخته ایــم.
ســعی مــا همــواره بــر ایــن اســت کــه بــا بهــره گیــری از تمــام تــوان و تجربــه و اســتفاده از ظرفیــت هــا و توانمنــدی 

موجــود در راســتای ارتقــا کیفــی محصــوالت و رضایــت هرچــه بیشــتر شــما قــدم برداریــم.

0912 سیدحسن برهانی 936 مدیر فروش:  0852

0921 خانم مسکنی 541 کارشــناس فروش:  5716

051-41 4 41 (305 خط-داخلی   10)


