
تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش

دوشسینکروشوییآفتابه

kayan225,000230,000290,000295,000کاین

caster300,000290,000320,000340,000کاستر

monako380,000380,000370,000420,000موناکو 

lion330,000365,000375,000430,000لیون

lion white395,000410,000425,000470,000لیون سفید

rayan500,000430,000610,000680,000راین

ufa435,000440,000405,000420,000یوفا

ufaیوفا گلد  gold520,000450,000620,000660,000

nora455,000375,000530,000540,000نورا 

noraنورا سفید  white500,000420,000600,000580,000

nice380,000400,000550,000590,000نایس

niceنایس سفید  white420,000440,000610,000630,000

looka540,000550,000620,000640,000لوکا

lookaلوکا سفید  white560,000600,000660,000680,000

lookaلوکا استیل  steel595,000635,000740,000730,000

lotus560,000490,000690,000710,000لوتوس

lotusلوتوس سفید  white590,000500,000750,000760,000

pani490,000450,000550,000600,000پانی 

panii white510,000480,000590,000620,000پانی سفید

pani gold620,000530,000650,000700,000پانی گلد

98خردادماه  

گروه صنعتی تنســــــر

شیرآالت تنسر

.قیمت ها به تومان می باشد

P
R
IC
E

  L
IS
T

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



گروه صنعتی تنســــــر

تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش

روشویی پایه بلنددوشسینکروشوییآفتابه

estella370,000350,000530,000550,000564,000استال 

estellaاستال گلد  gold420,000430,000600,000650,000625,000

porto320,000340,000350,000360,000605,000پورتو کروم

portoپورتو استیل  steel395,000440,000455,000460,000715,000

portoپورتو گلد  gold450,000470,000500,000530,000760,000

portoپورتو رزگلد rose gold450,000470,000500,000530,000760,000

sanil420,000360,000540,000560,000620,000سانیل

sanil white450,000400,000580,000600,000680,000سانیل سفید

sanil steel460,000430,000610,000650,000705,000سانیل استیل

sanil gold500,000510,000680,000700,000775,000سانیل گلد

sanilسانیل رزگلد rose gold510,000530,000700,000750,000805,000

romance680,000550,000785,000825,000815,000رومنس 

romanceرومنس سفید white690,000600,000800,000850,000858,000

armani460,000540,000900,000600,000825,000آرمانی 

armaniwhite490,000580,000965,000650,000865,000آرمانی سفید

armaniآرمانی استیل  steel520,000600,000980,000700,000895,000

armani gold610,000680,000850,000800,0001,005,000آرمانی گلد

fanci560,000610,000680,000750,000فنسی کروم

fanci white610,000590,000750,000850,000فنسی سفید

fanci white-gold680,000630,000790,000900,000فنسی سفیدگلد

fanci gold700,000650,000870,000980,000فنسی گلد

frissفریس سفیدگلد  white-gold860,000850,000950,000990,000

aqua920,000880,000950,0001,000,000آکوآ کروم

aquaآکوآ سفید  white950,000850,0001,050,0001,100,000

aquaآکوآ گلد  gold1,040,000960,0001,200,0001,150,000

finoفینو سفید  white890,000710,000960,000990,000

finoفینو سفیدگلد  white-gold950,000770,000970,0001,060,000

finoفینو سفیدکروم  white-chorome970,000790,000990,0001,100,000
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تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش 

Dتیپ Cتیپ  Bتیپ A تیپ 

1,385,0001,550,000835,000695,000

Dتیپ Cدوش تیپ  Bدوش تیپ Aدوش تیپ 

1,750,0001,450,0001,050,000855,000

آفتابه توکار

750,000

روشویی توکار

850,000

آفتابه توکار

950,000

روشویی توکار

1,050,000

1,100,000

شاوری زیماک رنگی

شاوری زیماک رزگلد

شاوری زیماک کروم

شاوری زیماک سفید

1,140,000
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گوشی دستی و شیلنگ- اهرم و پالک و دایورتور - سردوش - بازوی سقفی یا دیواری - مکانیزم دوش  : Bدوش تیپ 

وان پرکن ساده- اهرم و پالک و دایورتور - بازوی سقفی یا دیواری - مکانیزم دوش  : Cدوش تیپ 

سردوش- اهرم و پالک - بازویی سقفی و یا دیواری - مکانیزم آفتابه  : Dدوش تیپ 

آفتابه

گوشی دستی و شیلنگ- وان پرکن و دایورتور - اهرم و پالک و دایورتور - سردوش - بازوی سقفی یا دیواری - مکانیزم دوش  : Aدوش تیپ

دوش

آفتابه

شیرآالت تنسر توکار

کروم

98خردادماه  
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دوش

شلینگ و نگهدارنده- اهرم -  پالک - مکانیزم توکار : آفتابه توکار

گلد

شاوری زیماک استیل

1,000,000

1,190,000دومنظوره سانتانا گلد

1,050,000دومنظوره سانتانا سفید

دومنظوره سانتانا استیل

1,300,000 (براق-مات)دومنظوره آرمانی گلد

1,100,000

1,250,000

980,000

1,100,000

دومنظوره سانتانا کروم

1,250,000شاوری زیماک گلد

1,140,000دومنظوره آرمانی استیل
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750,000

800,000

1,090,000

1,200,000

1,380,000

1,180,000

1,180,000

155,000

80,000

90,000

115,000

125,000

138,000

شیلنگ آفتابه بافت ریز

شیلنگ آفتابه بافت ریز سفید

شیلنگ آفتابه بافت ریز استیل

شیلنگ آفتابه بافت ریز رزگلد

شیلنگ آفتابه بافت ریز گلد

یونیورست دوکاره گرد گلد 

یونیورست دوکاره فلت گلد 

یونیورست دوکاره ترکیبی استیل

یونیورست دوکاره ترکیبی رزگلد 

فالش تانک تنسر

یونیورست دوکاره سفید گرد 
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یونیورست دوکاره سفید فلت 

یونیورست دو کاره گرد کروم
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