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مینا معرق با پالک بسم اهلل/ابعاد45*35

مینا معرق طرح بسم اهلل دو مینا/ابعاد50*40مینا معرق/ابعاد50*40

مینا طرح گرد معرق/ابعاد50*40

R06:R09:

R08:R04:
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مینا معرق/سایز بشقاب16،20/ابعاد:40*4   مینا طرح کشیده/ابعاد45*35

مینا طرح بسم اهلل/ابعاد45*35

R03:

R10:

R01:

R05: مینا معرق/سایز بشقاب25/ابعاد50*50  
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R07:R11:

R12: R13:

مینا معرق/سایز بشقابcm 20/ابعاد:45*45مینا معرق/سایز بشقابcm 16/ابعاد:35*35

مینا معرق/سایز بشقاب cm25/ابعاد:47*47  مینا معرق/سایز بشقابcm 25/ابعاد: 47*47  
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R02:R14:R15:

R16: R17:  47*47:ابعاد/cm 25 ابعاد:45*45مینا معرق/سایز بشقاب/cm 20مینا معرق/سایز بشقاب

مینا معرق/سایز گلدان:  cm20/ابعاد:35*45  خاتم معرق /سایز گلدان: cm 16/ابعاد:45*50مینا معرق/سایز گلدان: cm 16/ابعاد:35*45  
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R18:R19:

R20:R22: R21:

جعبه مینا سه تایی/ابعاد:20*45جعبه مینا سه تایی/ابعاد:20*45

 cm 16،20،25سایز مینا/MDF قاب مینا با جعبه  cm16،20،25 سایز مینا/MDF قاب مینا با جعبه  cm16،20،25جعبه مینا/سایز مینا
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R23:

R25:

R26:

R24:

cm16قاب مینا/سایز مینا
ابعاد:35*35

cm 16قاب مینا/سایز مینا
ابعاد:35*35

cm 16قاب مینا/سایز مینا
ابعاد: 35*35

cm30قاب مینا نوشته/سایز مینا
ابعاد:65*65
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R27:R28:

R29: R30:

سه مینا با طرح ترنج/ابعاد:50*40

قاب مینا سه تایی با سنگ عقیق )بسم اهلل(/ابعاد:50*35 قاب مینا سه تایی با سنگ عقیق )بسم اهلل(/ابعاد:50*40

قاب مینا با پالک علی بن موسی الرضا/سایز مینا:cm 20/ابعاد:50*40
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R31:R32:

R33: R34:30*45:ترنج و ان یکاد/ابعاد

قاب مینا/سایز میناCM 16/ابعاد:35*45قاب مینا اللهم عجل لولیک الفرج/سایز میناcm 16/ابعاد:35*45

قاب مینا/سایز میناCM 20/ابعاد:35*45
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R34:

R36:

R37: R38:

R35:

قاب مینا ترنج/ابعاد:55*35

قاب مینا/سایز میناcm25/ابعاد:60*40قاب مینا/سایزcm 20/ابعاد:55*35

قاب میناپنجره
cm 20:سایز مینا

ابعاد:50*40

قاب مینا
cm16  :سایز مینا

ابعاد:40*40
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R39:

R40:

R41: R42: کبوتر مینا/ابعاد:55*40

قاب مینا پنج تن/ابعاد:55*45

cm20قاب مینا با پالک علی ولی اهلل/سایز مینا
ابعاد:55*40

cm25قاب مینا 8ضلعی/سایز مینا
ابعاد:50*50
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R43: R44:

R46:R45: قاب همراه با بشقاب و گلدان مینا/سایزcm16/ابعاد:50*100 قاب مینا طرح پنجره/سایزcm20/ابعاد:50*55

قاب همراه با گلدان مینا/سایزcm16،20،25/ابعاد:35*45 قاب همراه با گلدان مینا/سایزcm16،20،25/ابعاد:35*45
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S11:S10:

S12:

S13: S14:

cm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایزcm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایز

 )cm 20قاب خاتم و گلدان فیروزه کوبی)سایز16و
و گل نقره/ابعاد:40*50

cm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایزcm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایز
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S15: S16:

S18:S17: cm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایز

cm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایزcm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایز

cm 55-45-40-30:ساعت خاتم با مینا/سایز
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S19:

S20: S21:

ساعت معرق 12امام/ابعاد35*35

ساعت مینا معرق/ابعاد50*50 ساعت مینا معرق/ابعاد50*40
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S22: S23:

S25:S24:

ساعت معرق صلوات/ابعاد35*35ساعت معرق طرح اعداد/ابعاد35*35

ساعت معرق طرح یونانی/ابعاد35*35 ساعت معرق طرح 5 تن/ابعاد35*35
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S26: S27:

S28:

S29: S30:

cm55 -45-40-30:ساعت خاتم معرق چوب/سایز

ساعت معرق نگین دار/ابعاد:45*45

cm55 -45-40-30:ساعت خاتم معرق چوب/سایز

cm 55-45-40-30:ساعت خاتم معرق چوب/سایزcm 55-45-40-30:ساعت خاتم معرق چوب/سایز
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p10:

p11: p12:

p13:

ست گلدان جفت مینا با جعبه چوبی
 cm 16سایز مینا

ست گلدان جفت مینا)cm 20( با بشقاب مینا)cm 25( با جعبه چوبی ست جاخودکاری و سرکلیدی خاتم و خودکار با جعبه چوبی

ست گلدان و بشقاب مینا با جعبه چوبی
cm 25 :سایز گلدان و بشقاب
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p14:

p14: ست چوب و آجیل
ابعاد: 30*30

ست شکالت خوری چوبی
ابعاد: 20*20
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p15: p16:

p18:

p20:p19:

cm 25 :سایز گلدان و بشقاب/MDFست گلدان و بشقاب مینا با جعبه cm 25 :ست گلدان و بشقاب مینا با جعبه جیر/سایز گلدان و بشقاب

ست گلدان جفت مینا)cm 20( با بشقاب مینا)cm 25( با جعبه جیر

ست بشقاب مینا )سایز:cm 30-25-20-16( با جعبه جیرست گلدان مینا)cm 20( با جفت بشقاب مینا)25وcm 16( با جعبه جیر
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p23: p24:

p26:p25:

p22:
ست گلدان جفت مس و پرداز با بشقاب مینا

cm 16 :سایز

cm 16 :ست گلدان جفت با بشقاب مینا/سایز

cm 16 :ست گلدان جفت فیروزه کوبی/سایز cm 16 :ست گلدان جفت الماس تراش/سایز

cm 16 :ست گلدان جفت فیروزه کوبی با بشقاب مینا/سایز
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p28:

p27:

p29: p30:

ست جاخودکاری، سرکلیدی و خودکار خاتم

ست جاخودکاری، سرکلیدی و خودکار خاتم ست جاخودکاری، سرکلیدی و خودکار خاتم

ست جاخودکاری و خودکار خاتم
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p31:

p33:

p32:

ست گلدان جفت فیروزه کوبی همراه با بشقاب مینا
cm 16 :سایز بشقاب

ست بشقاب مینا با جعبه ترمه
cm 16 :سایز

pvcست بشقاب مینا با جعبه
cm 25-20-16:سایز بشقاب
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p34: p35: p36:

p37:

ست گلدان فیروزه کوبی با جعبه ترمه
cm 16 :سایز

ست گلدان الماس تراش با جعبه ترمه
cm 16 :سایز

)cm  16:ست جا خودکاری،سرکلیدی و خودکار خاتم همراه با بشقاب مینا)سایز

ست گلدان مس و پرداز با جعبه ترمه
cm 16 :سایز
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p38: p39: p40:

p42:p41:

p43: p44:

جعبه چوبی )ابعاد30*20( جعبه چوبی همراه با سفال 
ابعاد:20*20
15*15           

جعبه چوبی )ابعاد30*20(

جعبه چوبی )ابعاد60*40(جعبه چوبی )ابعاد45*30(

جعبهMDF )ابعاد40*30( جعبه مقوایی
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T10: T11:

T15:T14:T13:T12:

)cm 16( تندیس تلفیقی/چوب و گلدان مس و پرداز )cm 16( تندیس تلفیقی/چوب و گلدان فیروزه کوب

تندیس پلکسی/ چوب و گلدان مینا 
cm 25-20-16

تندیس پلکسی
 چوب و گلدان مس و پرداز 

cm 25-20-16

تندیس پلکسی
 چوب و گلدان فیروزه کوب 

cm 25-20-16

جا خودکاری چوبی
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T16:

T20: T20: T20:

T17: T18:تندیس چوب و گلدان الماس تراش
cm 25-20-16 :سایز

تندیس چوب و گلدان مینا
cm 25-20-16 :سایز

تندیس چوب و گلدان فیروزه کوب
cm 25-20-16 :سایز

تندیس چوب
cm 10 :سایز

تندیس چوب
cm 8 :سایز

تندیس چوب
cm 8 :سایز
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T21:
T22:

T23:

پایه تندیس چوب
cm 13 :سایز پایه تندیس چوب

cm 17 :سایز

پایه تندیس چوب
cm 17 :سایز
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T24: T25: T26:

T27: T28: T29: T29:

تندیس مینا

تندیس بته جقه با پایه چوبی MDFتندیس بته جقه با پایه MDFتندیس بته جقه با پایه MDFتندیس بته جقه با پایه

تندیس وان یکاد و مینا تندیس رحل قرآن و مینا
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T30:

T33: T34: T35: T36:

T31: T32:تندیس بته جقه و مینا همراه ساعت

تندیس بته جقه همراه عقیقتندیس بته جقه
با پایه چوبی

تندیس بته جقه و مینا همراه ساعت تندیس و ان یکاد و مینا

تندیس امام علی؟ع؟تندیس و گلدان مینا همراه ساعت
همراه با جاخودکاری
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T37:

T40: T41: T42:

T38: T39:با جعبه )cm 16(تندیس گلدان مینا

تندیس گلدان مینا با جعبه

قاب تندیس کاشی و عقیق تندیس گلدان مینا با جعبه
cm 20-16:سایزمینا

تندیس گلدان مینا با جعبه
cm 20-16:سایزمینا

تندیس گلدان مینا
سایز:16
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ZK1: ZK2: ZK3:

ZK6:ZK4:
ZK5:

گلدان مس و خاتم در سایز های
cm 30/25/20/16 

گلدان تمام خاتم در سایز های
cm 30/25/20/16

شکالت خوری مس و خاتم 
cm  50 :سایز

 cm 15 :قندان بدون پایه سایز

 cm 25 :قندان پایه دار سایز

بشقاب پرنده مس و خاتم 
 cm 30 :سایز
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ZF7: ZF8:

ZF10:

ZF9:

ZF11:

گلدان فیروزه کوبی در سایز های
cm 30/25/20/16

گلدان فیروزه کوبی در سایز های
cm 30/25/20/16

سنگاب فیروزه کوبی
 cm 25/20/16 :سایز

سنگاب فیروزه کوبی
 cm 25/20/16 :سایز

شکالت خوری فیروزه کوبی 
 cm 50 :سایز
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ZP12:

ZP15:

ZP13:

ZP16:

ZP14:

ZP17:

شکالت خوری مس و پرداز
 cm 50 :سایز

سنگاب مس و پرداز
 cm 30 :سایز

سنگاب مس و پرداز
 cm 25 :سایز

شکالت خوری مس و پرداز
  cm30  :سایز

گلدان مس و پرداز
در سایز های 

cm 30/25/20/16

گلدان مس و پرداز
در سایز های 

cm 30/25/20/16
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ZM21:

ZM18:

ZM22:

ZM19:

ZM23:

ZM20: قندان مینا
 cm 15 :سایز

میوه خوری مینا
 cm 15 :سایز

تنگ مینا
 cm 40 :سایز

الله مینا
 cm 24 :سایز

سنگاب مینا
 cm 22 :سایز

گلدان مینا در سایز های
cm 30/25/20/16
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ZM24

ZM27

ZM30

ZM25

ZM28

ZM31

ZM26

ZM29

ZM32

ZM33 ZM34

cm 30/25/20/16 بشقاب مینا در سایز های
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ZM35

ZM39

ZM43

ZM47 ZM48 ZM49

ZM36

ZM40

ZM44

ZM37

ZM41

ZM45

ZM38

ZM42

ZM46

cm 30/25/20 : بشقاب مینا در سایز های
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ZA50:

ZA51:

شکالت خوری الماس تراش 
 cm 50 :سایز

گلدان الماس تراش در سایز های
cm 30/25/20/16
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H10:

H12:

H13:

H14:H11:

قاب کاشی)سایز کاشی:10*10(ابعاد:30*30

قاب کاشی)سایز کاشی:10*10(ابعاد:20*20

قاب کاشی صلوات)سایز کاشی: 10*10(/ابعاد35*35

قاب کاشی صلوات)سایز کاشی10*10(
ابعاد: 30*30

قاب کاشی کل هّم و غّم سینجلی)سایز کاشی:  10*10(
ابعاد: 20*20
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H15:

H16:

H17: H18:

قاب کاشی صلوات برجسته/ابعاد50*30

قاب کاشی پنج تن برجسته/ابعاد45*45 قاب کاشی پنج تن  با نگین)سایز کاشی: 10*10(/ابعاد30*30

قاب کاشی ال حول و ال قوة )سایز کاشی15*15(
ابعاد: 35*35
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قاب کاشی هفت رنگ صلوات/ابعاد70*40

قاب کاشی یا علی بن موسی الرضا؟ع؟)سایز کاشی: 10*10(/ابعاد30*30 قاب کاشی هفت رنگ بسم اهلل/ابعاد50*40

H19:

H20: H21:
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قاب کاشی علی ولی اهلل/ابعاد30*30

قاب کاشی ادخلوها بسالم آمنین/ابعاد20*20قاب کاشی هفت رنگ با اسم حضرت محمد؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟)سایز کاشی: 10*10(/ابعاد45*25 H23:H22:

H24:
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لوح علی و فاطمه؟مهع؟ همراه با عقیق بسم اهلل/ابعاد: 21*26

لوح علی و فاطمه؟مهع؟ همراه با پالک بسم اهلل/ابعاد: 21*26

کتیبه و عقیق بسم اهلل/ابعاد: 50*30

لوح کاشی علی و فاطمه؟مهع؟ /ابعاد: 21*26

:H25لوح همراه با عقیق یا صاحب الزمان؟جع؟/ابعاد: 21*26 H26:

H27: H27:

H27:
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کتیبه و عقیق یا حجة اهلل/ابعاد: 50*30
کتیبه و عقیق یا صاحب الزمان/ابعاد: 30*30

:H28کتیبه و عقیق یا اهلل/ابعاد: 20*20

H29:
H30:
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کتیبه و عقیق یااباعبداهلل؟ع؟/ابعاد: 40*30

کتیبه و عقیق بسم اهلل
ابعاد: 20*20

کتیبه و عقیق علی ولی اهلل
ابعاد: 20*20

کتیبه و عقیق یاصاحب الزمان؟جع؟/ابعاد: 20*20

H31:

H33:H32:

H34:
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M10: M11:

M12:

M13: M14:

قاب معرق وان یکاد/ابعاد: 65*35 قاب معرق وان یکاد/ابعاد: 30*35

قاب معرق آیة الکرسی/ابعاد: 35*60

قاب معرق صلوات خاصه امام رضا؟ع؟/ابعاد: 65*35

قاب معرق آیة الکرسی/ابعاد: 30*45
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M15:

M16:

قاب معرق آیة الکرسی/ابعاد: 70*100

قاب معرق وا ن یکاد/ابعاد: 70*100
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M17:

M19: M20:

M18:35*35 :قاب معرق امام علی ؟ع؟/سایز قاب معرق یا علی بن موسی الرضا؟ع؟/سایز: 35*35

قاب معرق پنج تن/سایز: 35*35قاب معرق صلوات/سایز: 35*35
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M21:

M23:

M24: M25: M26:

M22:

قاب معرق وان یکاد/ابعاد: 35*35

قاب معرق بسم اهلل/ابعاد: 35*35 قاب معرق فتاح/ابعاد: 40*30 قاب معرق یا علی بن موسی الرضا؟ع؟/ابعاد: 35*35

قاب معرق از صدای سخن عشق
ابعاد: 35*35

قاب معرق علی ای همای رحمت
ابعاد: 35*35
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M27:

M29: M30:

M28:35*35 :قاب معرق پنج تن/ابعاد

قاب معرق امام علی ؟ع؟/ابعاد: 35*35قاب معرق پنج تن/ابعاد: 35*35

قاب معرق حسین منّی/ابعاد: 35*35
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