
 55کوی گلستان پالک .شهریار:تهران کارگاه 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس

 DIACOIRAN.IR:  وب سایت                                                                     

                                                                                         AZHAANDCO.COM 

 گروه صنعتی دیاکو صنعت
 (تولید کننده انواع تخت خواب فلزی وکمد فلزی)

1 



 S1تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

2 



 S2تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

3 

 رنگ بندی



 S3تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

4 

 رنگ بندی



 S4تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

5 

 رنگ بندی



 S5تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

6 

 رنگ بندی



 S6تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

7 

 رنگ بندی



 S7تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

8 

 رنگ بندی



 S8تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

9 

 رنگ بندی



 S9تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

10 

 رنگ بندی



 S10تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

11 

 رنگ بندی



 S11تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

12 

 رنگ بندی



 S12تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

13 

 رنگ بندی



 S13تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

14 

 رنگ بندی



 S14تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

15 

 رنگ بندی



 S15تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

16 

 رنگ بندی



 S16تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

17 

 رنگ بندی



 S17تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

18 

 رنگ بندی



 S18تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

19 

 رنگ بندی



 S19تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

20 

 رنگ بندی



 S21تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:تماسشماره  55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

21 

 رنگ بندی



 S22تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

22 

 رنگ بندی



 S23تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

23 

 رنگ بندی



 S24تخت خواب دوطبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

24 

 رنگ بندی



 M1تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

25 

 رنگ بندی



 M2تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

26 

 رنگ بندی



 M3تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

27 

 رنگ بندی



 M4تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

28 

 رنگ بندی



 M5تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

29 

 رنگ بندی



 M6تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

30 

 رنگ بندی



 M7تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

31 

 رنگ بندی



 M8تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

32 

 رنگ بندی



 M9تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

33 

 رنگ بندی



 M10تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

34 

 رنگ بندی



 M11تخت خواب دونفره فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

35 

 رنگ بندی



 A1تخت خواب سه طبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

36 

 رنگ بندی



 A2تخت خواب سه طبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

37 

 رنگ بندی



 A3تخت خواب سه طبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

38 

 رنگ بندی



 A4تخت خواب سه طبقه فلزی کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

39 

 رنگ بندی



 K1تخت خواب کودک کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

40 

 رنگ بندی



 K2تخت خواب کودک کد 

 آقای محبی 09129476547:شماره تماس 55پالکگلستانکوی.شهریار.تهران:آدرس کارگاه

41 

 رنگ بندی



42 


