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 63ارتفاع کلی x 30 20: ابعاد تراریوم



20: ابعاد تراریوم x 15 
40:  ارتفاع کلی 



راش گرجستان:  چوب 
هلدر موبایل و جای خودکار 
19: ابعاد x 10  23ارتفاع با تراریوم  

شیشه چندوجهی 
28: ابعادx46 



چوب راش گرجستان 
موبایل، جای خودکار، کارت و گیره هلدر 
4: ابعادx  22 

17: ابعادx  35 



 23x  30: ابعاد
 

 راش گرجستان: چوب 
پلی استر: جنس گلدان 
هلدر موبایل و جای خودکار 
19: ابعاد x 10  15گلدانارتفاع با    



راش گرجستان:  چوب 
جای خودکار 
جای موبایل یا تخته شاسی 
موساریوم با خزه تثبیت شده 
 18: ابعاد x 10    4.5ارتفاع 

 چندوجهیشیشه 
 12 : ابعاد تراریوم x  12 
  30: ارتفاع استند نور   



 20: ابعاد x 15 

شیشه چندوجهی 
 15: ابعاد تراریوم x 20    
 30: ارتفاع استند نور   



 راش گرجستان: چوب 
7: ابعادx  20 

چندوجهی شیشه 

23 :ابعادx  30 
 



10: ابعاد x 15 
 

 راش گرجستان: چوب 
 جای خودکار و کارت 
10:  ابعاد x 13   



15.5: ابعاد x 20.5   
 طراحی با خزه طبیعی تثبیت شده 
بدون نیاز به آّبیاری و نور 

راش گرجستان:  چوب 
7: ابعاد x 8.5 x15 



10: ابعاد x 23 

راش گرجستان:  چوب 
6: ابعاد x 11 
 خزه طبیعی تثبیت شده 
بدون نیاز به آبیاری و نور 

 چندوجهیشیشه 
15: ابعاد x 9 x 15 
 خزه طبیعی تثبیت شده 
بدون نیاز به آبیاری و نور 



گرجستان راش :چوب 
 موبایل جای 
23: ابعادx 11 

شیشه چندوجهی 
 12: ابعاد تراریومx  12 
 30: ارتفاع استند نور   



گرجستان راش : چوب 
 موبایل جای 
جای خودکار 
  7: ابعاد x 9 

 راش گرجستان: چوب 
هلدر موبایل و جای خودکار 
19: ابعاد x 23   



گیاه آگلونما ملکه نقره ای   
 به همراه گلدان دکوراتیو حصیری

55الی  45: ابعاد حدودی   

 

  تراریوم دکوراتیو 
 گیاهنور مخصوص رشد و نگهداری با استند 

 38ارتفاع  x 20 20 : ابعاد 

 

تراریوم دکوراتیو سوپر لوکس 
با استند نور مخصوص رشد و نگهداری گیاه 
  37 : ابعاد x 25  37ارتفاع 

 



 سنگ مصنوعی: جنس 
  هلدر موبایل و جای خودکار، جای

 کارت یا کاغذ یادداشت
24: ابعادx 8 

گرجستان راش : چوب 
 7: ابعادx6x6   



 سنگ مصنوعی: جنس 
جای خودکار 
11: ابعاد x 10   

 50:  قطر  



 گیاه آگلونما ملکه نقره ای 
به همراه گلدان دکوراتیو حصیری 
 

 گیاه برگ انجیری با گلدان سرامیکی 
 









پلیمری : گلدان جنس   
 گلدانی زیر همراه به        
8.5: ابعاد x 10 

پلیمری : گلدان جنس   
 گلدانی زیر همراه به        
7.5: ابعاد x 7 



 15در  12: ابعاد گلدان   
 سنگ مصنوعی: جنس گلدان 

 



 پودر شکالت و  پودر چای ماساال 
 
 گرم 250وزن هر بسته 

 

 

دمی قهوه یک نوشیدن تجربه 

   لحظه هر در کیفیت با     
 مکان هر و     

 








