
تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش 

دوشسینکروشوییآفتابه

kayan225,000230,000290,000295,000کاین

caster250,000250,000305,000330,000کاستر

monako310,000340,000420,000360,000موناکو 

lion330,000365,000375,000430,000لیون

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

rayan515,000420,000615,000680,000راین

ufa350,000370,000450,000460,000یوفا

ufaیوفا گلد  gold520,000450,000620,000660,000

nora455,000375,000530,000540,000نورا 

noraنورا سفید  white500,000420,000570,000510,000

nice380,000400,000550,000590,000نایس

niceنایس سفید  white420,000440,000610,000630,000

looka540,000550,000620,000640,000لوکا

lookaلوکا سفید  white560,000600,000660,000680,000

lotus490,000420,000635,000645,000لوتوس

lotusلوتوس سفید  white525,000460,000675,000690,000

pani480,000445,000500,000575,000پانی 

pani gold610,000545,000645,000720,000پانی گلد

sسی ینا کروم iena350,000380,000415,000425,000

sسی ینا سفیدگلد iena  white  gold435,000440,000505,000520,000

sسی ینا استیل iena  s teel395,000435,000495,000475,000

sسی ینا گلد iena  gold475,000485,000580,000570,000

sسی ینا رزگلد iena  rose  gold520,000520,000620,000610,000

sسی ینا گلدمات iena  gold matt515,000520,000615,000610,000

.قیمت ها به تومان می باشد
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گروه صنعتی تنســــــر

تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش 

روشویی پایه بلنددوشسینکروشوییآفتابه

porto295,000335,000415,000365,000535,000پورتو

portoپورتو استیل  s teel360,000395,000510,000445,000490,000

portoپورتو سفیدگلد  white  gold385,000385,000500,000460,000605,000

portoپورتو گلد  gold425,000425,000640,000520,000675,000

portoپورتو رزگلد  rose  gold450,000480,000690,000530,000705,000

portoپورتو گلدمات  rose  gold matt450,000480,000700,000550,000705,000

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

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

sanil sسانیل استیل teel460,000430,000610,000650,000705,000

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

sanil roseسانیل رزگلد  gold510,000530,000700,000750,000805,000

romance592,000490,000705,000730,000805,000رومنس 

romanceرومنس سفیدکروم  white  chrome665,000560,000825,000800,000915,000

armani465,000550,000955,000620,000830,000آرمانی 

armani white500,000585,0001,000,000665,000875,000آرمانی سفید

armani sآرمانی استیل  teel535,000605,0001,035,000715,000905,000

fanci515,000520,000675,000760,000فنسی کروم

fanci white-gold595,000575,000760,000860,000فنسی سفیدگلد

frissفریس سفیدگلد  white-gold665,000730,000885,000880,000

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

finoفینو سفیدکروم  white-chorome970,000790,000990,0001,100,000

aqua865,000850,0001,050,0001,005,000آکوآ کروم

aquaآکوآ سفید  white900,000900,0001,105,0001,055,000

aquaآکوآ استیل  s teel925,000920,0001,120,0001,075,000

aquaآکوآ گلد  gold1,010,000990,0001,230,0001,210,000
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.قیمت ها به تومان می باشد

http://www.tenserco.com/


گروه صنعتی تنســــــر

تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش 

Dتیپ Cتیپ  Bتیپ A تیپ 

1,385,0001,155,0001,090,000695,000

Dتیپ Cتیپ  Bتیپ A تیپ 

1,500,0001,245,0001,110,000755,000

Dتیپ Cدوش تیپ  Bدوش تیپ Aدوش تیپ 

1,655,0001,345,0001,235,000785,000

Dتیپ Cدوش تیپ  Bدوش تیپ Aدوش تیپ 

1,765,0001,440,0001,310,000855,000

Dتیپ Cدوش تیپ  Bدوش تیپ Aدوش تیپ 

1,872,0001,529,0001,375,000907,000

Dتیپ Cدوش تیپ  Bدوش تیپ Aدوش تیپ 

1,870,0001,530,0001,375,000910,000

آفتابه

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

.قیمت ها به تومان می باشد

دوش

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

گلد مات
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آفتابه توکار

دوش

آفتابه
آفتابه توکار

770,000

روشویی توکار

855,000

سفید

استیل

دوش

آفتابه
روشویی توکارآفتابه توکار

869,000

962,0001,002,000

گلد

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

960,000

روشویی توکار

1,005,000

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

آفتابه توکار

705,000

روشویی توکار

746,000

98آذرماه  

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

895,000

رزگلد

دوش

آفتابه
روشویی توکارآفتابه توکار

دوش

آفتابه
روشویی توکارآفتابه توکار

900,000955,000

دوش

آفتابه

شیرآالت تنسر توکار

کروم



گروه صنعتی تنســــــر

تولید کننده شیرآالت بهداشتی، وان، جکوزی و اتاق دوش 

650,000

655,000

880,000

665,000

670,000

900,000

880,000

1,110,000

1,155,000

1,270,000

1,270,000

1,140,000

900,000

155,000

75,000

90,000

115,000

90,000

150,000

.قیمت ها به تومان می باشد

شاوری زیماک استیل

860,000

1,200,000 لیدو گلد مات/دومنظوره آرمانی

1,090,000

98آذرماه  

1,245,000شاوری زانتی رزگلد

شیلنگ آفتابه بافت ریز

شیلنگ آفتابه بافت ریز سفید

شیلنگ آفتابه بافت ریز استیل

شاوری زانتی کروم

980,000

955,000

شاوری زیماک گلد

(به همراه کلید کروم یا سفید)استراکچر توکار وال هنگ 

یونیورست دوکاره فلت گلد

یونیورست دوکاره ترکیبی گلدمات

فالش تانک تنسر

یونیورست دوکاره سفید گرد 

شاوری زانتی سفید

شاوری زانتی استیل

یونیورست دو کاره ترکیبی کروم

یونیورست دوکاره سفید فلت 

یونیورست دو کاره فلت کروم

1,015,000دومنظوره سانتانا استیل

(به همراه کلید کروم یا سفید)استراکچر توکار زمینی 

1,055,000

1,060,000لیدو استیل/دومنظوره آرمانی

شاوری زیماک رنگی

996,000دومنظوره سانتانا سفید

شیلنگ آفتابه بافت ریز رزگلد

شیلنگ آفتابه بافت ریز گلد

یونیورست دوکاره گرد گلد

955,000

شاوری زیماک کروم

شاوری زیماک سفید

شاوری زانتی گلد

قیمت همکار
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یونیورست دو کاره گرد کروم

یونیورست دوکاره ترکیبی استیل

یونیورست دوکاره ترکیبی رزگلد 

886,000دومنظوره سانتانا کروم

1,090,000دومنظوره سانتانا گلد

یونیورست دوکاره سفید ترکیبی

1,090,000شاوری زیماک گلدمات

1,140,000

1,110,000

1,070,000

1,195,000

شاوری زیماک رزگلد

1,245,000شاوری زانتی گلدمات

http://www.tenserco.com/

