
جمع ٤ تكه روشويي پايه بلندروشويي زدراآشپزخانه ديواريآشپزخانه شاوريآشپزخانهحمامتوالتروشويي ثابت

2,858,0002,568,0003,127,0002,917,000002,973,000011,٤70,000

3,136,0002,830,0003,500,0003,397,0007,221,0003,570,0003,3٤0,000012,863,000

3,925,0002,987,0003,616,000٤,٤٤2,0007,312,0003,993,0003,557,00001٤,970,000

3,867,0003,57٤,000٤,1٤1,000٤,808,00000٤,132,000016,390,000

3,613,0002,865,0003,535,000٤,377,000003,812,00001٤,390,000

٤,2٤9,0003,٤37,000٤,162,0005,082,00000٤,٤67,000016,930,000

٤,297,0003,268,0003,959,000٤,866,0000٤,375,0003,898,000016,390,000

٤,010,0003,379,000٤,638,000٤,9٤3,0006,876,000٤,905,000٤,3٤9,000016,970,000

٤,730,000٤,065,0005,391,0005,70٤,00005,889,0005,082,000019,890,000

5,216,000٤,967,0005,897,0006,٤10,0000006,719,00022,٤90,000

٤,699,000٤,209,000٤,96٤,0005,928,0000005,218,00019,800,000

٤,722,0005,096,0005,259,000٤,819,000005,727,000019,896,000

5,٤69,000٤,050,000٤,856,0007,٤6٤,0000006,053,00021,839,000

6,٤05,000٤,779,0005,803,0008,732,0000007,099,00025,719,000

6,168,000٤,5٤8,0005,٤33,0008,٤01,0000006,8٤1,0002٤,550,000

5,535,0005,036,0005,61٤,0006,515,0007,539,00005,310,000022,700,000

6,370,0005,9٤0,0006,٤٤2,0007,208,000006,165,000025,960,000

6,527,0005,9٤2,0006,622,0007,689,000006,272,000026,780,000

5,٤67,0005,109,0006,203,0006,201,0009,687,00005,758,0007,٤77,00022,980,000

5,905,0005,518,0006,700,0006,697,00010,٤63,00006,219,0008,076,0002٤,820,000

6,823,0006,376,0007,7٤2,0007,739,00012,090,00007,186,0009,332,00028,680,000

7,056,0006,59٤,0008,006,0008,00٤,00012,503,00007,٤32,0009,650,00029,660,000

6,3٤3,0005,927,0007,196,0007,19٤,00011,239,00006,681,0008,675,00026,660,000

6,3٤3,0005,927,0007,196,0007,19٤,00011,239,00006,681,0008,675,00026,660,000

6,1٤1,0005,7٤9,0006,919,0006,921,00010,66٤,00006,٤36,0008,288,00025,730,000

5,873,0006,1٤٤,0007,209,0007,2٤٤,0000007,7٤6,00026,٤70,000

6,052,0005,51٤,0006,137,0007,107,000005,721,00002٤,810,000

7,361,0006,917,0007,٤29,0008,223,000007,09٤,000029,930,000

6,966,0006,395,0007,052,0008,077,000006,611,000028,٤90,000

6,793,0006,05٤,0007,029,0009,03٤,0000008,883,00028,910,000

5,527,0005,216,0005,632,0006,515,0000006,805,00022,890,000

6,266,0006,001,0006,352,0007,111,0000007,378,00025,730,000

5,79٤,0005,695,0006,176,0009,905,0000008,262,00027,570,000

6,205,0006,106,0006,588,00010,311,0000008,671,00029,210,000

7,٤15,0007,181,0007,677,00011,057,0000009,٤88,00033,330,000

7,651,0007,567,0007,997,00011,095,0000009,920,0003٤,310,000

6,917,0006,983,0007,550,00010,900,0000009,629,00032,350,000

7,067,0007,135,0007,717,00011,031,0000009,698,00032,950,000

5,79٤,0005,695,0006,176,0009,905,0000008,262,00027,570,000

6,205,0006,106,0006,588,00010,311,0000008,671,00029,210,000

7,٤15,0007,181,0007,677,00011,057,0000009,٤88,00033,330,000

7,651,0007,567,0007,997,00011,095,0000009,920,0003٤,310,000

6,917,0006,983,0007,550,00010,900,0000009,629,00032,350,000

6,917,0006,983,0007,550,00010,900,0000009,629,00032,350,000

7,067,0007,135,0007,717,00011,031,0000009,698,00032,950,000

7,067,0007,135,0007,717,00011,031,0000009,698,00032,950,000

يونيك پالس طالمات

يونيك پالس سفيد كروم

يونيك پالس مشكي طال

پاريس كروم 

سنيور طال 

وين كروم

فلورانس كروم 

ليون كروم مات

باواريا كروم

يونيك پالس كروم

يونيك پالس كروم مات

يونيك پالس طال

يونيك كروم

لرد سفيد كروم 

ليون شيري كروم 

تنسو كروم 

موناكو پالس كروم مات

مارينو شيري كروم 

موناكو پالس كروم

يونيك پالس شيري طال

لرد كروم 

يونيك طال

سنيور شيري طال 

مارينو كروم مات

مارينو طال

مارينو طالمات

مارينو شيري طال

مارينو مشكي طال

مدل 

اطلس تو پالس كروم 

اطلس كروم 

اپال كروم

سان كروم 

شارپ كروم

اپال شيري كروم

مانا كروم

مارينو كروم

سنيور كروم 

ليون كروم 

دانته كروم

دانته طال

دانته شيري طال

يونيك سفيد كروم

يونيك مشكي طال

يونيك كروم مات

يونيك طالمات

يونيك پالس شيري كروم

ليست قيمت مصرف كننده موقت 
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جمع ٤ تكه روشويي پايه بلندروشويي زدراآشپزخانه ديواريآشپزخانه شاوريآشپزخانهحمامتوالتروشويي ثابت

6,832,0003,820,000٤,811,0007,507,00000012,377,00022,970,000

7,669,0005,161,0005,987,0008,1٤3,00000013,٤95,00026,960,000

8,819,0006,٤81,0007,2٤6,0009,293,0000001٤,٤18,00031,839,000

5,691,0006,253,0006,50٤,0005,8٤2,0000008,312,0002٤,290,000

7,00٤,0007,55٤,0007,797,0007,1٤٤,0000009,552,00029,٤99,000

7,866,0008,٤03,0008,638,0008,003,00000010,353,00032,910,000

6,622,0007,238,0007,8٤1,0006,789,0000009,٤73,00028,٤90,000

6,622,0007,238,0007,8٤1,0006,789,0000009,٤73,00028,٤90,000

9,٤02,00010,323,00010,722,0008,503,000000038,950,000

9,503,00010,٤83,00010,89٤,0008,620,000000039,500,000

9,503,00010,٤83,00010,89٤,0008,620,000000039,500,000

6,237,0006,261,0006,7٤9,0007,٤03,0000007,655,00026,650,000

6,8٤2,0006,691,0007,20٤,0007,753,0000007,9٤6,00028,٤90,000

7,770,0007,795,0008,2٤٤,0008,5٤1,0000009,089,00032,350,000

8,027,0008,050,0008,٤82,0008,771,0000009,298,00033,330,000

7,1٤3,0007,165,0007,672,0008,350,0000008,608,00030,330,000

7,6٤0,0008,3٤9,0008,667,0007,83٤,00000010,927,00032,٤90,000

7,990,0008,688,0008,998,0008,180,00000011,221,00033,856,000

8,667,0009,٤19,0009,755,0008,859,00000012,181,00036,700,000

9,23٤,0009,962,00010,282,0009,٤22,00000012,622,00038,900,000

10,27٤,00010,390,00011,005,00010,031,00012,186,0000013,029,000٤1,700,000

11,٤86,00011,589,00012,122,00011,103,00012,973,0000013,87٤,000٤6,300,000

12,329,00012,٤٤0,00013,012,00011,919,00013,926,000001٤,893,000٤9,700,000

11,970,000علم دوش ايدل كروم

22,580,000علم دوش  بارانيا طال 

25,295,000علم دوش  بارانيا طال مات 

13,230,000

17,150,000علم دوش  بالتيك كروم 

علم دوش دلتا طال

9,230,000

علم دوش دلتا طالمات

علم دوش دلتا شيري طال

7,950,000

9,230,000

15,950,000علم دوش  آلما طال مات

علم دوش دلتا مشكي طال20,770,000علم دوش  بالتيك كروم مات 

علم دوش  بارانيا كروم 

20,770,000علم دوش  بارانيا كروم مات

13,950,000

علم دوش آمور كروم

علم دوش  آلما مشكي طال 

علم دوش دلتا كروم

17,150,000

2,690,000

8,950,000

13,950,000

علم دوش  آلما سفيد كروم 

3,180,000

علم دوش  آلما طال 

علم دوش آلما شيري كروم

2,990,000

٤,100,000

7,950,000

12,870,00015,950,000

علم دوش دلتا شيري كروم

26,200,000علم دوش  لوبك كروم 

32,535,000علم دوش  لوبك طال 

35,250,000علم دوش  لوبك طال مات 

علم دوش ليدو شيري كروم

علم دوش  گاما شيري كروم 

علم دوش  گاما كروم 

علم دوش  گاما شيري طال

علم دوش  گاما سفيد كروم 

علم دوش ليدو كروم

علم دوش  آلما كروم 

علم دوش  آلما كروم مات 

7,٤90,000

علم دوش دلتا كروم مات 

2,٤90,000

2,٤90,000

علم دوش  آلما شيري طال 

8,950,000

7,٤90,000

بيزانس كروم 

ايمپرو كروم مات

مدل 

ايمپرو طال 

ايمپرو طال مات

لوكا كروم 

باروك پالس طال مات

اروپا كروم مات

لوكا شيري طال 

لوكا مشكي طال 

تيفاني شيري طال 

باروك پالس كروم

ايمپرو كروم

لوكا طال مات 

اروپا كروم

باروك پالس طال

علم دوش

بيزانس طال 

اروپا طال

لوكا طال 

اروپا طال مات

اروپا شيري طال

علم دوش  گاما طال 

بيزانس طال مات

تيفاني شيري كروم 

تيفاني مشكي طال 

علم دوش  آلفا كروم

ليست قيمت مصرف كننده موقت  
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ساير 

12,052,000

12,090,000

11,895,000

12,026,000

10,900,000

11,306,000

12,052,000

12,090,000

11,895,000

12,026,000

10,215,000

12,٤00,000

10,199,000

شير پيسوار فيلتردار 3/8

12,200,000

10,199,000

10,380,000

آشپزخانه آلستر  طال  

12,700,000

آشپزخانه يوينيك مشكي طال

زير آب اتومات ماين طال 

230,000

773,000

8,505,000

9,770,000

6,0٤6,000

7,320,000

13,920,000

1,760,000

2,280,000

2,800,000

2,970,000

آشپزخانه  آتالنتيك كروم 

آشپزخانه  فنري آتالنتيك كروم 

10,75٤,000

12,130,000

13,٤85,000

1٤,303,000

9,830,000

11,670,000

آشپزخانه  فنري آتالنتيك طال مات 

ارتباط مستقيم با 

دستگاه تصفيه 

آب

آشپزخانه يونيك كروم

آشپزخانه يونيك كروم مات

آشپزخانه يوينيك طال

آشپزخانه يونيك طالمات

آشپزخانه يونيك سفيد كروم

آشپزخانه يونيك پالس كروم

آشپزخانه يونيك پالس كروم مات

آشپزخانه يوينيك پالس طال

آشپزخانه يونيك پالس طالمات

آشپزخانه يوينيك پالس مشكي طال

آشپزخانه يوينيك پالس شيري كروم

آشپزخانه يوينيك پالس شيري طال

10,900,000

11,306,000

فالشتانك آرون

فالشتانك مونرو

آشپزخانه شاوري ايتن كروم 

آشپزخانه شاوري ايتن كروم مات 

شيلنگ توالت ليا كروم 

8,657,000

شير تكي لوكا شيري طال

آشپزخانه شاوري ايتن سفيد كروم 

آشپزخانه شاوري 2000 سان كروم 

آشپزخانه شاوري راين كروم مات 

آشپزخانه شاوري ايتن شيري طال 

آشپزخانه شاوري ايتن مشكي طال 

12,110,000

9,٤60,000آشپزخانه آلبرتا كروم

9,560,000

10,803,000

11,930,000

10,569,000

آشپزخانه فنري آلستر  طال  

شير هوشمند آلكا كروم

آشپزخانه شاوري 2000 لرد كروم 

778,000

زير آب اتومات ماين كروم مات

آشپزخانه آلستر شيري طال  ٤20,000,11

آشپزخانه آتالنتيك كروم مات 13,600,000

آشپزخانه  فنري آتالنتيك كروم مات  500,000,1٤

11,070,000

آشپزخانه آلستر كروم مات 

12,110,000

12,780,000

آشپزخانه فنري آلسترطال مات 

آشپزخانه  آلستركروم

13,357,000

آشپزخانه  فنري آلستر كروم 

آشپزخانه آلستر سفيد كروم 

آشپزخانه فنري آلستر كروم مات 

آشپزخانه شاوري ايتن طال 

آشپزخانه شاوري ايتن طال مات 

آشپزخانه  فنري آتالنتيك طال 

1,870,000

شير تكي لوكا كروم

شيلنگ توالت ليا آلماني  

شير تكي فلت كروم 

شيلنگ توالت ليا طال 

شيلنگ توالت ليا طال مات

2,170,000

شير بيمارستاني پايه بلند

950,000

2,290,000

شير بيمارستاني پايه كوتاه

روشويي هافل كروم مات000,2,03٤

2,910,000شير تكي لوكا طال

2,720,000

زير آب اتومات ماين كروم 

آشپزخانه شاوري ايتن نارنجي 

آشپزخانه شاوري ايتن آبي 

آشپزخانه شاوري ايتن زرد 

آشپزخانه شاوري ايتن قرمز 

آشپزخانه شاوري ايتن سبز 

آشپزخانه 

شير شلنگي كليدي

روشويي هافل كروم1,900,000

2,6٤0,000

زير آب اتومات ماين طال مات  

7,٤33,000

3,090,000شير تكي لوكا طالمات

1,928,000فالشتانك فارل

آشپزخانه  فنري آلستر سفيد كروم 

آشپزخانه آلستر شيري كروم 10,730,000آشپزخانه شاوري راين كروم 

1,717,000شيلنگ توالت ليا كروم مات

ليست قيمت مصرف كننده موقت 
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