
: تاریخ اجرا

96/10/01

ستدیواریروشویی پایه بلندروشویی با علمظرفشوییآفتابهدوشروشوییمدل
940,0001,270,000910,000970,000970,0001,030,0004,090,000پالیز

1,090,0001,470,0001,030,0001,330,0001,330,0001,210,0004,920,000میرال
1,400,0001,840,0001,330,0001,700,0006,270,000میرال سفیدکروم
1,470,0001,990,0001,450,0001,730,0006,640,000میرال مشکی طال

1,700,0002,290,0001,690,0002,020,0007,700,000میرال طالیی

1,130,0001,550,0001,100,0001,170,0001,170,0001,260,0004,950,000لیزا

1,540,0001,840,0001,410,0001,590,0001,590,0001,650,0006,380,000اسکار
1,560,0001,880,0001,430,0001,620,0006,490,000آراد

1,870,0002,250,0001,730,0002,000,0007,850,000آرادسفیدکروم
1,940,0002,400,0001,850,0002,020,0008,210,000آرادمشکی طال

1,770,0002,150,0001,620,0001,910,0001,910,0001,990,0007,450,000هومن

1,870,0002,250,0001,720,0002,010,0002,010,0002,120,0007,850,000دنیز

1,890,0002,280,0001,730,0002,030,0002,030,0002,130,0007,930,000ویکتور

1,900,0002,290,0001,740,0002,050,0002,050,0001,980,0007,980,000نایس
1,950,0002,270,0001,900,0002,070,0008,190,000پیرامید کرم

2,500,0002,920,0002,450,0002,650,00010,520,000پیرامید زیتونی
1,610,0002,420,0002,060,0002,570,0008,660,000آرمان
1,980,0002,750,0001,950,0002,540,0009,220,000البرز

2,300,0002,660,0002,250,0002,430,0002,670,0009,640,000پیاتو

2,360,0002,740,0002,300,0002,500,0009,900,000میالنو

2,370,0002,650,0002,310,0002,570,0002,840,0009,900,000بلور

2,350,0002,650,0002,310,0002,560,0002,840,0009,870,000دنا

2,470,0003,400,0002,300,0003,810,00011,980,000لیون کرم

2,740,0003,910,0002,590,0004,280,00013,520,000لیون سفیدطال

3,140,0005,060,0002,970,0005,270,00016,440,000لیون طالیی
2,740,0003,040,0002,590,0002,890,0003,260,00011,260,000کیوبیک کرم

3,000,0003,310,0002,860,0003,160,0003,420,00012,330,000کیوبیک صدفی

2,880,0003,350,0002,820,0003,050,00012,100,000کارن

3,210,0003,680,0003,160,0003,380,00013,430,000کارن صدفی

2,720,0003,260,0002,780,0003,220,00011,980,000الوند

3,100,0003,670,0003,260,0003,100,00013,130,000نیل

3,670,0004,290,0003,840,0003,670,00015,470,000نیل زیتونی

4,270,0005,030,0004,120,0006,340,00019,760,000پارسه کرم

5,220,0006,330,0005,070,0008,140,00024,760,000پارسه طالیی

4,739,0005,583,0004,573,0007,037,00021,932,000پارسه صدفی

1391تولید کننده نمونه استاندارد کشوری در سال   • در ایرانCEاولین دارنده استاندارد اتحادیه اروپا،  •

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن • بزرگترین صادرکننده شیرآالت در ایران• 
 سال گارانتی  شرکتی و خدمات پس از فروش مادام العمر7   •

(1394-1395)دارنده تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده در دوسال پیاپی

 لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت اهرمی شرکت سهند افشان آذر



25535,000قودیواری اهرمی کاتریج3,980,000شاوری دنا و بلور2,995,000شاوری دنیز

25650,000قوتوکاسه اهرمی کاتریج4,460,000شاوری شاینا2,990,000شاوری هومن

25470,000شیرشیلنگی اهرمی کاتریج3,580,000ظرفشویی سیلور2,995,000شاوری ویکتور

440,000آفتابه اهرمی تک حالته3,370,000ظرفشویی روشا3,650,000شاوری تتراس

4,850,000ظرفشویی اسپیرینگ3,290,000ظرفشویی کیارا طالیی3,550,000ظرفشویی تکنو

6,360,000روشویی چشمی2,540,000ظرفشویی کیارا کرم4,510,000ظرفشویی اکو

3,200,000ظرفشویی کیارا رزگلد4,510,000ظرفشویی نوا

2,970,000ظرفشویی کیارا رنگی4,607,900شاوری کارن

4,910,000شاوری کارن صدفی

1391تولید کننده نمونه استاندارد کشوری در سال   • در ایرانCEاولین دارنده استاندارد اتحادیه اروپا،  •

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن • بزرگترین صادرکننده شیرآالت در ایران• 

(1394-1395)دارنده تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده در دو سال پیاپی

 سال گارانتی  شرکتی و خدمات پس از فروش مادام العمر7   •

96/10/01: تاریخ اجرا
 لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت اهرمی شرکت سهند 

افشان آذر



1,050,0001,090,0001,090,0001,110,0001,150,000

1,520,0001,550,0001,550,0001,565,0001,600,000

930,000970,000970,0009,800,0001,020,000

1,050,0001,090,0001,090,0001,100,0001,140,000

1,170,0001,210,0001,210,0001,220,0001,255,000

1,350,0001,380,0001,380,0001,400,0001,430,000

1,250,0001,285,0001,285,0001,300,0001,330,000

1,360,0001,405,0001,405,0001,420,0001,450,000

1,040,0001,070,0001,070,0001,080,0001,130,000

1,160,0001,200,0001,200,0001,210,0001,250,000

1,330,0001,380,0001,380,0001,400,0001,420,000

1,350,0001,400,0001,400,0001,405,0001,440,000

590,000610,000610,000620,000630,000

480,000500,000500,000520,000530,000

400,000405,000405,000420,000430,000

1,580,0001,620,0001,620,0001,630,0001,660,000

تکپایه بزرگ با علم اهرمی بلند

قوی توکاسه با علم لوله ای

قوی دیواری با علم لوله ای

دنباله بلند

تکپایه کبری بزرگ مدل اسپانیایی

دوش کج

دوش استاپ

تکپایه با علم لوله ای

تکپایه با علم اهرمی کوتاه

تکپایه با علم اهرمی بلند

دوش تخت فانتزی

96/10/01:تاریخ اجرا(ریال)لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت کالسیک شرکت سهند افشان آذر 

مینا کرالکاستاشش پررکسانا تنه شیر    پوسته
دیواری با علم لوله ای

دیواری تخت با علم اهرمی بلند

آفتابه

آفتابه تخت فانتزی

دوش راست

سال گارانتی شرکتی  و خدمات پس از فروش مادام العمر7

خدمات خوب سنگ بنای کسب و کار خوب

1394 و 1395دارنده تندیس طالیی رضایتمندی مشتری در سال 
 سال اخیر6بزرگترین صادرکننده شیرآالت در ایران طی 

1391تولید کننده نمونه استاندارد کشوری در سال 

 در ایرانCEاولین دارنده استاندارد اتحادیه اروپا، 

 دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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