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 ردیف شرح کاال کد قدیم  کدجدید موجود 

موجود -سهالن تبریز   VT-275 V-180 جویز آوانوس  1 

موجود -سهالن تبریز  VT-293 V-182 2 آتالنتیس 

موجود -تبریز سهالن  VT-001 V-167 مشه آچیک  3 

موجود -تبریز سهالن  VT-194 V-127 مشه ایلگاز  4 

موجود -تبریز سهالن  VT-309 V-187 الما بیاض  5 
موجود -تبریز سهالن  VT-068 V-102 6 بیاض آهشاپ 

موجود -تبریز سهالن  7 بیاض اولترا جدید جدید 

موجود -تبریز سهالن  VT-254 V-173 8 پالیساندر 

موجود -تبریز سهالن  VT-268 V-178 چام پسیفیک  9 

موجود -تبریز سهالن  VT-084 V-163 10 تیک 

موجود -تبریز سهالن  VT-282 V-203 اریک دوگال  11 

موجود -تبریز سهالن  VT-549 V-285 بژ کوتون  12 

موجود -تبریز سهالن  VT-298 V-185 قهوه کوتون  13 

موجود -تبریز سهالن  VT-297 V-141 14 کوتون گری 
موجود -تبریز سهالن  VT-084 V-163  15 تیک 

موجود -تبریز سهالن  VT-253 V-172 16 سیلور بامبو 

موجود -تبریز سهالن  VT-09 V-149 17 اوزیگو 

موجود -تبریز سهالن  VT-553 ........ 18 خلیج 

موجود -تبریز سهالن  VT-408 V-254 19 سوناما 

موجود -تبریز سهالن  VT-450 V-273  20 گری سوناما 

موجود -تبریز سهالن  VT-207 V-124 21 الرکس 

موجود -تبریز سهالن  VT-383 V-221 22 ورونا 

موجود -تبریز سهالن  VT-188 V-149 23 ویکتوریا جویز 
موجود -تبریز سهالن  VT- ......... 24 مادران 

موجود -تبریز سهالن  VT-550 ........ 25 آچیک ویرجینیا جویز 

موجود -تبریز سهالن  VT-518 V-286 26 ینی ونگه 

کد  کدجدید موجود 

 قدیم 
 ردیف شرح کاال

موجود -سهالن تبریز   VT-275 V-180 جویز آوانوس  1 

موجود -سهالن تبریز   VT-068 V-102 2 بیاض 

موجود -تبریز سهالن  VT-309 V-187 3 بیاض الما 
موجود -تبریز سهالن  VT-187 V-184 4 بیاض هوش 

موجود -تبریز سهالن  VT-254 V-173 5 پالیساندر 

..…………….. VT-282 V-203 اریک دوگال  6 

………………… VT-253 V-172 7 سیلور بامبو 

موجود -تبریز سهالن  VT-207 V-124  8 الرکس 
موجود -تبریز سهالن  VT-450 V-273 9 گری سوناما 

موجود -سهالن تبریز   VT-362 V-216 اینچی متایک  10 

موجود -سهالن تبریز   VT-384 V-213 11 متالیک اکرو 

موجود -تبریز سهالن  VT-188 V-149 12 ویکتوریا جویز 
موجود -سهالن تبریز   V-303 V-214 13 متالیک قهوه 

موجود -تبریز سهالن  VT-383 V-221 14 ورونا 

موجود -تبریز سهالن  VT-554 ......... 15 جام کریگی 

موجود -تبریز سهالن  VT-549 V-285 بژ کوتون  16 
موجود -تبریز سهالن  VT-298 V-185 قهوه کوتون  17 
موجود -تبریز سهالن  VT-297 V-141 18 کوتون گری 


