
1,0002,015

2,0001,750

5,0001,600

1,0002,615

2,0002,250

5,0002,020

1,0002,615

2,0002,250

5,0002,020

1,0003,135

2,0002,775

5,0002,540

1,0001,380

2,0001,195

5,0001,085

1,0002,085

2,0001,695

5,0001,465

6,6671,140

8,6671,015

10,667935

1,0002,085

2,0001,695

5,0001,465

1,0001,355

2,0001,175

5,0001,060

1,000995

2,000885

5,000825

ظرف سوخاری داخل سالن

1,380,000

5,425,000

ظرف مربعی بزرگ

2,085,000

3,390,000

7,325,000

ظرف مربعی کوچک

7,600,000

8,796,667

9,973,333

7,325,000

جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی

1,355,000

2,350,000

5,300,000

ظرف سیب زمینی داخل سالن

995,000

1,770,000

4,125,000

جعبه سوخاری درب قفلی

3,135,000

5,550,000

12,700,000

جعبه سیب زمینی بیرون بر بزرگ

2,085,000

2,390,000

3,390,000

جعبه همبرگر درب ستاره ای

2,615,000

4,500,000

10,100,000

جعبه ساندویچ

2,615,000

4,500,000

10,100,000

قیمت کل قیمت هر عدد تیراژ

2,015,000

3,500,000

8,000,000

جعبه همبرگر صدفی قفل دار

( گرم270ایندربورد ) لیست قیمت جعبه و ظرف فست فود

نام محصول

لیست قیمت محصوالت فست فود و رستورانی

1400-02-13



1,000650

5,000585

1,000780

توضیحات

 گرمی و 270جنس جعبه و ظرف های فوق با کاغذ ایندربورد . 1

.بصورت تمام رنگی بدون روکش و افکت محاسبه شده است

 درصد باطله یا کسری تحویل می 5تمامی سفارشات چاپی با . 2

.گردد

لطفا برای دریافت قالبها به صفحه راهنمای 

دریافت قالب های طراحی وبسایت مراجعه کنید

.سایزها برحسب میلی متر می باشد. 1

. روز کاری می باشد25زمان تحویل . 3

.قیمت ها به تومن می باشد. 4

 سی سی200لیوان کاغذی 
650,000

2,925,000

780,000  سی سی300لیوان کاغذی 



قیمت

ارتفاععطف بغلعرضبهداشتی

2,15014014070

2,95034010070

2,8502909060

2,150

1,330

1,980

2,450

2,950

3,250

3,780

4,160

4,220

5,980

4,620

4,740

2,950

3,780

ارتفاععطف بغلعرض

880

1,300

1,23023023035

1,63031724037

1,95035227338

2,38044027338

1,84032022050

2,54037431050

2,85037037050

2,95028222068

3,70035023770

4,40045823770

5,440350237118

(کرافت) لیست قیمت سینی و جعبه رستورانی

(بهداشتی) لیست قیمت جعبه فست فود

سینی سه پرس فوم

قیمتنام محصول

نام محصول

 عددی2جا لیوانی 

 عددی4جا لیوانی 

سینی بستنی

سینی تک پرس با سرویس

سینی دو پرس فوم

جعبه چهار پرسی 

سینی دو پرس آلومینیوم

سینی سه پرس آلومینیوم

سینی چهار پرس آلومینیوم

جعبه تک پرسی با سرویس

جعبه دو پرسی 

جعبه سه پرسی 

جعبه همبرگر

جعبه هات داگ

جعبه پیتزا پیکو

جعبه سوخاری

جعبه ساندویچ

30جعبه هشت ضلعی 

20جعبه پیتزا 

24جعبه پیتزا 

25جعبه پیتزا 

27جعبه پیتزا 

30جعبه پیتزا 

32جعبه پیتزا 

34جعبه پیتزا 

40جعبه پیتزا 

30جعبه درب و زیره 

32جعبه درب و زیره 

24جعبه هشت ضلعی 

ابعاد محصول

ابعاد محصول



توضیحات

جنس جعبه و سینی های رستورانی فوق با مقوا سه الیه . 1

. و چاپ آنها فلکسو خواهد بودکرافتایفلوت 

جنس جعبه های فست فود فوق با مقوا سه الیه ایفلوت . 2

. و چاپ آنها فلکسو خواهد بودبهداشتی

 عدد محاسبه شده است و 5000قیمت های فوق در تیراژ . 3

برای کسب اطالع درباره تیراژ های دیگر استعالم قیمت گرفته 

.شود

هزینه چاپ هر جعبه یا سینی به ازای هر رنگ به صورت غیر . 3

. تومان است200 تومان و بصورت تن پالت 150تن پالت 

هزینه ساخت کلیشه ژالتینی سه میل، بعد از ارسال فایل . 4

طراحی برای کلیشه سازی و استعالم قیمت اون اعالم خواهد 

. شد

 درصد باطله یا کسری تحویل 5تمامی سفارشات چاپی فوق با . 5

.می گردد

لطفا برای دریافت قالبها به صفحه راهنمای 

دریافت قالب های طراحی وبسایت مراجعه کنید

.سایزها برحسب میلی متر می باشد. 1

. روز کاری می باشد25زمان تحویل . 3

.قیمت ها به تومن می باشد. 4


