
1صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16111110995,750,000

261111111111,600,000
36116111026,300,000

46120111035,880,000
56126111019,900,000

661301110112,920,000
76131111019,550,000

86133111019,600,000
961331111013,950,000

1061331119131,700,000
116129111018,740,000

1261371110113,400,000
1361381111013,650,000

146127111018,960,000
1561271111016,900,000

166134111019,350,000
1761341111014,850,000
1861341111212,580,000

1961371111015,390,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16114121037,800,000

26114121018,500,000

36114131018,980,000

46114141017,100,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16120121017,150,000

26120131017,950,000

36120141016,800,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16125121017,880,000

26125131017,650,000

36125131059,450,000

46125141016,950,000

56125141059,300,000

1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت کروم از تاریخ     

نام محصول

شیرحمام

نام محصول مدل جت

شیرروشویی جت
شیرحمام جت

شیر توالت  جت

نام محصول مدل ز ئوس

شیرروشویی
شیرحمام

شیرحمام ترموستاتیک
شیر توالت  دستگیره راست

شیر توالت ترموستاتیک

سردوش  کروم -  Pull Downآشپزخانه ورونا 
آشپزخانه تصفیه دوکاره زو

نام محصول مدل دومو

شیر روشویی باعلم ثابت
شیر روشویی باعلم متحرک

کروم -Pull Downشیر آشپزخانه اینوکس چراغدار 
شیر آشپزخانه آوا تاپ الین

(شلنگدار) pull-outآشپزخانه آوا 
شیر آشپزخانه ورونا تاپ الین

سردوش کربن -  Pull Downآشپزخانه ورونا 

با پنج سال گارانتی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور

  چراغ دار کرومZOEشیرآشپزخانه 

شیرآشپزخانه مارلینو تاپ الین
(شلنگدار) pull-outشیرآشپزخانه مارلینو 

آشپزخانه ارکینو تاپ الین
آشپزخانه جت جدید

آشپزخانه کونوس
  چراغ دار کرمEVEشیر آشپزخانه 

شیرآشپزخانه سین
شیر آشپزخانه ریتا
(شلنگدار) pull-outشیرآشپزخانه ریتا 

شیرآشپزخانه ریتا تاچ
شیر آشپزخانه مریت

شیر توالت

www.luxshir.com لوکس شیر | اولین سایت تخصیص خرید شیراالت در ایران instagram: @luxshir



2صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16127121017,250,000

26127121068,750,000

36127131017,560,000

46127141016,900,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16128121016,900,000

26128131017,750,000

36128141017,800,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16129121036,700,000

26129121016,250,000

36129131018,350,000

46129141016,500,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16133121016,800,000

26133121068,700,000

36133131017,500,000

46133141016,500,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

6134121017,150,000شیر روشویی 1

6134121069,300,000روشویی پایه بلند2

6134131018,750,000شیرحمام 3

6134141018,300,000شیر توالت 4

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

6137121018,300,000شیرروشویی 1

6137131018,000,000شیرحمام2

6137141017,250,000شیر توالت 3

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

6139121018,500,000شیرروشویی 1

26139131018,950,000

6139141018,100,000شیر توالت 3

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16140121017,950,000

26140131017,850,000

36140141017,740,000

شیرحمام

نام محصول مدل ریتا

شیر روشویی 
شیر روشویی بلند

شیر حمام 
شیر توالت 

شیر توالت  ترموستاتیک

نام محصول مدل مریت

شیر روشویی 
شیر روشویی با دستگیره جو استیک

شیرحمام 

نام محصول مدل ورونا

نام محصول مدل  زو

نام محصول مدل  کوآترو

نام محصول مدل  اراتو

شیرحمام
شیرروشویی 

شیر توالت 

شیر توالت 

شیرروشویی پایه بلند
شیرحمام

شیر توالت  دستگیره راست

نام محصول مدل  جنسیس

شیرروشویی 
شیرحمام

شیرروشویی

نام محصول مدل  آوا

1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت کروم از تاریخ     
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3صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16141121018,250,000

26141131018,500,000

36141141017,250,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

6113121033,575,000شیر دیواری تک حرارته 1

6113121054,250,000شیر توکاسه دکل 2

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

Iqua –A 1061131210219,800,000شیر روشویی الکترونیکی هوشمند 1

61131210821,550,000(برقی و باطری) Iqua –A 10شیر روشویی الکترونیکی هوشمند 2

61141211022,900,000شیر روشویی دومو الکترونیکی 3

61141211423,250,000شیر روشویی دومو الکترونیکی الیت 4

61291211122,000,000(برقی و باطری)شیر روشویی مریت الکترونیکی 5

61351211021,500,000شیر دستشویی هارمونیا 6

61271211021,500,000شیرآوا  الکترونیکی 7

61271211423,050,000شیر آوا الکترونیکی الیت 8

61251211022,250,000شیر زئوس الکترونیک 9

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

6199131045,225,000علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی 1

6199131336,250,000علم یونیکا با سردوش تنیس 2

61991315012,355,000علم یونیکا دوپارچه اوراکل 3

261991315612,355,000علم یونیکا دوپارچه اوراکل 4

61991316912,755,000 دایرهS- علم یونیکا دو پارچه اوراکل 5

61991317012,755,000 مربعS- علم یونیکا دو پارچه اوراکل 6

61991315113,375,000علم یونیکا دو پارچه ویژن 7

261991315712,825,000علم یونیکا دو پارچه ویژن 8

61991315211,750,000علم یونیکا دو پارچه اوتانا 9

6199141011,250,000شلنگ توالت  فلزی سوئیسی 10

شیرحمام

شیرروشویی 

شیر توالت 

نام محصول مدل کم مصرف

نام محصول مدل الکترونیک

نام محصول جانبی

نام محصول مدل  مایا

1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت کروم از تاریخ     
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1صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16111111236,450,000

261111111212,300,000

36116111037,000,000

46120111046,580,000

561261110210,600,000

661261111510,950,000

761301110313,620,000

861301111513,970,000

961301113013,970,000

1061301110415,630,000

1161301110531,500,000

1261301115115,250,000

1361301112015,630,000

1461311110210,250,000

1561311111510,600,000

1661331110210,300,000

1761331111510,650,000

186129111029,440,000

196129111159,790,000

2061291110411,270,000

2161291112010,870,000

2261371110214,100,000

2361371111514,450,000

2461371110529,600,000

2561371112015,550,000

2661371111116,090,000

2761371111616,440,000

2861381111214,350,000

2961381111514,700,000

3061381115115,670,000

316127111029,660,000

3261271111510,000,000

3361341110210,050,000

3461341111510,400,000

3561341115011,600,000

3661341112015,550,000

1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت رنگی از تاریخ     

شیر آشپزخانه ورونا تاپ الین مشکی

شیر آشپزخانه ورونا تاپ الین دکور استیل

 سفیدPull Downآشپزخانه ورونا 

 سفیدPull Downشیر آشپزخانه اینوکس چراغدار 

 مشکیPull Downشیر آشپزخانه اینوکس چراغدار 

 دکور استیلPull Downشیر آشپزخانه اینوکس چراغدار 

شیر آشپزخانه آوا تاپ الین سفید

شیر آشپزخانه آوا تاپ الین مشکی

شیر آشپزخانه ورونا تاپ الین سفید

شیرآشپزخانه زو سفید

شیرآشپزخانه زو مشکی

شیرآشپزخانه زو طال

pvdشیرآشپزخانه زو طالیی  

آشپزخانه تصفیه دوکاره زو سفید

آشپزخانه تصفیه دوکاره زو مشکی

شیر آشپزخانه ریتا سفید

شیر آشپزخانه ریتا مشکی

شیر آشپزخانه مریت سفید

شیر آشپزخانه مریت مشکی

pvdشیر آشپزخانه مریت طالیی 

pvdشیر آشپزخانه مریت آنتیک 

pvd چراغ دار طالیی EVEشیر آشپزخانه 

 چراغ دار طالEVEشیر آشپزخانه 

 چراغ دار دکور استیلEVEشیر آشپزخانه 

pvd چراغ دار آنتیک EVEشیر آشپزخانه 

شیرآشپزخانه سین سفید

شیرآشپزخانه سین مشکی

آشپزخانه جت جدید سفید

آشپزخانه کونوس سفید

آشپزخانه کونوس مشکی

 چراغ دار سفیدEVEشیر آشپزخانه 

 چراغ دار مشکیEVEشیر آشپزخانه 

 چراغ دار قرمزEVEشیر آشپزخانه 

با پنج سال گارانتی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور

نام محصول

شیرآشپزخانه مارلینو تاپ الین سفید

سفید (شلنگدار) pull-outشیرآشپزخانه مارلینو 

آشپزخانه ارکینو تاپ الین سفید
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2صفحه 1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت رنگی از تاریخ     

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16114121058,500,000

26114121069,200,000

36114131029,680,000

46114141027,800,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16114121178,850,000

26114121159,550,000

361141311510,030,000

46114141158,150,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16120121027,850,000

26120131028,650,000

36120141028,500,000

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف

16125121028,580,000

26125131028,350,000

36125141027,650,000

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف

16125121158,930,000

26125131158,700,000

36125141158,000,000

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف

161251210719,330,000

261251310719,320,000

361251410718,670,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16127121037,950,000

26127121079,450,000

36127131038,260,000

46127141037,600,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16127121158,300,000

26127121169,800,000

36127131158,610,000

46127141157,950,000

شیرروشویی 

شیرروشویی پایه بلند

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  آوا سفید

شیرروشویی 

شیرروشویی پایه بلند

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  آوا مشکی

شیر توالت 

نام محصول مدل زئوس طال

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل زئوس مشکی

شیرروشویی 

شیرحمام

نام محصول مدل جت سفید

شیرروشویی جت

شیرحمام جت

شیر توالت  جت

نام محصول مدل زئوس سفید

شیر توالت

شیرحمام

شیر توالت

مدل دومو مشکی: نام محصول 

شیر روشویی باعلم ثابت

شیر روشویی باعلم متحرک

شیرحمام

مدل دومو سفید: نام محصول 

شیر روشویی باعلم ثابت

شیر روشویی باعلم متحرک
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3صفحه 1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت رنگی از تاریخ     

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

161271210518,300,000
261271310518,760,000
361271410517,990,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16127121198,700,000
26127131209,000,000
36127141208,500,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف 

16133121027,500,000
26133121079,400,000
36133131028,200,000
46133141027,200,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف 

16133121157,850,000
26133121169,750,000
36133131158,550,000
46133141157,550,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16129121047,400,000
26129131049,050,000
36129141047,200,000

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف 

16134121027,850,000
261341210710,000,000
36134131029,450,000
46134141029,000,000

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف 

16134121168,200,000
261341211510,350,000
36134131159,800,000
46134141159,350,000

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف 

16134121259,300,000
261341212011,950,000
361341312011,100,000
461341412010,600,000

شیرحمام 
شیر توالت 

شیرحمام 
شیر توالت 

pvdنام محصول مدل ورونا 

شیر روشویی 
روشویی پایه بلند

روشویی پایه بلند
شیرحمام 

شیر توالت 

نام محصول مدل ورونا مشکی

شیر روشویی 
روشویی پایه بلند

نام محصول مدل مریت سفید

شیر روشویی 
شیرحمام 

شیر توالت 

نام محصول مدل ورونا سفید

شیر روشویی 

شیر توالت 

نام محصول مدل ریتا مشکی

شیر روشویی 
شیر روشویی بلند

شیر حمام 
شیر توالت 

شیرحمام
شیر توالت 

نام محصول مدل ریتا سفید

شیر روشویی 
شیر روشویی بلند

شیر حمام 

PVDنام محصول مدل  آوا 

شیرروشویی 

شیر توالت 

نام محصول مدل  آوا طال

شیرروشویی 
شیرحمام
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4صفحه 1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت رنگی از تاریخ     

قیمت مصرف کنندهکد محصول ردیف 

16134121219,150,000

261341212211,750,000

361341315110,950,000

461341415110,450,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16137121029,000,000

26137131028,700,000

36137141027,950,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16137121159,350,000

26137131159,050,000

36137141158,300,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16139121029,200,000

26139131029,650,000

36139141028,800,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16139121159,550,000

261391311510,000,000

36139141159,150,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16140121028,650,000

26140131028,550,000

36140141028,440,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16141121028,950,000

26141131029,200,000

36141141027,950,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16141121159,300,000

26141131159,550,000

36141141158,300,000

شیر توالت 

نام محصول مدل  مایا مشکی

شیرروشویی 

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  کوآترو سفید

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

شیرحمام

شیر توالت 

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  مایا سفید

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  کوآترو مشکی

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  اراتو سفید

نام محصول مدل  زو سفید

شیرروشویی 

شیرحمام

شیر توالت 

نام محصول مدل  زو مشکی

نام محصول مدل ورونا دکوراستیل

شیر روشویی 

روشویی پایه بلند

شیرحمام 
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5صفحه 1398/02/01لیست قیمت مصوب محصوالت رنگی از تاریخ     

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

161131210620,600,000

261131211222,350,000

361131210922,350,000

461141211624,050,000

561271211823,850,000

661291211222,800,000

761251211223,050,000

قیمت مصرف کنندهکد محصولردیف

16199141021,550,000

26199131406,125,000

36199131357,150,000

46199131317,150,000

561991315813,255,000

661991315313,255,000

761991316613,255,000

861991316313,605,000

961991316513,605,000

1061991316713,655,000

1161991316212,650,000

1261991316412,950,000

 سفید کرومsعلم یونیکا دو پارچه اوراکل 

سفید (برقی و باطری)شیر روشویی مریت الکترونیکی 

شیر زئوس الکترونیک سفید

نام محصول جانبی رنگی

شلنگ توالت فلزی سفید

علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی سفید

علم یونیکا با سردوش تنیس سفید

نام محصول مدل الکترونیک رنگی

 سفیدIqua –A 10شیر روشویی الکترونیکی هوشمند 

(آدابتوری ) بدنه رنگی سنسور کروم Iqua –A 10شیر روشویی الکترونیکی هوشمند 

سفید (برقی و باطری) Iqua –A 10شیر روشویی الکترونیکی هوشمند 

شیر روشویی دومو الکترونیکی الیت سفید

شیر روشویی آوا الکترونیکی الیت سفید

علم یونیکا دو پارچه اوتانا مشکی

علم یونیکا با سردوش تنیس جدید سفید

علم یونیکا دوپارچه اوراکل سفید کروم

علم یونیکا دوپارچه اوراکل سفید 

علم یونیکا دوپارچه اوراکل سفید مات

علم یونیکا دو پارچه اوراکل مشکی مربع

علم یونیکا دو پارچه اوراکل مشکی دایره ای

علم یونیکا دو پارچه اوتانا سفید
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1صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولنام محصولردیف

6136121016,000,000شیر مرکزی روشویی کروم 1
6136121036,000,000شیر مرکزی روشویی سفید 2
6136121156,000,000شیر مرکزی روشویی مشکی 3
6136122006,000,000شیر مرکزی روشویی طال 4
6136141015,940,000شیر مرکزی توالت کروم 5
6136141035,940,000شیر مرکزی توالت سفید 6
6136141155,940,000شیر مرکزی توالت مشکی 7
6136142005,940,000شیر مرکزی توالت طال 8
6136131017,095,000شیر مرکزی حمام کروم 9

6136131067,095,000شیر مرکزی حمام سفید 10
6136131157,095,000شیر مرکزی حمام مشکی 11
6136132007,095,000شیر مرکزی حمام طال 12
6136131028,400,000 آوا کروم 1متعلقات حمام تیپ 13
6136131038,430,000 آوا کروم 2متعلقات حمام تیپ 14
61361310411,280,000 آوا کروم 3متعلقات حمام تیپ 15
61361310513,600,000 آوا کروم 4متعلقات حمام تیپ 16
61361318013,600,000 آوا کروم  جدید4متعلقات حمام تیپ 17
6136131079,300,000 آوا سفید1متعلقات حمام تیپ 18
6136131089,330,000 آوا سفید2متعلقات حمام تیپ 19
61361310912,180,000 آوا سفید 3متعلقات حمام تیپ 20
61361319112,480,000 آوا سفید با شلنگ سفید3متعلقات حمام تیپ 21
61361311114,500,000 آوا سفید 4متعلقات حمام تیپ 22
61361318114,800,000 آوا سفید با شلنگ سفید4متعلقات حمام تیپ 23
6136131169,400,000 آوا مشکی1متعلقات حمام تیپ 24
6136131179,430,000 آوا مشکی 2متعلقات حمام تیپ 25
61361311812,280,000 آوا مشکی 3متعلقات حمام تیپ26
61361311914,600,000 آوا مشکی 4متعلقات حمام تیپ 27
61361312830,000,000 آوا طال4متعلقات حمام تیپ 28
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2صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولنام محصولردیف

6136121028,350,000متعلقات روشویی آوا کروم 29
6136121049,250,000متعلقات روشویی آوا سفید 30
6136121169,350,000متعلقات روشویی آوا مشکی 31
61361230118,890,000متعلقات روشویی آوا طال 32
6136141028,750,000متعلقات توالت آوا کروم 33
6136141049,650,000متعلقات توالت آوا سفید 34
6136141109,950,000متعلقات توالت آوا سفید با شلنگ سفید35
6136141059,750,000متعلقات توالت آوا مشکی 36
61361430122,000,000متعلقات توالت آوا طال37
6136131101,880,000آوا کروم  (اکسسوری  )بازوی دیواری 38
6136131121,880,000بازوی دیواری اکسسوری آوا سفید 39
6136131131,880,000بازوی دیواری اکسسوری آوا مشکی 40
6136131219,150,000 کروم S25متعلقات حمام تیپ یک آوا 41
61361312312,100,000 کروم S25 آوا 3متعلقات حمام تیپ42
61361312414,350,000 کروم S25 آوا4متعلقات حمام تیپ 43
61361313110,050,000 سفید S25متعلقات حمام تیپ یک آوا 44
61361313312,930,000 سفید S25 آوا 3متعلقات حمام تیپ 45
61361313415,250,000 سفید S25 آوا 4متعلقات حمام تیپ 46
61361314110,150,000 مشکی S25متعلقات حمام تیپ یک آوا 47
61361314313,030,000مشکی S25 آوا 3متعلقات حمام تیپ 48
61361314415,350,000 مشکی S25 آوا 4متعلقات حمام تیپ 49
6136131519,650,000 کروم S30متعلقات حمام تیپ یک آوا 50
61361315312,530,000 کروم S30 آوا 3متعلقات حمام تیپ 51
61361315414,850,000 کروم S30آوا 4متعلقات حمام تیپ 52
61361316110,550,000 سفید S30متعلقات حمام تیپ یک آوا 53
61361316313,430,000 سفید S30آوا 3متعلقات حمام تیپ 54
61361316415,750,000 سفید S30 آوا   4متعلقات حمام تیپ 55
61361317110,650,000 مشکی S30متعلقات حمام تیپ یک آوا 56
61361317313,530,000 مشکی S30 آوا 3متعلقات حمام تیپ 57
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3صفحه 

قیمت مصرف کنندهکد محصولنام محصولردیف

61361317415,850,000 مشکی S30 آوا 4متعلقات حمام تیپ 58
6136132218,950,000 کروم S25متعلقات حمام تیپ یک زو 59
6136132228,850,000 زو کروم 2متعلقات حمام تیپ 60
61361322312,880,000 کرومS25 زو  3متعلقات حمام تیپ61
61361332312,880,000با سردوش تلفنی جدید کروم S25 زو  3متعلقات حمام تیپ62
61361322414,950,000 کروم S25 زو4متعلقات حمام تیپ 63
61361332414,950,000سردوش تلفنی جدید کروم  با S25 زو4متعلقات حمام تیپ 64
6136132319,850,000 سفید S25متعلقات حمام تیپ یک زو 65
6136132329,750,000 زو سفید2متعلقات حمام تیپ 66
61361323313,780,000 سفید S25زو 3متعلقات حمام تیپ 67
61361333313,780,000ا سردوش تلفنی جدید سفید بS25زو 3متعلقات حمام تیپ 68
61361323415,850,000 سفید S25 زو  4متعلقات حمام تیپ 69
61361323415,850,000با سردوش تلفنی جدید سفید S25 زو  4متعلقات حمام تیپ 70
6136132419,950,000 مشکی S25متعلقات حمام تیپ یک زو 71
6136132429,850,000 زو مشکی2متعلقات حمام تیپ 72
61361324313,880,000مشکی S25 زو 3متعلقات حمام تیپ 73
61361324415,950,000 مشکی S25 زو 4متعلقات حمام تیپ 74
61361330329,500,000 طال S25  زو 4متعلقات حمام تیپ 75
6136132519,450,000 کروم S30متعلقات حمام تیپ یک زو76
61361325313,380,000 کروم S30 زو 3متعلقات حمام تیپ 77
61361325415,450,000 کروم S30 زو 4متعلقات حمام تیپ 78
61361326110,350,000 سفید S30متعلقات حمام تیپ یک زو 79
61361326314,280,000 سفید S30زو 3متعلقات حمام تیپ 80
61361326416,350,000 سفید S30 زو  4متعلقات حمام تیپ 81
61361327110,450,000 مشکی S30متعلقات حمام تیپ یک زو 82
61361327314,380,000 مشکی S30 زو  3متعلقات حمام تیپ 83
61361327416,450,000 مشکی S30 زو  4متعلقات حمام تیپ 84
6136122028,350,000متعلقات دستشویی توکار زو کروم 85
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قیمت مصرف کنندهکد محصولنام محصولردیف

6136122049,250,000متعلقات دستشویی توکار زو سفید 86
6136122169,350,000متعلقات دستشویی توکار مشکی 87
61361230018,700,000متعلقات دستشویی توکار زو طال 88
6136142028,700,000متعلقات توالت توکار زو کروم 89
6136142049,600,000متعلقات توالت توکار زو سفید 90
6136142059,700,000متعلقات توالت توکار زو مشکی 91
61361430021,500,000متعلقات توالت توکار زو طال 92
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