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ذو الغطاء ودون الغطاء !
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النارنجي والفوسفوري بلك اليت

الكأس ذو ثالث زوايا 
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الكأس السداسي
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الطبق الدائري الصغير

الطبق المستطيل للروليت)زانتي( 

الطبق الدائري الكبير الطبق المستطيل الطبق المربع ذو أربع زوايا 

الطبق الدائري الصغير الطبق الدائري المتوسط الطبق الدائري الكبير 
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صناعات يونسي للبالستيك



9

YOUNESIPLAST

YOUNESIPLAST الجوال: +989121675921  
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