
 

 

 ليست بادگير و پشه پران

 فروشگاه تجمالت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ضخامت  محصول بادگيرشيشه محصول نوع بادگير

 پشه پران
سال  پشه پران

  ساخت

 نام خودرو

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  206پژو  1380 موجود   

تيكه 4 چسبي ميل 3 تايوان موجود چين   پژو پارس 1378 موجود 
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  405پژو  1371 موجود   

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   سمند 1381 موجود 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  كوئيك-ساينا 1395 موجود   

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   تيبا 1388 موجود 
و  تيكه 4چسبي   

تيكه جلو2  
ميل 3 تايوان موجود چين الی   2000  موجود 

 ريو 2009

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   رانا 1391 موجود 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   دنا 1393 موجود 

تيكه جلو2 ميل 3 تايوان موجود چين   دنا پالس 1396 موجود 
تيكه 4چسبي   

 دو تيكه جلو
ميل 3 تايوان موجود چين  ال نود  1386 موجود 

تيكه 4چسبي   
 دو تيكه جلو

ميل 3 تايوان موجود چين الی  1385 موجود 
 رنو مگان 1391

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   رنو ساندرو  2008 موجود 
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود تايوان  ويتاراسوزوكي  2005 موجود   
ميل 3 تايوان - - - الی  1380 موجود 

 زانتيا 1389
تيكه 4چسبي  الی  2013 ناموجود - - موجود تايوان 

 S7هايما  2016

ميل 3 تايوان بزودي - -  اچ سي كراس 1394 موجود 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   1394 موجود 

 آريو زد 
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 محصول بادگيرشيشه محصول نوع بادگير
ضخامت 

 پشه پران
 پشه پران

سال 

 ساخت
 نام خودرو

تيكه 4چسبي   چين 
 330برليانس 

 موجود
ميل 3 تايوان 203-330برليانس  1394 بزودي   

ميل 3 تايوان - - - 202- 230برليانس  1394 بزودي   

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود تايوان  الی  2010 موجود    كيا سراتو   
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  الی 2011  موجود 

  كيا اسپورتيج  2015
تيكه 4چسبي    كيا اسپورتيج 2017 - - - موجود چين 
تيكه 4چسبي  530ام وي ام  1389 - - - موجود چين   
تيكه 4چسبي  550ام وي ام  1393 - - - موجود چين   
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   X33 Sام وي ام  1396 موجود 

تيكه 4چسبي   X33ام وي ام  1390 - - - موجود چين 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين      S 315ام وي ام  1395 موجود 

ميل 3 تايوان بزودي  - -    5چري آريزو  1395 موجود 
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين     5چري تيگو  1395 موجود 
تيكه 4چسبي    7چري تيگو 1396 - - - موجود چين 
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   S5جك  1394 موجود 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   j5جك  1393 موجود 

ميل 3 تايوان - - -  S3جك  1397 موجود 

تيكه 4چسبي   EC7جيلي سواري 1393 - - - موجود چين 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين    620ليفان  1390 موجود 
تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين   X60ليفان  1391 موجود 

تيكه 4چسبي   X50ليفان  1394 - - - موجود چين 

تيكه 4چسبي    820ليفان  1395 - - - موجود چين 

ميل 3 تايوان - - -    Fl  323مزدا  1379 موجود 



 

 

 

 
 

 



 

 

 محصول بادگيرشيشه محصول نوع بادگير
ضخامت 

 پشه پران
پرانپشه   

سال 

 ساخت

 نام خودرو
 

تيكه 4چسبي  الی  2003 - - - موجود چين 
   3مزدا  2006

تيكه 4چسبي  الی  2010    بزودي  چين 
  نيو 3مزدا   2013

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين    نيسان ماكسيما 2000 موجود 

تيكه 4چسبي   
 دوتيكه جلو 

ميل 3 تايوان موجود تايوان الی  1382 موجود 
1389 

نيسان رونيز / 
  سرانزا

تيكه 4چسبي   
 دوتيكه جلو

ميل 3 تايوان موجود تايوان الی  1381 موجود 
1392 

  نيسان 
  پيكاپ / ريچ

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  الی  2006 موجود 
  هيونداي سانتافه  2010

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  الی  2014 موجود 
  هيونداي سانتافه  2018

تيكه 4چسبي    هيونداي توسان  2006 - - - موجود چين 

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  الی  2012 موجود 
2015 

  هيونداي 
 IX35توسان 

تيكه 4چسبي   هيونداي توسان  2017 - - - موجود چين 

ميل 3 تايوان - - - الی  2010 موجود 
2013 IX55 هيونداي   

ميل 3 تايوان - - - الی  2007 موجود 
  هيونداي آزرا 2009

تيكه 4چسبي  الی  2006 - - - موجود چين 
  هيونداي سوناتا 2009

تيكه 4چسبي  الی   2011 - - - موجود چين 
2015  

هيونداي سوناتا 
YF 



 

 

 محصول بادگيرشيشه محصول نوع بادگير
ضخامت 

 پشه پران
 پشه پران

سال 

 ساخت
 نام خودرو

تيكه 4چسبي  الی  2014 - - - موجود چين 
2015 

هيونداي النترا 
GLS 

ميل 3 تايوان - - -  B30بسترن   1397 موجود 

تيكه 4چسبي  الی  2005 - - - موجود تايوان 
2006  

تويوتا كمري 
  گراند

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  الی  2007 موجود 
  تويوتا كمري 2009

تيكه 4چسبي    تويوتا كروال 2015 - - - موجود چين 

تيكه 4چسبي    2018 - -  موجود چين 
تويوتا 

  Revoهايلوكس

تيكه 4چسبي  ميل 3 تايوان موجود چين  الی  2012 موجود 
2016 

تويوتا هايلوكس 
Vigo 

ميل 3 تايوان - - -   تويوتا لندكروز 2013 موجود 

ميل 3 تايوان - - -  موجود 
بهداری،  

پليس راه 
 ، سفارت

  گروه بهمن پاجرو

ميل 3 تايوان - - -   تيوولي  1394 موجود 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


