
موجودی انبارOfferکد کاالنوع جنستوکار/روکاررنگ

VS16Y87OFF25روشویی بلند

VS33187OFF2توالت

VS23187OFF40حمام

VS56187OFF11ظرفشویی

3900 تکه با روشویی بلند4قیمت ست 

VS2308765079حمام توکار

VS18718024وان پر کن توکار

VS16364550153روشویی

VS16U64960100روشویی بلند

VS33364720239توالت

VS23364910141حمام

VS5636466080ظرفشویی

2840

3250

VS16364-NN600160روشویی

VS16U64-NN98069روشویی بلند

VS33364-NN830230توالت

VS23364-NN1020150حمام

VS56364-NN730117ظرفشویی

3180

3560

VS1621655060روشویی

VS16U16OFF0روشویی بلند

VS16U186700روشویی بلند جویستیکی

VS332166305توالت

VS5621676030ظرفشویی

VS2321673040حمام

2670

VS2301664030حمام توکار

VS21620024وان پر کن توکار

VS3301653019توالت توکار

VS16V02530170روشویی

VS16U0268070روشویی بلند

VS33202490145توالت

VS23202550110حمام

VS5620265060ظرفشویی

2220

VISENTIN

روکارکروم

 تکه با روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با روشویی بلند4قیمت ست 

مات

 تکه با روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با روشویی بلند4قیمت ست 

LORENZAکروم

روکار

 تکه با روشویی کوتاه4قیمت ست 

توکار

مدل

TERESSAکروم

روکار

توکار

CHANEL

کروم

روکار



2370

VS16V02QB43085روشویی

VS23202QB45024حمام

D49020QB26019جا حوله ای میله ای

D49052QB2909جا مسواکی دوبل

D49062QB30039جا دستمال کاغذی تکی

D49041QB16025جا حوله ای حلقه ای

D49063QB40030جا دستمال کاغذی دوبل

D49070QB21040جا صابونی

D49092QB41069توالت شور

2030

VS16273ZR670150روشویی

VS16U73ZR117050روشویی بلند

VS33273ZR90050توالت

VS23273ZR100030حمام

VS56273ZR105080ظرفشویی

VS7777ZR1500340علم دوش

3620

4120

D49020ZR36038جا حوله ای میله ای

D49041ZR22070جا حوله ای حلقه ای

D49052ZR40030جا مسواکی دوبل

D49062ZR420110جا دستمال کاغذی تکی

D49063ZR55050جا دستمال کاغذی دوبل

D49070ZR29010جا صابونی

D49092ZR56020توالت شور

2800

D53050ZR7جا مسواکی تکی

D53020ZR4جا حوله ای میله ای

D53041ZR1جا حوله ای حلقه ای

D53052ZR10جا مسواکی دوبل

D53062ZR0جا دستمال کاغذی تکی

D53070ZR2جا صابونی

VS16U49OFF0روشویی بلند

VS16W49OFF0روشویی خیلی بلند

VS23249OFF5حمام

VS23049OFF1حمام توکار

VS24921045وان پر کن توکار

VS16375OFF51روشویی

WATERFALLکروم

روکار

توکار

BIANCO
-سفید

نقره ای
روکار

GOLDطالیی

روکار

 تکه با روشویی کوتاه بدون علم4قیمت ست 

 تکه با روشویی بلند بدون علم4قیمت ست 

اکسسوری
 تکه اکسسوری گلد7قیمت ست 

VISENTIN

روکارکروم

 تکه با روشویی بلند4قیمت ست 

روغنی

روکار

اکسسوری

قیمت ست کامل اکسسوری



VS16U75OFF0روشویی بلند

VS33375OFF46توالت

VS23375OFF3حمام

VS56375OFF26ظرفشویی

VS233755OFF11شاور سیستم

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

VS1629190085روشویی

VS16U91133050روشویی بلند

VS332911150150توالت

VS23291150077حمام

VS56291115076ظرفشویی

4700

5130

VS33091OFF0توالت توکار

VS2309183045حمام توکار

VS29123023وان پر کن توکار

VS18488ZC100031روشویی سه تکهروکار

D51070OFF0جا صابونی

D51052OFF0جا مسواکی دوبل

D510411500جا حوله ای حلقه ای

D51062OFF0جا دستمال کاغذی تکی

D5109027510توالت شور

D5102021023جا حوله ای میله ای

D5100210516هوک لباس

#VALUE!

VS16425MZ75083روشویی

VS16U25MZ89025روشویی بلند

VS56425MZ105011ظرفشویی

VS33425MZ115075توالت

VS234255MZ280025شاور سیستم

CRYSTALکروم
اکسسوری

 تکه اکسسوری کریستال7قیمت ست 

ROBERTO
- مشکی

رزگلد

روکار

 تکه با شاور سیستم و روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با شاور سیستم و روشویی بلند4قیمت ست 

 تکه با شیر حمام و روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با شیر حمام و روشویی بلند4قیمت ست 

DIAMONDکروم

روکار

 تکه با روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با روشویی بلند4قیمت ست 

توکار

BIANCO
-سفید

نقره ای
روکار



5750

5890

VS42520MZ33048جا حوله ای میله ای

VS42551MZ24042جا مسواکی

VS42552MZ26082جا صابونی پمپی

VS42562MZ26076جا دستمال کاغذی

VS42590MZ27540توالت شور

VS42541MZ24051جا حوله ای حلقه ای

1605

VS1618150016روشویی

VS33181OFF0توالت

VS16811RBOFFروشویی

OFF-روشویی بلند

VS33811RBOFFتوالت

VS23811RBOFFحمام

VS56811RBOFFظرفشویی

VS8888RBOFFعلم دوش

#VALUE!

#VALUE!

VS56A86OFF0ظرفشویی تصفیه دار

VS562581070109ظرفشویی شاوری

VS56U5847082ظرفشویی کوتاه

VS56258NNOFF0ظرفشویی شاوری

VS56U58NN50013ظرفشویی شاوری کوتاه

VS56A86NN990205ظرفشویی تصفیه دار

VS56258QP127060ظرفشویی شاوری

56U80QPVS56U80QP8003

10110VS101104168

10440VS10440OFF0

2222VS22221500105

33055VS3305519003

313VS0313OFF0کروم

D98070NN13016جا صابونی مات

D98051NN15019جا مسواکی تکی ایستاده مات

D98041NNOFF0جا حوله ای حلقه ای مات

D98060NN1207جا دستمال کاغذی تکی مات

D98091NN35059توالت شور ایستاده مات

D98020NN20022جا حوله ای میله ای مات

D98030NN700هوک لباس مات

810VS900065040 تکه سری 6پک اکسسوری روکارکرومپک اکسسوری

شاور سیستم

اکسسور

ی

روکارماتاکسسوری مات

ظرفشویی

کروم

روکار
مات

مشکی

کرومعلم یونیکا

روکار
کرومعلم دوش

 تکه اکسسوری روبرتو6قیمت ست 

ISABELLAروکارکروم

DIANEروکاررزگلد مشکی

 تکه با روشویی کوتاه و علم5قیمت ست 

 تکه با روشویی بلند و علم5قیمت ست 

ROBERTO
- مشکی

رزگلد

روکار

 تکه با روشویی کوتاه4قیمت ست 

 تکه با روشویی بلند4قیمت ست 

اکسسوری



VS3333800گوشی دستی سه حالته

VS33437063گوشی دستی سه حالته

VS136970200گوشی دستی تک حالته

VS03328020گوشی دستی تک حالته سفیدکروم/سفید

مغزی توکار دوحالته و 

(مشترک)تک حالته 
VS11223009مغزی توکار دو حالتهبی رنگ

VS1508J130380 سانت سقفی فلت15

VS3009J1450 سانت سقفی گرد20

VS2009JOFF0 سانت سقفی گرد30

VS3879POFF0 سانت دیواری فلت38

VS3879E17036 سانت دیواری گرد28

VS4007OFF0زانویی توکار بدون هولدر ِگرد

VS4008OFF0زانویی توکار بدون هولدر فِلت

VS50074571ِگرد (هولدر)براکت 

VS50087050فِلت (هولدر)براکت 

ABSVS040717079سردوش مربعی سفید از جنس سفید

VS04786209 استیل40*25مستطیلی 

VS0497A69050 استیل30*30مربعی 

VS1488A62041 برنج20*30بیضی 

VS1493A62015 برنج25گرد قطر 

VS1491A380160 برنج20گرد قطر 

ABSVS1482A9550 20گرد قطر 

VS332733ZR180796شلنگ توالت طالییطالیی

GN?18090شلنگ توالت برنز برنز

VS12075140شلنگ توالت ٌکروم

VS150OFF0شلنگ دوش ٌکروم

کروم
 از جنس برنج 10*10کف شور پدالی 

پدالی
VS250308022

VS2503414037 مات از جنس برنج15*15کف شور مات

VISENTINC21031140483زیرآب پدالیکروم

GOLDVS162733ZR240219زیرآب پدالی طالیی

کروم

لوازم 

جانبی

توکار/روکارشلنگ

کروم

توکارکف شور

توکار/روکارزیرآب

قطعات 

توکار
توکار

بازویی اتصال سردوش

سقفی

دیواری

کرومزانویی توکار

کروم(هولدر شلنگ)براکت 

سردوش

گوشی تلفنی
کروم

توکار/روکار


