
روشویی پایه بلندشاوریجمع ظرفشوییدوش  توالت  روشویی مدلر

25/695/00029/261/00025/342/00029/115/000109/413/00031/661/000ارس رز گلد1

23/632/00027/124/00023/165/00026/587/000100/508/00029/440/000ارس طالیی2

20/198/00023/558/00019/535/00022/375/00085/666/00025/750/000ارس کروم3

211/405/00012/142/00012/835/00012/391/00048/773/000 و 1کارون 4

13/289/00014/304/00014/461/00016/641/00058/695/00022/018/000ارکیده طالیی5

10/308/00010/092/00010/788/00012/449/00043/637/00018/227/000ارکیده کروم6

20/901/00020/715/00019/678/00020/901/00082/195/00027/914/000الماس رز گلد7

17/884/00017/681/00017/032/00017/884/00070/481/00025/187/000الماس طالیی8

12/854/00012/626/00012/626/00012/854/00050/960/00020/635/000الماس کروم9

9/715/00010/962/00011/758/0009/768/00042/203/000تنسو و نگین10

28/532/0008/756/00010/315/0009/001/00036/604/000 و 1رز 11

11/696/00015/634/00014/429/00016/398/00058/157/000باران طالیی12

10/029/00011/356/00011/698/00013/169/00046/252/000باران سفید13

8/049/0009/212/0009/932/00010/529/00037/722/000باران کروم14

9/606/00010/045/00010/872/00012/059/00042/582/000شیبا سفید15

8/474/0008/912/0009/574/0009/418/00036/378/000شیبا کروم16

8/561/0008/116/0009/329/0009/494/00035/500/000بلورین17

5/335/0007/552/00010/009/0007/675/00030/571/000دیبا18

11/056/00010/718/00012/638/00012/399/00046/811/000پرشین سفید19

9/641/0009/305/00011/014/00010/049/00040/009/000پرشین کروم20

8/795/0009/819/0009/548/00010/141/00038/303/000صدف سفید21

7/704/0006/063/0008/578/0008/695/00031/040/000صدف کروم22

6/249/0005/776/0006/815/0008/269/00027/109/000دنا23

6/805/0005/506/0007/561/0007/865/00027/737/000ایلیا24

6/661/0005/435/0007/411/0007/342/00026/849/000ساحل25

6/889/0005/472/0006/711/0007/368/00026/440/000دریا26

5/675/0005/252/0006/882/0006/389/00024/198/000مروارید27

6/423/0004/831/0006/161/0006/538/00023/953/000درسا28

34/394/00024/940/0005/581/000

30/273/00023/097/0006/965/000

23/401/00030/005/0006/811/000

40/680/00022/972/000

34/085/00020/845/000

علم یونیکا هرمز سفید

علم یونیکا ارس طالیی

علم یونیکا ارس کروم

علم یونیکا سوپرفلت رز گلد

علم یونیکا سوپرفلت طالیی

شیرآالت اهرمی

علم یونیکا هرمز کروم

99/7/27: تاریخ اجرا لیست قیمت

علم یونیکا
علم یونیکا سوپرفلت سفیدعلم یونیکا ارس رز گلد

علم یونیکا سوپرفلت کروم

علم یونیکا خلیج فارس طالیی

علم یونیکا خلیج فارس سفید

علم یونیکا خلیج فارس کروم

علم یونیکا هرمز طالیی
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 طالیی8ملزومات دوش توکار ایتالیایی کالس 

8 الی 5بدنه توکار سوپاپ دار جهت دوش کالس 

99/7/27:تاریخ اجرا محصوالت خاص لیست قیمت

محصوالت دیگر

محصوالت توکار

ملزومات توالت توکار ایتالیایی کروم

ملزومات روشویی توکار ایتالیایی کروم

ملزومات ظرفشویی توکار ایتالیایی کروم

ملزومات توالت توکار ایتالیایی طالیی

ملزومات روشویی توکار ایتالیایی طالیی

 طالیی 7ملزومات دوش توکار ایتالیایی کالس 

29/348/000

11/504/000

12/178/000

16/429/000

19/745/000

14/812/000

21/531/000

32/278/000

32/110/000

13/096/000 4 الی 1بدنه توکار توالت و روشویی و ظرفشویی و دوش کالس 

11/512/000

14/638/000

17/932/000

14/129/000

19/739/000

30/685/000

ملزومات توالت توکار اسپانیایی کروم

ملزومات روشویی توکار اسپانیایی کروم

ملزومات ظرفشویی توکار اسپانیایی کروم

ملزومات توالت توکار اسپانیایی طالیی

ملزومات روشویی توکار اسپانیایی طالیی

 طالیی7ملزومات دوش توکار اسپانیایی کالس 

 طالیی8ملزومات دوش توکار اسپانیایی کالس 

453/000

486/000

پیسوال فیلتردار

 کاستا2/2پیسوال 

شیر ماشین لباسشویی 

20/002/000

21/312/000

6کالس  

18/261/000

19/714/000

12/802/000

13/559/000

7کالس  

26/761/000

28/354/000

2/269/000

4/386/000

25/792/000

31/248/000

1/840/000

1/858/000

1/800/000

3/326/000

3/115/000

12/051/000

توکاسه رویال تک حالته با علم کبری

دیواری رویال تک حالته با علم کبری

ظرفشویی دیواری بهار

روشویی چشمی

     قیمت

8/581/000

6/402/000

23/115/000

26/551/000

28/611/000

17/143/000

           مدل

ظرفشویی شقایق

دستشویی شقایق

روشویی آبشاری ارس کروم

روشویی آبشاری ارس طالیی

روشویی آبشاری ارس رز گلد

آفتابه تنسو تک حالته

آفتابه الماس تک حالته

آفتابه تک حالته رویال بدون شلنگ

10/002/000

20/464/000

         مدل

دستشویی دسته بغل الماس

ظرفشویی علم فنری کروم

ظرفشویی علم فنری طالیی

ظرفشویی دوکاره پردیس  کروم 

ظرفشویی ثابت  تندیس کروم 

ظرفشویی ثابت  تندیس سفید

     قیمت

10/092/000

ظرفشویی فنری ارس طالیی

ظرفشویی فنری ارس رز گلد

8کالس  

25/422/000

3کالس  

17/712/000

18/338/000

ظرفشویی فنری ارس کروم 

2کالس  

11/069/000

11/439/000

24/892/000

30/077/000

33/188/000

28/184/000

5کالس   4کالس  

ظرفشویی زدرا فیروزه

ظرفشویی زدرا نگین

ظرفشویی ثابت تندیس طالیی

ظرفشویی دوکاره فنری ارس طالیی

فالش تانک طنابی

فالش تانک دو زمانه دکمه ای

 ظرفشویی دوکاره فنری ارس کروم 

ملزومات دوش

اسپانیایی کروم

ایتالیایی کروم

1کالس  

12/734/000

13/096/000

ظرفشویی دوکاره پردیس سفید

ظرفشویی دوکاره پردیس طالیی

15/711/000

20/897/000

19/092/000

20/637/000

24/710/000

11/752/000

12/655/000

14/139/000

17/118/000

19/505/000

25/830/000

ظرفشویی شاوری تندیس کروم

ظرفشویی شاوری تندیس سفید

ظرفشویی شاوری تندیس طالیی

ظرفشویی شاوری نگین

10/552/000
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