
 

 

 ، مترمربع(تومان -شرکت الوند )قیمت قیمت مصرف محصوالت کفلیست 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*30 

 41،000 46،000 الگانس طوسی روشن و تیره سفید ساده 1

 - - لدرن تیره،  لی کوئید اموشن 2

 - - ورسای ، آنتیک ،اوراکل 3

 53،000 60،000 گریت، امپایر، تریس 4

 62،000 70،000 راک، برینگ، کلمبو 5

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

50*50 

 46،000 51،000 ، بالنش، دهبید مات، گالمور، اسکین کرم، مارمورکسانا، توسکانا 1

 50،000 55،000 اسکین )قهوه ای و سرمه ای(، تاچ، دهبید براق، راسا 2

 55،000 60،000 اوراکل 3

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*60 

 62،000 66،000 پیزارو برچا، رادین، لنوکس، دهبید مات، توسکانا، بالنش، تورینو، آلپ، 1

2 
دهبید براق، اوپال، پریما، ویستا، بالزا، کالج، فلگ استون، کریستال، سفید براق، پاالس، 

 بالجیو، لنوکس، ساندوس، داینو
72،000 64،000 

 64،000 73،000 رادین الپاتو، توسکانا الپاتو، اوراکل، مارماریس، آذرین، رادین 3

 79،000 88،000 یما شوگرالپاتوکراتا )شوگرافکت(، پر 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

80*80 

 79،000 89،000 مالورکا، وینسنت، نوادا 1

2 
امرالد طوسی و استخوانی، نوبوک استخوانی، ناتیلوس، برنا، آدریانا، تیانا، کالج، آلبرتا، 

 کریستال، آیس برگ، ساندوس، بالنکو
97،000 88،000 

3 
 امرالد قهوه ای و مشکینوبوک قهوه ای، 

 
101،000 91،000 

4 
تیانا پولیش، نورث پولیش، ویژن پولیش، امرالد پولیش)کلیه ی طرح های پولیش به استثنا 

 (رنگ های مشکی و قهوه ای
111،000 97،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

100*100 
 99،000 113،000 ی، پائوال، استرادال، ولز )مات(آلبرتا، آلپینا، آرتیسیا، بتون 1

2 
آتریسا، بیانکا، هایکا قهوه ای روشن، نیله، اوکولوس، پانوال، پارسیا، استرادال، وایپر)کلیه طرح 

 های پولیش به استثنای مشکی و قهوه ای تیره(
140،000 122،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

20*90 

15*90 

30*90 

60*90 

 69،000 75،000 گریت 1

2 
مجیک وود، آنتیک وود، لنیو، والنسیا، تینا وود، استیو، هامبل، مریلند، مادراس، گرین وود، رز 

 وود، آوین، سونز
84،000 75،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

120*60 

 101،000 112،000 مات ساده 1

 110،000 121،000 ، گریت، تروی، ماریالآلپی، ریوریا، مگان، فیدنزا، جما، پارال 2

 120،000 153،000 استراکچر 3

 2درجه  1درجه  مترمربع(-نرخ فروش پرسالن پولیش به عامل توزیع)ریال گروه سایز

120*60 
 124،000 138،000 ویستا، آیس برگ، بالنکو، آسترو 1

 133،000 156،000 بوک مچ 2

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*60 

 58،000 67،000 کرم ساده 1

 64،000 74،000 مشکی ساده، طوسی ساده، دوریس 2

 81،000 95،000 کلیه طرح های پولیش به استثنا رنگ های مشکی و قهوه ای تیره 3

 



 

 

 ، مترمربع(تومان -شرکت الوند )قیمت قیمت مصرف محصوالت کفلیست 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

25*25 

1 
سفید ابریشمی و ترافیکی، ماتریس، پریسا روشن، هوتن، اسنو، آرتامین، کوئین، 

 لنوکس، دزرت
55،000 50،000 

 55،000 54،000 جاسمین، لنوکس طوسی تبره، ساینا تیره 2

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 1 30*30رکتیفای 
دزرت، آراد، ماربل، آرمونیا، سفید ساده، رکسانا، هوتن، ماتریس، کتان، ترافیکی، 

 الریسا، لوییزا، کویین، سادو، ژولیت، آمیتیس
60،000 55،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

30*30 1 
سفید ساده، رکسانا، هوتن، ماتریس، کتان، ترافیکی، آرمونیا، دزرت، آراد، ماربل، 

 الریسا
54،000 49،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 50*50رکتیفای 
 52،000 56،000 راش، مرمریت، دهبید، اسموت کرم 1

 54،000 58،000 ، اسموت قهوه ایراش )قهوه ای( 2

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

50*50 

 46،000 50،000 راش، مرمریت، پارکت، دهبید، اسموت کرم 1

 48،000 52،000 نوما، اسموت قهوه ای راش )قهوه ای(، فلورا )تیره(، آوند پارکت )قهوه ای(، 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ، مترمربع(تومان -شرکت الوند )قیمت قیمت مصرف محصوالت کفلیست 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 60*60رکتیفای 

1 
راش )کرم، بژ(، داماسکو، آئورا، پریما، اما، کاپری، سامانتا، مایا، مارفیل، راسا، پارکت)کرم و 

 د، رابل، پی ترا ژوپیتر، آموالیت، مرمریت، ورونابژ(، دهبی
60،000 56،000 

 53،000 58،000 کاپری قهوه ایراش )قهوه ای(، فلورا )تیره(، پارکت )قهوه ای(، نوما، فوچی،  2

 55،000 65،000 آذرین 3

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*60 

1 
راش )کرم، بژ(، داماسکو، آئورا، پریما، اما، کاپری، سامانتا، مایا، راشل، کالیستا، گری سان، 

 پریم، دهبید، رابل، پی ترا، آموالیت، مرمریت، ورونا
55،000 51،000 

 53،000 58،000 راش )قهوه ای(، فلورا )تیره(، پارکت )قهوه ای(، نوما، فوچی، کاپری قهوه ای 2

 55،000 60،000 آذرین 3

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 50*100رکتیفای 

 60،000 65،000 مورلیا بژ روشن و طوسی روشن 1

 62،000 68،000 روئن بژما استراکچر، ترسا بژ روشن، بژ تیره، مورلیا بژ تیره و طوسی تیره، کارپت رنگ بندی 2

3 
استراکچر، مورلیا استراکچر، راگا ساده  روئن قهوه ای مات استراکچر، ژوان طوسی تیره مات

 و استراکچر
71،000 65،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 40*120رکتیفای 

 68،000 75،000 مورلیا بژ روشن، طوسی روشن، ویهان طوسی روشن )رکتیفای( 1

 70،000 78،000 مورلیا قهوه ای، طوسی تیره، ویهان طوسی تیره )رکتیفای( 2

 74،000 82،000 استراکچر 3

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

33*100 

 رکتیفای

 77،000 85،000 کینگ کرم 1

2 
کینگ آبی تیره، نایکا سبز آبی و بنفش روشن، رانال کرم و قهوه ای، الینا طوسی روشن و تیره 

 ساده
91،000 83،000 

 89،000 99،000 الینا طوسی تیره استراکچر، 2و  1ناتیکا سبز آبی تیره و بنفش تیره، دیژون  3

 95،000 105،000 رنگ های تیره، شوگر افکت 4

 



 

 

 

 

 ، مترمربع(تومان -شرکت الوند )قیمت قیمت مصرف محصوالت دیوارلیست 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

50*25 

 71،000 78،000 اترو )سفید، آبی روشن(، سفید ساده، ایسال، ایگل سفید، 1

 76،000 84،000 سایه )رنگی(، اترو )مشکی، بنفش، سورمه ای(، ایگل )آبی، قهوه ای، قرمز( 2

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*25 

 47،000 51،000 الکچری )آبی روشن، بنفش روشن، کرم، بژ(، بال )سفید(، زتا، سفید ساده، 1

 51،000 56،000  )بنفش، آبی(الکچری )آبی تیره، بنفش تیره، قهوه ای(، بال 2

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*20 

 51،000 56،000 لیدو، اتریکو، بارسلونا 1

 54،000 60،000 آتریکو قرمز، نوول، میکاوود، فلوئنس 2

 56،000 63،000 میکاوود )استراکچر( 3

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 30*60رکتیفای 

 45،000 50،000 سیس، اوتیس، سفید سادهسارا، نار 1

 50،000 54،000 سارا قهوه ای و آبی، نارسیس قهوه ای، اوتیس قهوه ای 2

3 
ایزو، سیلور، جاسپر، لوئیزا )لوئیزا راه راه(، بلوم )سایه ای زمینه(، فالویا )فالویا زمینه(، ریپر 

 ساده
66،000 60،000 

 56،000 69،000 فالویا )تک گل(، ریپر استراکچرلوئیزا )تک گل(، بلوم )تک گل(،  4



 

 

 ، مترمربع(تومان -شرکت الوند )قیمت قیمت مصرف محصوالت دیوارلیست 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

60*30 

 45،000 50،000 سارا، نارسیس، اوتیس، سفید ساده 1

 49،000 54،000 سارا قهوه ای و آبی، نارسیس قهوه ای، اوتیس قهوه ای 2

3 
ایزو، سیلور، جاسپر، لوئیزا )لوئیزا راه راه(، بلوم )سایه ای زمینه(، فالویا )فالویا زمینه(، ریپر 

 ساده
60،000 54،000 

 56،000 63،000 لوئیزا )تک گل(، بلوم )تک گل(، فالویا )تک گل(، ریپر استراکچر 4

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 رکتیفای 25*70

 60،000 65،000 الیف، کوئین، آرتامین، کالسیکو، نارین 1

 63،000 70،000 الیف قهوه ای سرمه ای، آرتامین قهوه ای، کوئین قهوه ای یبیوس، نارین قهوه ای 2

 65،000 71،000 بولگاری، دانته، کارلو، آنجل، اوشن، میدو 3

4 
چر(، هیرو )تک گل(، آنجل بولگاری )استراکچر(، دانته )استراکچر(، کارلو )استراک

 )استراکچر(، اوشن )استراکچر(، آتم )استراکچر(، جاسمین )استراکچر(
74،000 67،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

70*25 

 54،000 59،000 الیف، کوئین، آرتامین، کالسیکو، نارین 1

 57،000 63،000 ، نارین قهوه ایالیف قهوه ای سرمه ای، آرتامین قهوه ای، کوئین قهوه ای یبیوس 2

3 
بولگاری، دانته، کارلو، آنجل، اوشن، میدو، کارلو، ژوپیتر )ژوپیتر سه بعدی(، ژولیت، 

 جاسمین، هیرو
64،000 59،000 

4 
بولگاری )استراکچر(، دانته )استراکچر(، کارلو )استراکچر(، هیرو )تک گل(، آنجل 

 تراکچر(، جاسمین )استراکچر()استراکچر(، اوشن )استراکچر(، آتم )اس
67،000 60،000 

 2درجه  1درجه  نام طرح گروه سایز

 رکتیفای  30*90

1 
دیزرت، ماربل، دومینو، لنوکس، آراد، وینتر کرم و بژ، آرتینا، ماکسیم بژ، سالونیک ساده، لیبرا، 

 پرادا
83،000 75،000 

 82،000 89،000 لوئیزا، آرمونیا، الریسا ساده 2

3 
مونیا )راه راه ، تک گل(، الریسا گل و قابدار، دومینو )استراکچر(، وینتر ساده قهوه ای و آر

استراکچر رنگ بندی، آرتینا استراکچر، آمستردام استراکچر، ماکسیم سبز آبی، سالونیک 

 استراکچر، لیبرا استراکچر، پرادا دکور

97،000 88،000 

 92،000 102،000 شوگر افکت 4

 


