
                                          
 

  

 1/4/97محصوالت از  مصوب لیست قیمت 
 (1صفحه :)                     ) باپنج سال گارانتی وخدمات پس از فروش در سراسر کشور ( انواع شیر آشپزخانه

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 4ر121ر999 1111-11-999 بادستگیره دوموالین شیرآشپزخانه مارلینو تاپ  1

 1ر019ر999 1111  -11-111 )شلنگدار( pull-outشیرآشپزخانه مارلینو  2

 4ر350ر000 6116-11-101 شیرآشپزخانه ارکینو تاپ الین  3

 4ر919ر999 1129-11-190 آشپزخانه جت جدید  4

 4ر919ر999 1121-11-191 آشپزخانه کونوس  1

 1ر019ر999 1109-11-191 چراغ دار کرم   EVEزخانه شیر آشپ 1

 7ر019ر999 1109 -11 -111 دکور استیل  EVEشیرآشپزخانه  7

 0ر119رPVD 129- 11- 1109 999آنتیک  EVEشیرآشپزخانه  0

 1ر021ر999  1101 – 11 -191 نشیرآشپزخانه سی 9

 1ر019ر999 1100 -11 – 191 شیر آشپزخانه ریتا  19

 1ر991رP-O 119- 11- 1100 999شپزخانه ریتا شیرآ 11

 9ر719ر999 1100 -11 -191 شیر آشپزخانه ریتا تاچ  12

 4ر091ر999  1129-11 -191 شیر آشپزخانه مریت  10

 1ر141رPVD 194- 11- 1129 999شیرآشپزخانه مریت آنتیک  14

 0ر109ر999 1107 -11 -191 شیرآشپزخانه زو 11

 0ر119ر999 1100 -11 -119 کروم  Pull Downوکس چراغدار شیرآشپزخانه این 11

 9ر019ر999 1100 -11 -111 دکور استیل Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  17

 1ر119ر999 1127 - 11 -191 شیرآشپزخانه آوا تاپ الین  10

 1ر141رP-O 119- 11- 1127 999شیر آشپزخانه آوا  19

 1ر019ر999 1104 -11 -191 پ الین شیرآشپزخانه ورونا تا 29

 1ر119ر999 1104 -11 -119 شیرآشپزخانه ورونا تاپ الین دکور استیل 21

 7ر199رP.D 119- 11- 1104 999شیر آشپزخانه ورونا  22

 1ر999ر999 1107 -11 -119 شیرآشپزخانه تصفیه دو کاره کروم  20

 ندهقیمت مصرف کن کد محصول نام محصول مدل دومو  ردیف

 0ر499ر999 6114-11-103 شیر روشویی باعلم ثابت  1

 0ر929ر999 6114-11-101 شیر روشویی باعلم متحرک  1

 0ر719ر999 6114-13-101 شیرحمام  3

 0ر419ر999 6114-14-101 شیر توالت  4

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  ارکینو  ردیف

 0ر019ر999 6116-11-101 شیرروشویی ارکینو  1

 0ر791ر999 6116-13-101 شیرحمام ارکینو  1

 0ر241ر999 6116-14-101 شیر توالت ارکینو  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل مارلینو  ردیف

 0ر119ر999 6111-11-101 شیر روشویی 1

 0ر129ر999 6111-13-101 شیرحمام  1

 0ر919ر999 6111-14-101 شیر توالت 3

 اولین وتنها دارنده 

 ایران 6666استاندارد ملی شیرهای اهرمی 

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

 درسیستم مدیریت ،کیفیت ،زیست محیطی ، بهداشت IMSگواهینامه 

 
 



 
 

 (1)صفحه                   1/4/97  لیست قیمت مصوب محصوالت از 
 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  فورما  ردیف

 3ر610ر000 6116-11-101 شیر روشویی فورما  1

 4ر685ر000 6116-13-101 شیر حمام فورما  1

 4ر115ر000 6116-14-101 شیر توالت فورما  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل جت  ردیف

 3ر150ر000 6110-11-101 شیرروشویی جت  1

 3ر465ر000 6110-13-101 شیرحمام جت 1

 3ر155ر000 6110-14-101 شیر توالت  جت  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول  نام محصول مدل ز ئوس  ردیف

 4ر115ر000 6115-11-101 شیرروشویی  1

 3ر835ر000 6115-13-101 شیرحمام 1

 5ر660ر000 6115-13-105 شیرحمام ترموستاتیک  3

 3ر610ر000 6115-14-101 شیر توالت  دستگیره راست  4

 3ر610ر000 6115 -14 -103 شیرتوالت دستگیره چپ  5

 5ر850ر000 6115-14-105 شیر توالت ترموستاتیک  6

 یمت مصرف کنندهق کد محصول نام محصول مدل  آوا  ردیف

 3ر660ر000 6116-11-101 شیرروشویی  1

 4ر860ر000 6116-11-106 شیرروشویی پایه بلند 1

 3ر615ر000 6116-13-101 شیرحمام 3

 3ر685ر000 6116-14-101 شیر توالت  دستگیره راست  4

 3ر685ر000 6116 -14 -106 شیرتوالت دستگیره چپ 5

 قیمت مصرف کننده محصول کد نام محصول مدل  جنسیس  ردیف

 3ر550ر000 6118-11-101 شیرروشویی  1

 3ر615ر000 6118-13-101 شیرحمام 1

 5ر455ر000 6118-14-101 شیر توالت  ترموستاتیک 3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل مریت ردیف

 3ر350ر000 6116-11-103 شیر روشویی  1

 3ر650ر000 6116 -11 -101 تیکشیر روشویی با دستگیره جو اس 1

 3ر650ر000 6116-13 -101 شیرحمام  3

 3ر650ر000 6116 -14-101 شیر توالت  4

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ریتا ردیف 

 3ر565ر000 6133-11-101 شیر روشویی  1

 4ر665ر000 6133 -11 -106 شیر روشویی بلند 1

 3ر650ر000 6133-13 -101 شیر حمام  3

 3ر465ر000 6133-14-101 شیر توالت  4

 قیمت مصرف کننده کد محصول  نام محصول مدل ورونا ردیف 

 3ر650ر000 6134 -11 -101 شیر روشویی  1

 4ر650ر000 6134 -11 -106 شیر روشویی پایه بلند 1

 4ر110ر000 6134 -13 -101 شیرحمام  3

 3ر650ر000 6134 -14 – 101 شیر توالت  4



 

 

 

 

 
 

 (         0صفحه )                            1/4/97 لیست قیمت مصوب محصوالت از 

  

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل زو  ردیف

 4ر665ر000 6136-11-101 شیر روشویی  1

 3ر665ر000 6136-13-101 شیر حمام  1

 3ر685ر000 6136-14-101 شیر توالت  

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول کواترو ردیف

 4ر150ر000 6136 -11 -101 شیر روشویی  1

 4ر350ر000 6136 -13 -101 شیرحمام  1

 3ر810ر000 6136 -14 -101 شیر توالت  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول اراتو ردیف

 3ر680ر000 6140 -11 -101 شیر روشویی  1

 4ر180ر000 6140 -13 -101 ام شیرحم 1

 3ر840ر000 6140-14- 101 شیر توالت  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل کم مصرف  ردیف

 1ر019ر999 1110-12-190 شیر دیواری تک حرارته  1

 2ر119ر999 1110-12-191 شیر توکاسه دکل  2

 کنندهقیمت مصرف  کد محصول نام محصول مدل الکترونیک ردیف

 0ر719رIqua –A 10 192- 12- 1110 999شیر روشویی الکترونیکی هوشمند  1

 9ر119ر999 1110 -12 -190 )برقی و باطری( Iqua –A 10شیر روشویی الکترونیکی هوشمند  2

 7ر019ر999 1114-12-119 شیر روشویی دومو الکترونیکی  0

 0ر999ر999 1114-12-114 شیر روشویی دومو الکترونیکی الیت  4

 1ر019ر999 1129-12-111 شیر روشویی مریت الکترونیکی )برقی و باطری( 1

 0ر199ر999 1101 -12-119 شیر دستشویی هارمونیا  1

 0ر199ر999 1127 -12 -119 شیرآوا  الکترونیکی  7

 0ر719ر999 1127 -12 -114 شیر آوا الکترونیکی الیت  0

 0ر219ر999 1121 -12 -119 شیر زئوس الکترونیک  9

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول جانبی  ردیف

 2ر119ر999 1199-10-194 علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی  1

 2ر119ر999 1199-10-100 علم یونیکا با سردوش تنیس  2

 2ر119ر999 1199-10-129 علم یونیکا لیدی  0

 1ر719ر999 1199 -10 -119 علم یونیکا دوپارچه اوراکل  4

 1ر719ر999 1199 -10 -111 2علم یونیکا دوپارچه اوراکل  1

 1ر219ر999 1199 -10 -119 دایره  Sعلم یونیکا دو پارچه اوراکل   1

 1ر219ر999 1199 -10 -179 مربع  Sعلم یونیکا دو پارچه اوراکل  7

 7ر119ر999 1199 -10 -111 علم یونیکا دو پارچه ویژن  0

 1ر719ر999 1199 -10 -117 2یونیکا دو پارچه ویژن علم  9

 4ر019ر999 1199 -10 -112 علم یونیکا دو پارچه اوتانا  19
 



 

 

 
 
 

 (4)صفحه                                                                    1/4/97لیست قیمت مصوب محصوالت از 

 
 421ر999 1199-14-191 شلنگ توالت  فلزی سوئیسی  11

 0ر219رONIX 111-14-1199 999فالش تانک روکار  12

 1ر991ر999 1199 -14 -197 توکار oli 74فالش تانک  10

 0ر919ر999  با سازه  EVOفالش تانک  14

11 Structure ) 2ر119ر999 1199 -14 -109 )سازه 

11 River plate )1ر119ر999 1199 -14 -101 )صفحه پلیت ریور 

17 Slim plate  ) 1ر019ر999 1199 -14 -127 )صفحه پلیت اسلیم 

 2ر419رI Plate 120- 14- 1199 999صفحه  10

 9ر119رNelio 092- 10-1199 999مدل  Geesaعددی حمام وتوالت  1ست لوازم جانبی  19

 2ر119رNelio 242- 10- 1199 999سانتی متری  49جالوله ای  29

 0ر219رNelio 111- 12- 1199 999جا صابون مایع  21

 1ر119رNelio  294- 14- 1199 999جا دستمال توالت رولی  22

 2ر199رNelio 299 -14- 1199 999برس توالت  20

 919رNelio 241 -10- 1199 999هوک  24

 9ر119رNemox 091-10-1199 999مدل  Geesaعددی حمام و توالت  1ست لوازم جانبی  21

 2ر119رNemox 249- 10- 1199 999سانتی متری  41جا حوله ای  21

 0ر219رNemox 119- 12- 1199 999جا صابون مایع  27

 1ر119رNemox 291 – 14- 1199 999جا دستمال توالت رولی  20

 2ر219رNemox 290 – 14- 1199 999برس توالت  29

 119رNemox  999هوک  09

 10ر219ر999 1199 -14 -199 توالت فرنگی وال هانگ  01

 9ر199ر999 1199 -12 -129 چینی رو کابینی دستشویی  02

 2ر019رZY-600D 194- 12- 1199 999 صابون ریز سفید مدل  00

 2ر119رZY-601D   190- 12- 1199 999صابون ریز سیلور مدل 04

 0ر119رD ZY-610 110- 12- 1199 999صابون ریز استیل مدل 01

 7ر119رZY-207A 191- 12- 1199 999مدل سفید دست خشک کن اتوماتیک  01

 7ر119رZY-2071A LED 111- 12- 1199 999دست خشک کن اتوماتیک مدل سفید  07

 0ر299رZY-208A 114- 12- 1199 999دست خشک کن اتوماتیک مدل  00

 0ر119رZY-2081A LED 111-12-1199 999دست خشک اتوماتیک مدل  09

 1ر219ر999 1199 -10 -170 یره ای ()دا 09×09سردوش استیل  49

 1ر219ر999 1199 -10 -174 ) مربعی( 09×09سردوش استیل  01

 



                                                                                  
        

 

 1/4/79از  رنگی  محصوالت مصوب لیست قیمت
 (1صفحه :)           ) باپنج سال گارانتی وخدمات پس از فروش در سراسر کشور ( رنگی  انواع شیر آشپزخانه

 قیمت مصرف کننده محصول کد نام محصول ردیف

 5ر524ر000 1111 -11 -121 شیرآشپزخانه مارلینو تاپ الین  1

 1ر140ر000 1111 -11 -112 )شلنگدار( pull-outشیرآشپزخانه مارلینو  2

 5ر140ر000 1111 -11 -101 شیرآشپزخانه ارکینو تاپ الین  1

 5ر140ر000 1120 -11 -105 آشپزخانه جت جدید  5

 4ر240ر000 1121 -11 -102 نه کونوس آشپزخا 4

 9ر466ر666  6116 -11-111 چراغ دار مشکی  EVEشیر آشپزخانه  6

 9ر116ر666 6116-11-161 چراغ دار سفید   EVEشیر آشپزخانه  9

 7ر500ر000 1110 -11 -110 چراغ دار قرمز  EVEشیرآشپزخانه  8

 8ر116رPVD 164-11-6116 666طالیی  EVEشیر آشپزخانه  7

 11ر966ر666  6116 -11-161 طال  EVEشیرآشپزخانه  16

 4ر400ر000 1121 11 -114 آشپزخانه کونوس مشکی 11

 1ر124ر000 1111 -11 -102 آشپزخانه سین 12

 1ر874ر000 1111 -11 -114 آشپزخانه سین)مشکی ( 11

 4ر140ر000 1111 -11 -102 آشپزخانه ریتا  15

 4ر000ر000 1111 -11 -114 کی (آشپزخانه ریتا ) مش 14

 4ر104ر000 1120 -11 -102 آشپزخانه مریت  11

 4ر554ر000 1120 -11 -114 آشپزخانه مریت )مشکی ( 17

 1ر040رPVD 120- 11- 1120 000آشپزخانه مریت طالیی  18

 8ر880ر000 1117 -11 -102 آشپزخانه زو سفید 10

 0ر110ر000 1117 -11 -114 آشپزخانه زو مشکی  20

 14ر100ر000 1117 -11 -104 آشپزخانه زوطال 21

 8ر540ر000 1118 -11 -112 سفید  Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  22

 8ر700ر000 1118 - 11 -114 مشکی  Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  21

 4ر540ر000 1127 – 11 -102 شیرآشپزخانه آوا تاپ الین سفید  25

 4ر700ر000 1127- 11- 114 شیرآشپزخانه آوا تاپ الین مشکی  24

 4ر140ر000 1115- 11 -102 شیرآشپزخانه ورونا تاپ الین سفید  21

 4ر000ر000 1115 - 11 -114 شیرآشپزخانه ورونا تاپ الین مشکی  27

 7ر500ر000 1115 -11 -120 سفید  P.Dشیر آشپزخانه ورونا  28

 7ر840ر000 1117 -11-111 تصفیه دو کاره سفید شیر آشپزخانه  20

 8ر100ر000 1117- 11 -111 شیر آشپزخانه تصفیه دوکاره مشکی  10

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل دومو رنگی  ردیف

 1ر700ر000 1115 -12 -104 شیر روشویی باعلم ثابت  1

 5ر220ر000 1115 -12 -101 شیر روشویی باعلم متحرک  2

 5ر040ر000 1115 -11 -102 شیرحمام  1

 1ر710ر000 1115 -15 -102 شیر توالت  5

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل دومو )مشکی ( ردیف

 5ر050ر000 1115 -12 -117 شیر روشویی باعلم ثابت  1

 5ر570ر000 1115 -12 -114 شیر روشویی باعلم متحرک  2

 5ر100ر000 1115 -11-114 شیرحمام  1

 1ر010ر000 1115- 15- 114 شیر توالت  5

    

    

 اولین وتنها دارنده 

 ایران 1170استاندارد ملی شیرهای اهرمی 

 ی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکنگواهینامه فن

 درسیستم مدیریت ،کیفیت ،زیست محیطی ، بهداشت IMSگواهینامه 

 
 



 
 (2)صفحه                         1/5/07والت رنگی  از حصلیست قیمت م             

 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ملودا طال ردیف

 5ر140ر000 1112 -12 -104 شیر روشویی  1

 4ر140ر000 1112 -11 -104 شیرحمام  2

 5ر040ر000 1112 -15 -104 شیر توالت 1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  ارکینو رنگی  ردیف

 1ر140ر000 1111 -12 -102 شیرروشویی ارکینو  1

 5ر004ر000 1111 -11 -102 شیرحمام ارکینو  2

 1ر454ر000 1111 -15 -102 شیر توالت ارکینو  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل مارلینو رنگی  ردیف

 1ر540ر000 1111 -12 -110 شیر روشویی 1

 1ر820ر000 1111 -11 -107  شیرحمام  2

 1ر140ر000 1111 -15 -107 شیر توالت 1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  فورما رنگی  ردیف

 5ر220ر000 1117 -12 -101 شیر روشویی فورما  1

 4ر084ر000 1117 -11 -102 شیر حمام فورما  2

 5ر524ر000 1117 -15 -102 شیر توالت فورما  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل جت رنگی  ردیف

 1ر540ر000 1120 -12 -102 شیرروشویی جت  1

 1ر774ر000 1120 -11 -102 شیرحمام جت 2

 1ر444ر000  1120 -15 -102 جت   شیر توالت 1
 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ز ئوس رنگی  ردیف

 5ر524ر000 1124 -12 -102 شیرروشویی  1

 5ر114ر000 1124 -11 -102 شیرحمام 2

 5ر020ر000 1124 -15 -102 شیر توالت  دستگیره راست  1

 5ر020ر000 1124 -15 -105 شیر توالت دستگیره چپ 5

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل زئوس مشکی ردیف

 5ر174ر000 1124 - 12 -114 دستشویی زئوس مشکی  1

 5ر184ر000 1124-11-114 شیر حمام زئوس مشکی  2

 5ر270ر000 1124-15-114 شیر توالت مشکی  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل زئوس طال ردیف

 0ر740ر000 1124 -12 -107 شویی شیر رو 1

 0ر440ر000 1124 -11- 107 شیر حمام  2

 0ر540ر000 1124 -15 -107 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  آوا رنگی  ردیف

 5ر000ر000 1127 -12 -101 شیرروشویی  1

 4ر100ر000 1127 -12 -107 شیر روشویی آوا پایه بلند  2

 5ر224ر000 1127 -11 -101 یرحمامش 1

 1ر084ر000 1127 -15 -101 شیر توالت  دستگیره راست  5

 1ر084ر000 1127 -15  -107 شیرتوالت دستگیره چپ 4

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل آوا مشکی ردیف

 5ر150ر000 1127 -12 -114 شیر روشویی  1

 4ر550ر000 1127-12 -111 شیر روشویی آوا پایه بلند  2

 5ر574ر000 1127-11 -114 شیرحمام  1

 5ر214ر000 1127 -15 -114 شیر توالت  5

 

 



 

 

 

 (1)صفحه                      1/5/07 لیست قیمت مصحوالت رنگی  از
 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل آوا طال ردیف

 0ر100ر000 1127-12 -104 شیر روشویی  

 0ر540ر000 1127 -11 -104 شیرحمام  

 0ر240ر000 1127 -15 -104 شیرتوالت  

 قیمت مصرف کننده کدمحصول نام محصول مدل ریتا رنگی  ردیف

 1ر874ر000 1111 -12 -102 شیر روشویی  1

 5ر074ر000 1111 -12 -107 شیر روشویی بلند  2

 5ر040ر000 1111 -11 -102 شیرحمام  1

 1ر714ر000 1111 -15 -102  شیر توالت 5

 قیمت مصرف کننده کد محصول  نام محصول مدل مریت رنگی ردیف

 1ر140ر000 1120-12-105 شیر روشویی  1

 5ر240ر000 1120-11-105 شیر حمام  2

 5ر040ر000 1120-15-105 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ورونا رنگی ردیف 

 1ر040ر000 1115 -12 -102 شویی شیر رو 1

 5ر040ر000 1115 -12 -107 شیرروشویی پایه بلند  2

 5ر520ر000 1115 -11 -102 شیرحمام  1

 5ر240ر000 1115 -15 -102 شیر توالت  5

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  مشکیمحصول مدل ورونا نام  ردیف 

 5ر200ر000 1115 -12 -111  روشوییشیر 1

 4ر200ر000 1115-12 -114 روشویی پایه بلند شیر  2

 5ر170ر000 1115-11 -114 شیرحمام  1

 5ر400ر000 1115-15-114 شیر توالت  5

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  pvdنام محصول مدل ورونا  ردیف 

 5ر840ر000 1115-12-124 شیر روشویی  1

 4ر840ر000 1115-12-120 شیر روشویی پایه بلند  2

 4ر120ر000 1115-11-120 شیرحمام  1

 4ر140ر000 1115-15-120 شیر توالت  5

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  نام محصول مدل ورونا دکور استیل ردیف

 5ر700ر000 1115 -12 -121 شیرروشویی  1

 4ر700ر000 1115 -12 -122 شیر روشویی پایه بلند  2

 4ر170ر000 1115 -11 -141 شیر حمام  1

 4ر000ر000 1115 -15 -141 شیر توالت  5

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  نام محصول مدل زو رنگی ردیف 

 5ر074ر000 1117 -12 -102 شیرروشویی 1

 5ر004ر000 1117 -11 -102 شیر حمام  2

 1ر084ر000 1117 -15 -102 شیر توالت  1

 ننده قیمت مصرف ک کد محصول  نام محصول مدل زو مشکی ردیف 

 4ر224ر000 1117 -12 -114 شیر روشویی  1

 5ر154ر000 1117 -11 -114 شیرحمام  2

 5ر214ر000 1117 -15 -114 شیرتوالت  1



 

 

 
 

 

 (5)صفحه                       1/5/07لیست قیمت مصحوالت رنگی  از
 

 قیمت مصرف کننده کد محصول  کواترو رنگی نام محصول مدل   ردیف

 5ر540ر000 1110 -12 -102 یر روشویی ش 1

 5ر140ر000 1110 -11 -102 شیرحمام  2

 5ر120ر000 1110-15 -102 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول کواترو مشکینام محصول مدل   ردیف

 5ر700ر000 1110-12 -114 شیر روشویی  1

 5ر000ر000 1110 -11 -114 شیرحمام  2

 5ر170ر000 1110 -15 -114 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل اراتو سفید ردیف

 5ر280ر000 1150 -12 -102 شیر روشویی 1

 5ر480ر000 1150 -11- 102 شیرحمام  2

 5ر150ر000 1150 -15 -102 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  الکترونیک رنگی  ردیف

 0ر140رIqua-A10 101- 12- 1111 000یرروشویی الکترونیکی هوشمند ش 1

 0ر840ر000 1111 -12 -112 بدنه رنگی سنسورکروم آدابتوری Iqua-A10شیر الکترونیکی هوشمند  2

 0ر840ر000 1111- 12 -100 ادابتوری رنگی Iqua-A10شیر الکترونیکی هوشمند  1

 0ر140ر000 1115-12-111 شیر روشویی دومو الکترونیکی الیت  5

 0ر000ر000 1127 -12 -118 شیر روشویی آوا الکترونیکی الیت  4

 7ر100ر000 1120 - 12 -112 شیر روشویی مریت الکترونیک  1

 8ر400ر000 1124 -12 -112 شیر روشویی زئوس الکترونیک  7

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول جانبی رنگی  ردیف

 440ر000 1100 -15 -102 فلزی سفید شلنگ توالت  1

 2ر840ر000 1100 -11 -150 علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی  2

 2ر440ر000 1100 -11 -114 علم یونیکا با سردوش تنیس  1

 2ر840ر000 1100 -11 -110 علم یونیکا لیدی  5

 1ر040ر000 1100 -11 -148 علم یوینکا دو پارچه اوراکل سفید کروم  4

 1ر040ر000 1100 -11 -141 علم یونیکا دو پارچه اوراکل سفید 1

 1ر040ر000 1100 -11 -111 علم یونیکا دو پارچه اوراکل سفید مات  7

 1ر040ر000 1100 -11 -111 علم یونیکا دو پارچه اوراکل مشکی  8

 1ر040ر000 1100 -11 -114 علم یونیکا دوپارچه اوراکل دایره ای مشکی  0

 1ر440ر000 1100 -11 -117 سفید کروم   Sعلم یونیکا دو پارچه اوراکل  10

 4ر200ر000 1100 -11 -112 علم یونیکا دو پارچه اوتانا  11

 4ر200ر000 1100 -11 -115 علم یونیکا دو پارچه اوتانا مشکی  12
 



  
 

 (1)صفحه             1/4/97از   مصرف کنندهلیست قیمت محصوالت توکار 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 1ر050ر000 6116 -11 -101 شیر مرکزی روشویی کروم  1

 1ر050ر000 6116 -11 -101 شیر مرکزی روشویی سفید  1

 1ر050ر000 6116 -11 -115 شیر مرکزی روشویی مشکی  1

 1ر050ر000 6116 -11 -100 شیر مرکزی روشویی طال  4

 1ر715ر000 6116 -14 -101 شیر مرکزی توالت کروم  5

 1ر715ر000 6116 -14 -101 شیر مرکزی توالت سفید  6

 1ر715ر000 6116 -14 -115 شیر مرکزی توالت مشکی  7

 1ر715ر000 6116 -14 -100 شیر مرکزی توالت طال  0

 1ر000ر000 6116 -11 -101 شیر مرکزی حمام کروم  9

 1ر000ر000 6116 -11 -106 شیر مرکزی حمام سفید  10

 1ر000ر000 6116 -11 -115 شیر مرکزی حمام مشکی  11

 1ر000ر000 6116 -11 -100 شیر مرکزی حمام طال  11

 4ر150ر000 6116 -11 -101 آوا کروم  1متعلقات حمام تیپ  11

 4ر450ر000 6116 -11 -101 آوا کروم  1متعلقات حمام تیپ  14

 5ر650ر000 6116 -11 -104 آوا کروم  1متعلقات حمام تیپ  15

 6ر070ر000 6116 -11 -105 آوا کروم  4متعلقات حمام تیپ  16

 6ر070ر000 6116 -11 -100 آوا جدید کروم  4متعلقات حمام تیپ  17

 4ر650ر000 6116 -11 -107 دسفیآوا  1متعلقات حمام تیپ  10

 4ر050ر000 6116 -11 -100 آوا سفید 1متعلقات حمام تیپ  19

 6ر050ر000 6116-11 -109 آوا سفید  1متعلقات حمام تیپ  10

 6ر150ر000 6116 -11 -191 آوا سفید با شلنگ سفید  1متعلقات حمام تیپ  11

 7ر170ر000 6116 -11 -111 آوا سفید  4متعلقات حمام تیپ  11

 7ر170ر000 6116 -11 -101 آوا سفید جدید  4متعلقات حمام تیپ  11

 4ر650ر000 6116 -11 -116 آوا مشکی 1متعلقات حمام تیپ  14

 4ر050ر000 6116 -11 -117 آوا مشکی  1متعلقات حمام تیپ  15

 6ر050ر000 6116 -11 -110 آوا مشکی  1متعلقات حمام تیپ 16

 7ر170ر000 6116-11 -119 آوا مشکی  4متعلقات حمام تیپ  17

 4ر100ر000 6116 -11 -101 متعلقات روشویی آوا کروم  10

 4ر500ر000 6116-11 -104 متعلقات روشویی آوا سفید  19

 4ر500ر000 6116-11 -116 متعلقات روشویی آوا مشکی  10

 4ر165ر000 6116-14-101 متعلقات توالت آوا کروم  11

 4ر565ر000 6116-14-104 متعلقات توالت آوا سفید  11

 4ر665ر000 6116 -14 -110 متعلقات توالت توکار آوا سفید با شلنگ سفید 11

 4ر565ر000 6116-14-105 متعلقات توالت آوا مشکی  14

 

 



 
 

 

 (1)صفحه                       1/4/97از   لیست قیمت محصوالت توکار مصرف کننده
 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 051ر111 6116-11-111 بازوی دیواری ) اکسسوری ( آوا کروم  15

 051ر111 6116-11-111 بازوی دیواری اکسسوری آوا سفید  16

 051ر111 6116-11-111 بازوی دیواری اکسسوری آوا مشکی  17

 4ر651ر111 6116 -11 -111 کروم  S25متعلقات حمام تیپ یک آوا  13

 6ر115ر111 6116-11 -111 کروم  S25آوا  1متعلقات حمام تیپ 10

 7ر551ر111 6116 -11 -114 کروم     S25آوا 4متعلقات حمام تیپ  41

 5ر151ر111 6116 -11 -111 سفید  S25متعلقات حمام تیپ یک آوا  41

 6ر515ر111 6116 -11 -111 سفید  S25آوا  1متعلقات حمام تیپ  41

 7ر051ر111 6116 -11 -114 سفید  S25آوا  4متعلقات حمام تیپ  41

 5ر151ر111 6116 -11 -141 مشکی  S25متعلقات حمام تیپ یک آوا  44

 6ر515ر111 6116 -11 -141 مشکی S25آوا  1متعلقات حمام تیپ  45

 7ر051ر111 6116 -11 -144 مشکی  S25آوا  4متعلقات حمام تیپ  46

 4ر051ر111 6116 -11 -151 کروم  S30متعلقات حمام تیپ یک آوا  47

 6ر415ر111 6116 -11 -151 کروم  S30آوا  1متعلقات حمام تیپ  43

 7ر351ر111 6116 -11 -154 کروم  S30آوا 4متعلقات حمام تیپ  40

 5ر151ر111 6116 -11 -161 سفید  S30متعلقات حمام تیپ یک آوا  51

 6ر315ر111 6116 -11 -161 سفید  S30آوا 1متعلقات حمام تیپ  51

 3ر151ر111 6116 -11 -164 سفید  S30   آوا 4متعلقات حمام تیپ  51

 5ر151ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30متعلقات حمام تیپ یک آوا  51

 6ر315ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30آوا  1متعلقات حمام تیپ  54

 3ر151ر111 6116 -11 -174 مشکی  S30آوا  4متعلقات حمام تیپ  55
 

 

 

 

 

 



 
 

 (1)صفحه                              1/4/97از لیست قیمت محصوالت توکار مصرف کننده

 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 4ر551ر111 6116 -11 -111 کروم  S25متعلقات حمام تیپ یک زو  56

 4ر511ر111 6116 -11 -111 کروم  S25زو  1متعلقات حمام تیپ  57

 5ر351ر111 6116 -11 -111 کروم S25زو   1متعلقات حمام تیپ 53

 7ر551ر111 6116 -11 -114 کروم     S25زو 4متعلقات حمام تیپ  50

 4ر051ر111 6116 -11 -111 سفید  S25متعلقات حمام تیپ یک زو  61

 4ر011ر111 6116 -11 -111 سفید S25زو  1متعلقات حمام تیپ  61

 6ر151ر111 6116 -11 -111 سفید  S25زو 1متعلقات حمام تیپ  61

 7ر051ر111 6116 -11 -114 سفید  S25زو   4متعلقات حمام تیپ  61

 4ر051ر111 6116 -11 -141 مشکی  S25متعلقات حمام تیپ یک زو  64

 4ر011ر111 6116 -11 -141 مشکی S25زو  1متعلقات حمام تیپ  65

 6ر151ر111 6116 -11 -141 مشکی S25زو  1متعلقات حمام تیپ  66

 7ر051ر111 6116 -11 -144 مشکی  S25زو  4متعلقات حمام تیپ  67

 15ر651ر111 6116 -11 -111 طال  S25زو  4متعلقات حمام تیپ  63

 4ر351ر111 6116 -11 -151 کروم  S30یک زومتعلقات حمام تیپ  60

 6ر151ر111 6116 -11 -151 کروم  S30زو  1متعلقات حمام تیپ  71

 7ر351ر111 6116 -11 -154 کروم  S30زو  4متعلقات حمام تیپ  71

 5ر151ر111 6116 -11 -161 سفید  S30متعلقات حمام تیپ یک زو  71

 6ر551ر111 6116 -11 -161 سفید  S30زو 1متعلقات حمام تیپ  71

 3ر151ر111 6116 -11 -164 سفید  S30  زو 4متعلقات حمام تیپ  74

 5ر151ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30متعلقات حمام تیپ یک زو  75

 6ر551ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30زو   1متعلقات حمام تیپ  76

 3ر151ر111 6116 -11 -174 مشکی  S30زو   4متعلقات حمام تیپ  77

 4ر131ر111 6116 -11 -111 متعلقات دستشویی توکار زو کروم  73

 4ر431ر111 6116 -11 -114 متعلقات دستشویی توکار زو سفید  70

 4ر431ر111 6116 -11 -116 مشکی  زو  متعلقات دستشویی توکار 31

 0ر075ر111 6116 -11 -111 متعلقات دستشویی توکار زو  طال  31

 4ر165ر111 6116 -14 -111 متعلقات توالت توکار زو کروم  31

 4ر565ر111 6116 -14 -114 متعلقات توالت توکار زو سفید  31

 4ر565ر111 6116 -14 -115 متعلقات توالت توکار زو مشکی  34

 11ر551ر111 6116 -14 -111 متعلقات توالت توکار زو طال  35
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