
 700: طرح افطان سلطنتی               ضانه

 700: طرح جطنواره                         ضانه 700: طرح باغ بهطت                       ضانه

 700: طرح گل                                  ضانه

 آبی         گردویی        کرم     سرهه ای     

 سرهه ایی         کرم       کرم    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح آبتین                              ضانه

 700: طرح ضاه پسند                       ضانه 700: طرح بوستان                           ضانه

 700: طرح سروش                           ضانه

 سرهه ای     سرهه ای       آبی       کرم    

 کاربنی       گردویی    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح بیجار                               ضانه

 700: طرح رویا                                ضانه 700: طرح کنسول                            ضانه

 700: طرح ضاپرک                            ضانه

 کرم     گردویی     

 کرم       کرم    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح پارادایس                        ضانه

 700: طرح رویال                             ضانه 700: طرح یاس                                ضانه

 700: طرح دارابی                             ضانه

 قهوه ای      سرهه ای       کرم       آبی     سرهه ای        کاربنی     

 کرم        گردویی       سرهه ای       آبی    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح قن                                  ضانه

 700: طرح خطتی                             ضانه 700: طرح کاریس                               ضانه

 700: طرح ارکیده                            ضانه

 سرهه ای     کرم     

 سبس       سرهه ای       سرهه ای       

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح کهکطان                          ضانه

 700: طرح فاخر                               ضانه 700: طرح درباری                            ضانه

 700: طرح النا                                  ضانه

 کرم     سرهه ای     

 سرهه ای       سرهه ای        کرم      

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح بوته                                ضانه

 700: طرح آفرینص                         ضانه 700: طرح ضیدا                               ضانه

 700: طرح آیالر                                ضانه

 سرهه ای     سرهه ای     

 سرهه ای        آبی       سرهه ای        کرم      

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح ارم                                  ضانه

 700: طرح گلسار                             ضانه 700: طرح گلستان                           ضانه

 700: طرح گنبد                                ضانه

 کرم     سرهه ای       کرم     

 گردویی         کرم       گردویی      

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح اریکا                               ضانه

 700: طرح خاتن                               ضانه 700: ضانههاهان                              طرح 

 700: طرح خورضید                          ضانه

 کاربنی     سرهه ای       گردویی     

 کاربنی         کرم       کرم    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح هریس                            ضانه

 700: طرح نسین                              ضانه 700: طرح هارال                              ضانه

 700: طرح نازنین                             ضانه

 گردویی         کرم     آبی        گردویی     

 سرهه ایی        گردویی       سرهه ایی    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح سپیدار                          ضانه

 700: طرح صبا                                 ضانه 700: طرح رویا                                 ضانه

 700: طرح سرو                                ضانه

 کرم     سرهه ای       کرم     

 سرهه ایی          آبی         روناسی        کرم    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس



 700: طرح هاهی                               ضانه

 سرهه ای    

هحصولی از ضرکت  
 پارس هرینوس


