
شاوری  روشویی   جمع ظرفشویی علم

اسپیرال بلند ست دوخم 

- 7,546,000 24,904,000 7,174,000 5,914,000 5,530,000 6,286,000 6 م برنج برنج CNC برنج برنج 35 اسکرو
4,452,800 _ 11,624,000 3,157,000 3,157,000 2,655,000 2,655,000 6 ن برنج فلزی فیتینگ برنج برنج خاص اتم
4,112,900 _ 11,349,000 2,815,000 3,245,000 2,691,000 2,598,000 6 م برنج فلزی فیتینگ تنسو برنج 40 ملینا
4,391,200 _ 11,245,000 3,076,000 3,062,000 2,447,000 2,660,000 6 م برنج فلزی فیتینگ تلسکوپ برنج 35 یوروفلت
3,671,800 2,803,900 10,917,000 3,579,000 2,714,000 2,236,000 2,388,000 6 م برنج فلزی فیتینگ تلسکوپ برنج خاص شاتل

- 3,738,900 10,621,000 2,740,000 3,062,000 2,447,000 2,372,000 6 م برنج فلزی فیتینگ تلسکوپ برنج 35 فلت
3,582,700 _ 9,482,000 2,293,000 2,686,000 2,206,000 2,297,000 6 ن برنج - فیتینگ تلسکوپ برنج 40 الگانس
3,437,500 _ 9,274,000 1,975,000 3,062,000 2,037,000 2,200,000 6 ن برنج - فیتینگ تلسکوپ برنج 40 صبا
3,437,500 _ 7,657,000 1,975,000 2,232,000 1,706,000 1,744,000 6 ن برنج - فیتینگ تلسکوپ برنج 40 اسمارت 
3,437,500 _ 7,657,000 1,975,000 2,232,000 1,706,000 1,744,000 6 ن برنج فلزی فیتینگ تلسکوپ برنج 40  تینا

- _ 8,242,000 2,171,000 2,405,000 1,846,000 1,820,000 6 ن برنج - مهره ساده برنج 40 آریا
1,859,000 علم ناخنی 6,877,000 1,729,000 2,054,000 1,560,000 1,534,000 6 ن برنج فلزی مهره تلسکوپ برنج 40 آرمیتا
2,498,000 دیواری تخت 5,798,000 1,712,000 1,612,000 1,237,000 1,237,000 6 ن برنج فلزی فیتینگ تلسکوپ برنج 35 نادیا و دنا
1,768,000 علم ناخنی 5,837,000 1,339,000 1,820,000 1,417,000 1,261,000 6 ABSن ABS مهره ساده استیل 40 آوا

_ - 4,911,000 1,126,000 1,523,000 1,137,000 1,125,000 6 ABSن ABS مهره ساده استیل 35 آیدا

5,319,000 4,169,000 قو اسپا
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5,828,900 440,000 6 کرم برنج ABS ABS

519,090 380,000 6 پولیش برنج ABS ABS

494,890 314,600 6 کرم استیل - ABS

434,390 266,200 6 پولیش استیل - ABS

410,190 988,900 6

150,000 6

حمام دیواری با

سویچی سانت30 علم 

1,427,800 1,512,500 1,597,200 1,197,900 1,004,300 12

1,379,400 1,464,100 1,548,800 1,149,500 955,900 12

373,890 664,290
494,890 482,790

محصوالت ریسکو دارای گواهینامه تضمین کیفیت محصول و مسئولیت مدنی شرکت بیمه ایران  

    لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت بهداشتی ریسکو 

 سال ضمانت واقعی ومهراستاندارد5محصولی از تولیدی صنعتی ریاحی با 

97/04:مصوب

شیرآالت اهرمی کرم

حمام توالت روشویی
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ظرفشویی اسپیرال آفتابظرفشویی قو آفتاب 6,529,000 اسپیرال اسپا 5,379,000

شیر چشمی ریسکو با نصب رایگان شلنگ توالت دوش  ریسکو 5,498,900 یونیورست الگانس

 میباشد 180/000به اضافه  (درصورت امکان)قیمت ظرفشویی با علم ریختگی فیتینگی ریسکو 

لوازم جانبی ریسکو قیمت یونیکا و یونیورست

شیر شلنگی اهرمی ریسکو شلنگ توالت و دوش معمولی 3,054,700 یونیورست نادیا گرد و مربع

شیر قو توکاسه اهرمی بدون علم 1,177,000 سه درب12کفشوی استیل  یونیکا الگانس

شیرآفتابه تک ضرب اهرمی 933,900 دو درب12کفشوی استیل  یونیکا نادیا

زیرآب اتومات برنجی کروم فالش تانک دو زمانه

 فیلتردار3/8 و 1/2پیسوال 

471900 گوشی دستی گرد الگانس

گوشی دستی فلت و گرد نادیا

30هد شاور گرد 

25هد شاور فلت  361900

878,900
933,900

شیرآالت کالسیک

جمع ست توکاسه کج توالت تکپایه با علم

تن
کار

در 
داد

تع

مدل

3,763,100 1,246,300 دیانا

ریختگی صدفی مهره ای علم ریختگی بلند 318,109  و ریختگی بلند30تفاوت علم معمولی 

علم ریختگی کوتاه ریختگی ریسکو با واسطه 185,009  با ریختگی کوتاه27تفاوت علم لوله

لوازم جانبی کالسیک
3,617,900 1,197,900 الماس 



روشویی بلند جمع
شاوری ست

9,246,000 32,104,000 8,874,000 7,814,000 7,430,000 7,986,000 6 طال خشدار

8,746,000 30,104,000 8,374,000 7,314,000 6,930,000 7,486,000 6 طالبراق،کرم خشدار

4,503,900 17,717,000 5,279,000 4,414,000 3,936,000 4,088,000 6 طال خشدار

4,003,900 15,717,000 4,779,000 3,914,000 3,436,000 3,588,000 6 طالبراق

5,438,900 18,824,000 4,857,000 5,057,000 4,555,000 4,355,000 6 طال خشدار

4,938,900 16,824,000 4,357,000 4,557,000 4,055,000 3,855,000 6 طالبراق،کرم خشدار

_ 16,282,000 3,993,000 4,386,000 3,906,000 3,997,000 6 طال خشدار و رزگلد

_ 14,282,000 3,493,000 3,886,000 3,406,000 3,497,000 6 طالبراق

_ 11,482,000 2,793,000 3,186,000 2,706,000 2,797,000 6 سفید کرم
5,118,795 15,777,500 4,276,000 4,046,800 3,594,700 3,860,000 6

_ 7,798,000 2,212,000 2,112,000 1,737,000 1,737,000 6
6,328,900 سفید 6,528,900 طال ورزگلد 6,828,900 طال خشدار 6

توالت و روشویی 1دوش تیپ  2دوش تیپ  3دوش تیپ  4دوش تیپ 

2,750,000 2,750,000 2,750,000 3,168,000 3,168,000

822,800 1,100,000 1,595,000 1,562,000 2,728,000

4,889,500 5,166,700 5,661,700 6,046,700 7,212,700
125,235 هلدر پالستیکی دوش 405,350 اتصال سقفی 3/4وان پر کن ریختگی با سوپاپ اتصال 1246300

688,490 اتصال دیواری 1/2وان پر کن لوله ای بدون سوپاپ اتصال 543290

- 6,589,000 6 نادیا گرد و فلت طال براق

6,259,000 6 الگانس گرد سفید

4,130,170 6 نادیا سفید   

1,076,900 832700 44 رزگلد

955,900 676390 44 طال براق

724,790

724,790
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 لیست قیمت  مصرف کننده شیرآالت بهداشتی ریسکو 
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شیرآالت لوکس ریسکو
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ظرفشویی حمام توالت

س
الگان

(ست یوروفلت طال با حمام وآفتابه اتم طال  میباشد)یوروفلت طال

نادیا سفید کروم
چشمی

شلنگ و گوشی

 دستی و پایه هلدر با 

زانویی ورود آب برنجی 

 براق304با قاب استیل 

لوله اتصال سقفی 

با هد شاور کرم ریسکو

پایه هلدر یا زانویی 

ورود آب برنجی با قاب 

 براق304استیل 

- علم یونیکا سفید

- علم یونیکا طال خشدار

  طال،رزگلد،طال خشدار304 سه درب، استیل 12*12کفشوی استیل 

طال براق  
  طال،رزگلد،طال خشدار304 سه درب، استیل 12*12کفشوی استیل 

زیرآب اتومات

گ
شلن

طال و رزگلد و زیتونی خشدار

5دوش تیپ شیرهای توکار

لوله سقفی با هد شاور کرم با 

وان پر کن ریختگی با سوپاپ 

و شلنگ دوش و شاور دستی و 

پایه ساده پالستیکی

لوله  سقفی با هد شاور 

کرم ریسکو با پایه هلدر 

با زانویی ورود آب برنجی 

و شلنگ و گوشی دستی

لوله سقفی با هد 

شاور کرم با وان پر کن 

ساده لوله ای

14,289,000 6 الگانس طال

علم یونیکا رزگلد ی
یونیکا فانتز

س
ت لوک

س
یونیور

682,440هلدر برنجی شلنگ دوش

1,316,7001,316,7001,316,700

قیمت لوازم جانبی

7,707,700جمع ست

3,168,000

3,223,000

اهرم،کاورلیوانی به همراه واشر،صفحه فلزی:ست قاب پالک

دیافراگم با الستیک آببندی کاشی، قاب استیل با لوازم
1,316,7001,316,7001,316,700
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