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احتساب ارزش افزوده

1GT- 216996,959         82,318         16914,641 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه         

2GT- 218889,932         73,481         18816,451 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه         

3GT- 2201,133,529         93,594      201,039,935 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

4GT- 2221,256,441       103,743       221,152,699 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

5GT- 2241,398,702       115,489      241,283,212 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

6GT- 2261,639,975       135,411       261,504,564 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

7GT- 232G3,069,404       253,437       2,815,967 ای شیشه بادرب  32 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

8GT- 216G1,028,786         84,946         943,840 ای شیشه بادرب  16 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

9GT-220G1,184,997         97,844      1,087,153 ای شیشه بادرب  20 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

10GT-224G1,412,214        116,605       1,295,609 ای شیشه بادرب  24 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

11GT- 226G1,626,808       134,324      1,492,484 ای شیشه بادرب  26 سایز گرانیت باپوشش دسته تک تابه       

12GT- 3161,172,223         96,789      1,075,434 ای شیشه درب بدون 16 سایز گرانیت پوشش با شیرجوش       

13GT-4161,778,821       146,875       1,631,945 ای شیشه درب با 16 سایز گرانیت پوشش با قابلمه       

14GT- 4181,972,294       162,850      1,809,444 ای شیشه درب با 18 سایز  گرانیت پوشش با قابلمه       

15GT-4202,196,496       181,362      2,015,134 ای شیشه درب با 20 سایز گرانیت پوشش  با قابلمه       

16GT- 4222,433,217       200,908      2,232,309 ای شیشه درب با 22 سایز گرانیت پوشش  با قابلمه       

17GT- 424 2,682,457       221,487       2,460,970  با درب شیشه ای 24قابلمه  با پوشش گرانیت سایز       

18GT- 426 2,974,944       245,638       2,729,306  با درب شیشه ای 26قابلمه با پوشش گرانیت  سایز       

19GT- 428 3,285,640       271,291      3,014,348  با درب شیشه ای 28قابلمه  با پوشش گرانیت سایز       

20GT-432 3,639,583       300,516       3,339,067  با درب شیشه ای 32قابلمه با پوشش گرانیت سایز       

21GT- 424KG 2,498,088        206,264      2,291,824 با درب شیشه ای 24قابلمه  با پوشش گرانیت کوتاه  سایز       

22GT- 428KG 2,947,630       243,382      2,704,247 با درب شیشه ای 28قابلمه با پوشش  گرانیت کوتاه  سایز       

23GT-724 785,791         64,882         720,909 بدون درب 20وک  با پوشش گرانیت  باسایز         

24GT-728 997,228         82,340         914,888 بدون درب 24وک  با  پوشش گرانیت سایز         
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25GT-278 1,431,148       118,168      1,312,980 بدون درب 28وک  با پوشش گرانیت سایز       

26GT224TG 1,647,319       136,017      1,511,302 دو دسته با درب شیشه ای 24تابه  با پوشش گرانیت سایز       

27GT-228TG 1,983,411        163,768       1,819,643 دو دسته با درب شیشه ای 28تابه  با پوشش گرانیت سایز       

28GT-129 1,672,566       138,102       1,534,464فرتاوه با پوشش گرانیت  بدون درب شیشه ای       

31GT-240D 3,577,082       295,355      3,281,727 با درب آلومینیومی  40تابه با پوشش گرانیت  سایز       

32GT-435 3,749,072       309,556       3,439,516 با درب آلومینیومی 35قابلمه با پوشش گرانیت سایز       

33GT-440 4,539,596       374,829       4,164,767 با درب آلومینیومی 40قابلمه با پوشش گرانیت سایز       

34GT-7550G  10,651,300       879,465      9,771,835  پارچه گرانیتا 8سرویس     

35GT-7500G  13,629,658     1,125,385    12,504,273 پارچه گرانیتا 10سرویس     

37GT-7580G  18,142,149     1,497,976     16,644,173 پارچه گرانیتا 12سرویس     

50MB-7700 13,565,140     1,120,057    12,445,083 پارچه ماربلینا  با درب شیشه ای8سرویس     

51MB-7750 16,896,071     1,395,088    15,500,983 پارچه ماربلینا  با درب شیشه ای10سرویس     

79ML4161,668,427       137,760       1,530,667 16 سایز ای شیشه درب با  قابلمه       

80ML4202,236,329       184,651       202,051,678 سایز ای شیشه درب با  قابلمه       

81ML4242,738,223       226,092      242,512,131 سایز ای شیشه درب با  قابلمه       

82ML4283,419,933       282,380      283,137,554 سایز ای شیشه درب با  قابلمه       

83ML4324,081,158        336,976      323,744,182 سایز ای شیشه درب با  قابلمه       

84ML228G2,804,232       231,542       2,572,690 ای شیشه بادرب 28 سایز ماربل باپوشش دسته دو تابه       

85ML740016,023,042     1,323,003    14,700,039 ملورین  پارچه 12 سرویس     

86ML3161,427,154       117,838      1,309,315جوش شیر       

87ML2242,255,677       186,249       2,069,428 24 سایز ماربل پوشش با  دسته تک تابه       
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