آرام ﻓﻨﺮی

آراﻣﺶ
ﻧﯿﻤﻪ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی
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آراﻣﺶ  :ﻧﯿﻤﻪ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی
ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

آرام  :ﻓﻨﺮی
ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ
اﺳﻔﻨﺞ  ۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۱۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ(
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎاﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ
ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۵۰ﮔﺮﻣﯽ

اﺳﻔﻨﺞ  ۵/۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ(
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎاﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ
ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۳ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۲±۱
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻮاﻧﺎن وﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از ۶۵ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۲ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۲±۱
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۰ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
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Bonel

Bonel

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

آﺳﻤﺎن  :ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی

ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ

رﯾﺒﺎﻧﺪ  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۵/۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺗﻠﻦ درﺟﻪ  ۳) ۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی (

اﺳﻔﻨﺞ داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ )ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮏ(
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ
ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۴ﺳﺎل
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ وزن  ۷۵ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

Bonel

آﺳﻤﺎن ﻫﺎرد
ﻃﺒــﯽ ﻓﻨـــﺮی

آﺳﻤﺎن ﺳﺎﻓﺖ
ﻃﺒـــــﯽ ﻓﻨــــــﺮی
آﺳﻤﺎن  :ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی

Royalmattress.ir
ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺸﮏ(
ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۵۰ﮔﺮﻣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۴ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۴±۱
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ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺟﻮان وزن ﮐﻤﺘﺮ از۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

Bonel

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

آرﻣﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی

ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ

اﺳﻔﻨﺞ  ۵/۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ وﯾﮋه

ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺗﻠﻦ درﺟﻪ ۳ ) ۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی(

رﯾﺒﺎﻧﺪ  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

اﺳﻔﻨﺞ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ )ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮏ(

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۵۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۵ﺳﺎل

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۶±۱

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۵ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۶±۱

آرﻣـــــــﯿــــــــﺘﺎ ﻫﺎرد
ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی

آرﻣﯿﺘﺎ ﺳـــــــــﺎﻓﺖ
ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی
آرﻣﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی

Royalmattress.ir

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
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ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎل وﺟﻮان وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

Bonel

Bonel

آراﻣﺶ
ﻃﺒﯽ اﺳﻔﻨﺠﯽ

ﮐﻼرﯾﺴﺎ اوﻟﺘﺮا
ﺳـــــــﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ
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آراﻣﺶ  :ﻃﺒﯽ اﺳﻔﻨﺠﯽ
ﮐﻼرﯾﺴﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ اوﻟﺘﺮا

اﺳﻔﻨﺞ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
اﺳﻔﻨﺞ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی وﯾﮋه

رﯾﺒﺎﻧﺪ  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۱۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی

ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

اﺳﻔﻨﺞ  ۴۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۵۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ی ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرت ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۳ﺳﺎل

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۱±۱
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۸ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۸±۲

Royalmattress.ir

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

Medical

Medical

آرﻣﯿﺘﺎ ﺳﺎﻓﺖ
ﺳـــــﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ

آرﻣﯿﺘﺎ ﻫﺎرد
ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ
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آرﻣﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ
اﺳﻔﻨﺞ  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی وﯾﮋه
اﺳﻔﻨﺞ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ
ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۵ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۶±۱

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

آرﻣﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

ﻓﻮم درﺟﻪ  ۱ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ  ۱۶ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ
اﺳﻔﻨﺞ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی وﯾﮋه
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ
ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۱۵۰ﮔﺮﻣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ ژاﮐﺎرت ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۵ﺳﺎل
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ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۵±۱

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

Medical

Medical

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺳــــــﺎﻓﺖ
ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﭘﺪدار

آﻧﺎﻫــــــﯿــــــﺘﺎ ﻫﺎرد
ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﭘﺪدار
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آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﭘﺪدار

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

رﯾﺒﺎﻧﺪ  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۱۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی

ﻓﻮم درﺟﻪ  ۱ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ  ۱۶ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی

اﺳﻔﻨﺞ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )ﯾﮑﻄﺮف(

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ

رﯾﺒﺎﻧﺪ ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )زﯾﺮ ﭘﺪ(

اﺳﻔﻨﺞ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی وﯾﮋه )ﯾﮑﻄﺮف(

اﺳﻔﻨﺞ  ۴۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )ﭘﺪ(

رﯾﺒﺎﻧﺪ  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )زﯾﺮ ﭘﺪ(

ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

اﺳﻔﻨﺞ  ۴۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )ﭘﺪ(

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۸ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۸±۲

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﭘﺪدار

ﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺎرد

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ
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ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۹۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۸ﺳﺎل

ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۸±۱

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۹۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

Medical

Medical

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺳـــــــــﻮﭘﺮ
ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی ﭘﺪدار

ﮐﻼرﯾﺴـــــﺎ ﺳﻮﭘﺮ
ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی ﭘﺪدار

Royalmattress.ir
آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی ﭘﺪدار
ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﺮو ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۴/۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﭘﺮردﯾﻒ(
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻓﻨﺮ ﺑﻮﻧﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﺮو ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل  ۴/۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ)ﭘﺮ ردﯾﻒ(

ﻗﺎب اﺳﻔﻨﺠﯽ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ دور ﻓﻨﺮ
اﺳﻔﻨﺞ داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )ﯾﮏ ﻃﺮف(
رﯾﺒﺎﻧﺪ  ۶۰ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻣﯽ  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی زﯾﺮ )ﭘﺪ(
اﺳﻔﻨﺞ داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۴۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )ﭘﺪ(
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﻠﺖ  ۱۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﻗﺎب اﺳﻔﻨﺠﯽ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ دور ﻓﻨﺮ
اﺳﻔﻨﺞ داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )ﯾﮑﻄﺮف (
اﺳﻔﻨﺞ داﻧﺴﯿﺘﻪ  ۴۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻧﺪ  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ۲۰۰

اﺳﻔﻨﺞ رول  ۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )۲۰ﮐﯿﻮﮔﺮﻣﯽ(

اﺳﻔﻨﺞ رول  ۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی )۲۰ﮐﯿﻮﮔﺮﻣﯽ(

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ  ۶۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۸ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۸±۲

ﮐﻼرﯾﺴﺎ  :ﺳﻮﭘﺮ ﻃﺒﯽ ﻓﻨﺮی اوﻟﺘﺮا

ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﻤﻞ ﺟﻬﺖ دﯾﻮاره
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ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎل
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۲۹±۲

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

Oltra

Oltra

