
روشویی پایه بلندشاوریجمع ظرفشوییدوش  توالت  روشویی مدلر

21/412/00024/384/00021/118/00024/262/00091/176/00026/384/000ارس رز گلد1

19/694/00022/602/00019/304/00022/155/00083/755/00024/532/000ارس طالیی2

16/831/00019/631/00016/279/00018/645/00071/386/00021/458/000ارس کروم3

29/504/00010/118/00010/695/00010/325/00040/642/000 و 1کارون 4

11/074/00011/919/00012/051/00013/866/00048/910/00018/489/000ارکیده طالیی5

8/589/0008/409/0008/989/00010/374/00036/361/00015/188/000ارکیده کروم6

14/514/00014/385/00013/665/00014/514/00057/078/00019/384/000الماس رز گلد7

12/418/00012/278/00011/828/00012/418/00048/942/00017/489/000الماس طالیی8

8/925/0008/768/0008/768/0008/925/00035/386/00014/329/000الماس کروم9

8/095/0009/135/0009/798/0008/139/00035/167/000تنسو و نگین10

27/109/0007/296/0008/595/0007/501/00030/501/000 و 1رز 11

9/746/00013/665/00012/024/00013/028/00048/463/000باران طالیی12

8/357/0009/463/0009/748/00010/974/00038/542/000باران سفید13

6/708/0007/676/0008/276/0008/774/00031/434/000باران کروم14

8/005/0008/371/0009/059/00010/049/00035/484/000شیبا سفید15

7/061/0007/426/0007/978/0007/848/00030/313/000شیبا کروم16

7/133/0006/763/0007/774/0007/911/00029/581/000بلورین17

4/445/0006/293/0008/341/0006/395/00025/474/000دیبا18

9/214/0007/676/00010/531/00010/332/00039/008/000پرشین سفید19

8/034/0007/754/0009/178/0008/374/00033/340/000پرشین کروم20

7/329/0008/182/0007/956/0008/451/00031/918/000صدف سفید21

6/419/0005/052/0007/148/0007/245/00025/864/00012/218/000صدف کروم22

5/208/0004/813/0005/679/0006/891/00022/591/000دنا23

5/671/0004/588/0006/300/0006/553/00023/112/000ایلیا24

5/551/0004/529/0006/175/0006/118/00022/373/000ساحل25

5/749/0004/559/0005/592/0006/139/00022/039/000دریا26

4/729/0004/376/0005/735/0005/323/00020/163/000مروارید27

5/352/0004/025/0005/133/0005/448/00019/958/000درسا28

28/661/00020/782/0004/651/000

25/227/00019/247/0005/803/000

19/501/00025/004/0005/675/000

33/900/00019/144/000

28/404/00017/371/000

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

99/7/15: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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ملزومات دوش

اسپانیایی کروم

ایتالیایی کروم

1کالس  

10/611/000

10/914/000

ظرفشویی دوکاره پردیس سفید

ظرفشویی دوکاره پردیس طالیی

13/092/000

17/414/000

15/909/000

17/197/000

20/591/000

9/794/000

10/545/000

11/782/000

14/265/000

16/254/000

21/524/000

ظرفشویی شاوری تندیس کروم

ظرفشویی شاوری تندیس سفید

ظرفشویی شاوری تندیس طالیی

ظرفشویی شاوری نگین

8/793/000

8کالس  

21/185/000

3کالس  

14/759/000

15/281/000

ظرفشویی فنری ارس کروم 

2کالس  

9/224/000

9/532/000

20/744/000

25/064/000

27/657/000

23/487/000

5کالس   4کالس  

ظرفشویی زدرا فیروزه

ظرفشویی زدرا نگین

ظرفشویی ونوس

ظرفشویی دوکاره فنری ارس طالیی

فالش تانک طنابی

فالش تانک دو زمانه دکمه ای

 ظرفشویی دوکاره فنری ارس کروم 

8/335/000

8/405/000

         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

8/409/000

ظرفشویی فنری ارس طالیی

ظرفشویی فنری ارس رز گلد

توکاسه رویال تک حالته با علم کبری

دیواری رویال تک حالته با علم کبری

ظرفشویی دیواری بهار

روشویی چشمی

     قیمت

7/151/000

5/335/000

19/262/000

22/125/000

23/842/000

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

1/891/000

3/655/000

21/494/000

26/040/000

1/533/000

1/548/000

1/500/000

2/772/000

2/595/000

10/042/000

 طالیی8ملزومات دوش توکار اسپانیایی کالس 

378/000

367.000

405/000

پیسوال فیلتردار

 کاستا2/2پیسوال 

شیر ماشین لباسشویی 

16/668/000

17/759/000

6کالس  

15/217/000

16/428/000

10/668/000

11/299/000

7کالس  

22/301/000

23/628/000

9/594/000

12/198/000

14/944/000

11/774/000

16/449/000

25/571/000

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 ایتالیایی کالس 

8 الی 5بدنه توکار سوپاپ دار جهت دوش کالس 

99/7/15: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 

24/457/000

9/586/000

10/148/000

13/691/000

16/454/000

12/344/000

17/942/000

26/898/000

26/758/000

10/914/000 4 الی 1بدنه توکار توالت و روشویی و ظرفشویی و دوش کالس 
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