
رنگبندیتوضیحات عدد1000قیمت باالی  عدد1000قیمت زیر سایزنام کاالکد کاالردیف

1G X 8گرمی' 45ژل پک مینیاتور 45 رنگ بندی کاملدو رو شفاف1026,00025,000 

2G X 10 گرمی110دندانپزشکی -بهداشتی-زل پک آرایشی110 رنگ بندی کاملدو رو شفاف1328,00027,000 

3G X 12 میکرون60 گرمی 270ژل پک متوسط کاربرد عمومی 270 رنگ بندی کاملدو رو شفاف1830,00029,000 

4G X 12 میکرون90 گرمی 270ژل پک متوسط کاربرد عمومی 270 رنگ بندی کاملدو رو شفاف1835,00034,000 

5G رنگ بندی کاملدو رو شفافX2342,00041,000 13 گرمی350ژل پک مستطیل 350

6G X 15 گرمی500ژل پک یخ قطبی 500 رنگ بندی کاملدو رو شفاف2065,00064,000 

7G X 20 گرمی1000ژل پک کوه یخ 1000 رنگ بندی کاملدو رو شفاف30120,000118,000 

8G X 9 گرمی 40ژل پک فانتزی طرح دندان 40 رنگ بندی کاملدو رو شفاف7145,000140,000 

9GF رنگ بندی کاملدو رو شفاف9145,000140,000قطر  گرمی40ژل پک فانتزی گرد

10LGF9ژل پک فانتزی طرح لب X رنگ بندی کاملدو رو شفاف7180,000178,000 

11S G X 15 گرمی سوپر مقاوم 550ژل پک دوالیه 550 رنگ بندی کاملدو رو شفاف2480,00079,000 

12GN50 9 گرمی50ژل پک لوکس کیسه وارداتی آبی مات x فقط آبی ماتدو رو فویل1145,00044,000 

13GN250 11 گرمی250ژل پک لوکس کیسه وارداتی آبی مات x فقط آبی ماتدو رو فویل1665,00065,000 

14GN270 13 گرمی270ژل پک یک رو فویل و یک رو شفاف x فقط نقره اییک رو فویل2345,00044,000 

15GN350 13 گرمی350ژل پک دو رو فویل  رنگبندی x آبی- سبز-سفید-مشکی-قرمز- طالیی نقره ای دو رو فویل2340,00039,000 

16GN 500 15 گرمی500ژل پک دو رو فویل  رنگبندی x آبی- سبز-سفیدقرمز-مشکی-طالیی نقره ای قرمزدو رو فویل2067,00066,000 

17GB X 9گرمی' 45ژل پک برزنتی مینیاتور 45 تمام رنگهادو رو برزنت1178,00077,000 

18GB X 11 گرمی110دندانپزشکی -بهداشتی-زل پک برزنتی آرایشی110 تمام رنگهادو رو برزنت1484,00083,000 

19GB X 13 گرمی270ژل پک برزنتی متوسط کاربرد عمومی 270 تمام رنگهادو رو برزنت1990,00089,000 

20GB X 14 گرمی350ژل پک برزنتی مستطیل 330 تمام رنگهادو رو برزنت24126,000125,000 

21GB تمام رنگهادو رو برزنتX21195,000194,000 16 گرمی500ژل پک برزنتی یخ قطبی 500

22GB تمام رنگهادو رو برزنتX31360,000359,000 21 گرمی1000ژل پک برزنتی کوه یخ 1000

23H120 گرمی 120هارد پک خیلی کوچک Junior6 x  2 x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی11240,000230,000 

24H270 گرمی 270هارد پک کوچک Small Book11/5 x  1/7 x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی17/5260,000250,000 

25H350گرمی 350هارد پک متوسط Medium9 x  3 x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی16280,000270,000 

26H420 گرمی 420هارد پک بزرگ Big Book14 x  2/2 x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی18330,000320,000 

27H750 گرمی 750هارد پک خیلی بزرگ Brick13 x  4 x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی20370,000360,000 

28H920 گرمی 1300هارد پک خیلی بزرگ Big Brick15 x  5/5  x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی21450,000440,000 

 ساعته24   پاسخگویی 09121043948موبایل  - 02176201729: تلفن-   شرکت اکسیر ردکا بزرگترین و متنوع ترین تولید کننده تجهیزات حمل سرد قیمت ها همه به ریال 

ژل پک دو رو شفاف

آبی/سبز /قرمز /سفید / مشکی / نقره ای/ فویل طالیی/ ژل پکهای یک رو و دو رو آلومینیوم 

ژل پکهای برزنتی دو رو برزنت

(عدد اخر ارتفاع)یخ های پالستیکی یا قمقمه ای / هارد پک ها 



29CAN3 گرمی نوشابه 650هارد پک نوشابه ای سه قوطی CAN3  13 x  4 x آبی و سفارشی تمام رنگهاهارد/پالستیکی21400,000380,000 

30CAV650 گرمی داخل جای قوطی خاویار 650هارد پک خاویاری Caviar Ice14 x  14 x  فقط مشکیهارد/پالستیکی4/5300,000290,000 

31G X 13 دقیقه سرما10پک سرمایشی کمکهای اولیه با یک فشار 300 نقره ای و سفارشی تمام رنگهادو رو فویل23180,000170,000 

32HOT300 13 دقیقه گرما10پک گرمایشی کمکهای اولیه با یک فشار X قرمز و سفارشی تمام رنگهادو رو فویل23180,000170,000 

14809121043948پارک -گلستان-سعید آباد-جاجرود: دفتر مرکزی

رنگبندیتوضیحات100باالی  عدد100زیر انداره/حجم/سایزنام کاالکد کاالردیف

33U2004 24 2004یونولیت x21 x14800,000790,000 سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر

34U3005 300535یونولیت x  22 x141,200,0001,190,000 سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر

35U4003 400343یونولیت x  24 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 211,800,0001,790,000 

36U4008 400848یونولیت x29 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 212,000,0001,990,000 

37U5000 500050یونولیت x  31 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 282,700,0002,670,000 

38U5006 500656یونولیت x  38 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 353,700,0003,670,000 

39U5008 500858یونولیت x  38 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 395,100,0005,070,000 

40U6004 600464یونولیت x  46 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 426,300,0006,270,000 

41U7004 700474یونولیت x  48 x سفید  سانتیمتر3 الی 2قطر 477,200,0007,170,000 

42PVS17کیف حمل واکسنی کوچک x  ساده نقره ای نوار مشکی یا رنگیساده متاالیزد چسبی18300,000290,000 

43PVM20کیف حمل واکسنی متوسط x  ساده نقره ای نوار مشکی یا رنگیساده متاالیزد چسبی30600,000590,000 

44ROS20کیف حمل کوچک مکعب مستطیل  داخل متاالیزد خارج متاالیزد x  15 x  فقط نقره ایمتاالیزد ساده با زیپ15700,000690,000 

45CUBSM20کیف حمل کوچک مکعب مستطیل  داخل متاالیزد خارج شمعی x  15 x رنگ بندیشمی با زیپ+ متاالیزد 15900,000890,000 

46CUBEML 25کیف حمل مکعبی متوسط داخل متاالیزد و خارج پارچه شمعی x  25 x رنگ بندیزیپ+شمعی +متاالیزد 252,700,0002,690,000 

47ALCL 40کیف حمل بزرگ داخل آلومینیوم دو الیه خارج چرم مصنوعی x  22 x رنگ بندیزیپ+چرم مصنوعی+الومینیوم دو الیه226,500,0006,450,000 

48ALCM 30کیف حمل متوسط داخل آلومینیوم دو الیه خارج چرم مصنوعی x  20 x رنگ بندیزیپ+چرم مصنوعی+الومینیوم دو الیه205,000,0004,950,000 

49ALCL 20کیف حمل کوچک داخل آلومینیوم دو الیه خارج چرم مصنوعی x  20 x رنگ بندیزیپ+چرم مصنوعی+الومینیوم دو الیه203,000,0002,950,000 

50P x 26کیف برزنتی متوسط دیجیکاال داخل متاالیزد خارج برزنت سبز4025  26x سبز مشکی سرمه ایزیپ+ برزنت+حبابدار ساده +متاالیزد 352,900,0002,850,000 

51S x 60ساک برزنتی مشکی ردکا آیس 60  30x مشکیبرزنت ساده زیپ دار254,000,0003,950,000 

52CB x 31 لیتری5/5کلد باکس واکسنی 5  26x تمام رنگهای اصلیپالستیکی393,500,0003,400,000 

53CB x 27 لیتری10کلد باکس ایستاده  10  26x تمام رنگهای اصلیپالستیکی355,000,0004,900,000 

54CB x 28 لیتری20کلد باکس معمولی شیر دار 20  26x تمام رنگهای اصلیپالستیکی357,000,0006,900,000 

55CB x 29 لیتری38کلد باکس جعبه گنج کوچک 40  26x تمام رنگهای اصلیپالستیکی3510,000,0009,900,000 

56CB x 30 لیتری60کلد باکس جعبه گنج  بزرگ 60  26x تمام رنگهای اصلیپالستیکی3514,000,00013,900,000 

ابعاد بزرگتر با هماهنگی و در همه سایز ها- یونولیتی / فوم باکس 

کیفهای متاالیزد از جنس نایلون حبابدار و آلومینیوم و پارچه

یخدان/ کلمن / کلد باکس 

www.redekaice.net         instagram: @ice_pack_redeka می باشد               رایگانعددحمل 1000        سفارش باالی 
 148پارک -گلستان-سعید آباد-جاجرود:                 کارخانه021-26424063

پک های سرمایشی و گرمایشی فوری یکبار مصرف
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