
1400/01/21

دیواریروشویی پایه بلندروشویی با علمظرفشوییآفتابهدوشروشویی ستمدل
4,604,000 19,914,0004,623,0005,992,0004,695,000موج  4,604,000  -  5,910,000  
5,142,000 22,522,0005,200,0006,763,0005,417,000تیدا  5,142,000  -  6,313,000  
5,321,000 23,304,0005,355,0007,118,0005,510,000پالیز  5,321,000  -  6,538,000  
5,660,000 25,171,0006,222,0007,462,0005,827,000میرال  5,660,000  -  6,913,000  

7,250,000 30,368,0007,202,0008,918,0006,998,000میرال سفیدکروم  -  -  8,016,000  
7,369,000 31,164,0007,229,0009,445,0007,121,000میرال مشکی طال  -  -  8,112,000  

8,633,000 34,024,0007,746,00010,153,0007,492,000میرال طالیی  -  -  9,501,000  
5,865,000 27,521,0006,474,0008,789,0006,393,000لیزا  5,865,000  -  7,156,000  

7,576,000 31,667,0007,013,00010,284,0006,794,000اسکار  7,576,000  -  8,183,000  
7,697,000 31,644,0006,831,0009,691,0007,425,000آراد  -  -  8,665,000  

8,100,000 35,504,0007,747,00010,997,0008,660,000آرادسفیدکروم  -  -  -  
8,182,000 37,278,0007,952,00012,249,0008,895,000آرادمشکی طال  -  -  -  

9,639,000 31,010,0006,700,0008,124,0006,547,000بامبو کرم  -  -  -  
13,371,000 41,479,0008,174,00011,250,0008,684,000بامبو طال  -  -  -  
10,624,000 35,287,0008,086,0009,409,0007,168,000پاتریس  
10,462,000 35,828,0008,086,0008,910,0008,370,000مریت  
11,974,000 37,582,0008,086,0009,031,0008,491,000پانی  
11,974,000 37,582,0008,086,0009,031,0008,491,000پورتو  
12,406,000 41,201,0009,301,00011,124,0008,370,000آلپر  

9,197,000 37,780,0009,015,00011,203,0008,365,000هومن  9,197,000  -  10,681,000  
9,499,000 38,915,0009,254,00011,711,0008,451,000دنیز  9,258,000  -  11,140,000  

9,670,000 39,157,0009,288,00011,782,0008,417,000ویکتور  9,424,000  -  11,070,000  
9,439,000 39,864,0009,755,00011,958,0008,712,000نایس  9,439,000  -  10,419,000  

10,174,000 37,343,0008,864,00010,802,0007,503,000پیرامید کرم  -  -  -  
13,926,000 50,778,00011,275,00014,594,00010,983,000پیرامید زیتونی  -  -  -  

11,219,000 43,307,0008,329,00013,227,00010,532,000آرمان  -  -  -  
13,802,000 52,022,0009,964,00015,627,00012,629,000آرمان طالیی  -  -  -  

11,192,000 39,761,0009,229,00010,790,0008,550,000البرز  -  -  11,881,000  
13,471,000 48,620,00010,176,00013,890,00011,083,000البرز طالیی  -  -  -  

16,262,000 61,252,00013,772,00017,355,00013,863,000پیاتو  -  16,972,000  -  
15,491,000 60,847,00013,513,00017,772,00014,071,000میالنو  -  -  -  
17,274,000 67,861,00014,620,00020,108,00015,859,000بلور  -  17,886,000  -  
17,082,000 67,406,00014,277,00020,108,00015,939,000دنا  -  17,298,000  -  

13,917,000 43,037,0009,663,00011,286,0008,171,000آرتان  -  -  -  
13,576,000 44,308,0009,529,00012,044,0009,159,000لیون کرم  -  13,713,000  -  

15,184,000 49,785,00010,628,00013,676,00010,297,000لیون سفیدطال  -  15,742,000  -  
14,944,000 51,220,00011,095,00014,678,00010,503,000لیون طالیی  -  16,843,000  -  
24,360,000 82,188,00018,711,00021,459,00017,658,000کیوبیک کرم  -  22,671,000  -  

18,157,000 84,712,00017,879,00027,206,00021,470,000کارن  -  -  -  
12,314,000 40,448,0008,359,00011,067,0008,708,000الوند  -  -  -  

15,439,000 51,664,00010,887,00014,096,00011,242,000الوند زیتونی  -  -  -  
16,996,000 62,819,00014,644,00016,996,00014,183,000آنتیک کرم  -  17,436,000  -  

19,283,000 70,467,00016,236,00019,036,00015,912,000آنتیک طال براق  -  20,137,000  -  
19,845,000 72,479,00016,660,00019,607,00016,367,000آنتیک طالخش دار  -  -  -  

23,329,000 89,750,00021,892,00024,058,00020,471,000آنیل کرم  -  -  -  
28,541,000 105,084,00024,804,00028,314,00023,425,000آنیل طال  -  -  -  
14,434,000 45,405,00010,665,00011,716,0008,590,000دیاموند  -  -  -  

15,712,000 57,967,00012,872,00015,522,00013,861,000نیل زیتونی  -  -  -  
32,022,000 94,704,00020,583,00023,141,00018,958,000پارسه کرم  -  23,588,000  -  

35,480,000 103,421,00022,256,00025,346,00020,339,000پارسه طالیی  -  26,288,000  -  

تولید کننده نمونه استاندارد کشوری    • در ایرانCEاولین دارنده استاندارد اتحادیه اروپا،   •

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن • بزرگترین صادرکننده شیرآالت در ایران• 
 سال گارانتی  شرکتی و خدمات پس از فروش مادام العمر7   •

شیرآالت اهرمی شرکت سهند افشان آذر(موقت)  لیست قیمت مصرف کننده 

دارنده تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده در دوسال پیاپی

صادر کننده نمونه صنایع کوچک و متوسط



          15,207,000ظرفشویی کیارا طالیی       15,526,000شاوری بلور          17,470,000شاوری دنیز

          12,766,000ظرفشویی کیارا کرم      18,685,000شاوری شاینا          17,470,000شاوری هومن

         14,655,000ظرفشویی کیارا رنگی       20,692,000شاوری شاینا طالیی          17,470,000شاوری ویکتور

          21,590,000شاوری آنتیک کروم        16,791,000ظرفشویی روشا          24,630,000شاوری کارن

        26,863,000آنتیک فنری کروم       22,437,000شاوری روشا           15,130,000 شاوری دنا

         31,808,000آنتیک فنری طال       23,781,000شاوری مرسانا          17,544,000شاوری دنا طال

        32,838,000آنتیک فنری طال خش دار       25,224,000ظرفشویی اکو          27,006,000ظرفشویی دوحالته ونوس

          33,120,000آنتیک فنری کروم مات       25,224,000ظرفشویی نوا          26,931,000ظرفشویی دوحالته اسپرینگ
          31,541,000آنتیک فنری سفیدطال       36,826,000روشویی چشمی                       -

           111,218,000دوش توکارمتریس تیپ *         11,761,000توالت توکار اسمارت*           111,408,000دوش توکار اسمارت تیپ * 

         212,777,000دوش توکارمتریس تیپ  *         11,619,000روشویی توکار اسمارت*          212,968,000دوش توکار اسمارت تیپ  *

          319,940,000دوش توکارمتریس تیپ *         11,454,000توالت توکار متریس*          320,269,000دوش توکار اسمارت تیپ  *

         424,177,000دوش توکارمتریس تیپ *         11,065,000روشویی توکار متریس*          424,602,000دوش توکار اسمارت تیپ  *

                      -       12,792,000باکس شیر توکار آلفا*          13,930,000باکس شیرتوکار بتا*

          214,666,000دوش توکارمتریس تیپ  *       13,381,000توالت توکار اسمارت*         214,858,000دوش توکار اسمارت تیپ  *

         322,707,000دوش توکارمتریس تیپ *        12,698,000روشویی توکار اسمارت*         323,036,000دوش توکار اسمارت تیپ  *

         427,147,000دوش توکارمتریس تیپ *        13,381,000توالت توکار متریس*         427,572,000دوش توکار اسمارت تیپ  *

        12,146,000روشویی توکار متریس*

2,945,000                         1,188,000            
3,435,000                        502,000               
2,184,000                         479,000               
2,336,000                        992,000               

737,000                           2,212,000            
1,366,000                         2,215,000            

4,696,000                         4,144,000            
6,682,000                        5,940,000            

3,537,00010,762,000

10,952,00016,530,000

10,277,00021,857,000

9,396,00012,121,000

15,114,00015,114,000

سردوش+علم دوش ثابت+ شامل پلیت کامل:1دوش تیپ *
گوشی متحرک+هلدر توکار+شیلنگ دوش متحرک+ شامل پلیت کامل:2دوش تیپ *
گوشی متحرک+هلدرتوکار+شیلنگ دوش متحرک+سردوش ثابت+علم دوش ثابت+ شامل پلیت کامل:3دوش تیپ *
گوشی متحرک+هلدرتوکار+شیلنگ دوش متحرک+سردوش ثابت+علم دوش ثابت+ وان پرکن بهمراه دایورتور+شامل پلیت کامل:4دوش تیپ *

شیلنگ آفتابه+زانو هلدر+ شامل پلیت کامل:آفتابه توکار*
آبریز+ شامل پلیت کامل:روشویی توکار*
4 و3جهت دوش تیپ :باکس توکار بتا*
 و توالت و روشویی2 و1جهت دوش تیپ :باکس توکار آلفا*

 فیلتردار سهند1/2*1/2پیسوال 25شیرشیلنگی اهرمی کاتریج

شیرآالت اهرمی شرکت سهند (موقت)  لیست قیمت مصرف کننده 

افشان آذر
1400/01/21: تاریخ اجرا

شاوری ها و ظرفشویی ها

شیرآالت توکار

تک شیرها
کرال سهند/ کاستا1/2*1/2پیسوال 25قودیواری اهرمی کاتریج
 لباسشویی3/4*1/2پیسوال 25قوتوکاسه اهرمی کاتریج

طالیی

یونیورست کاوان طالیی سهند یونیورست ساتین سفید کرم سهند

فالش تانک ها
فالش تانک نسیم سهندفالش تانک دوکاره باران سهند

فالش تانک نسترن سهندفالش تانک دوکاره نایس سهند

یونیورست ها
یونیورست آرتا سهند علم یونیکا تینا سهند

یونیورست کاوان سهند یونیورست راین سهند

شیلنگ آفتابه کاریز سهندآفتابه اهرمی تک حالته
شیلنگ آفتابه طالیی مات سهندشیلنگ دوش سهند/شیلنگ آفتابه 

زیتونی سهند/شیلنگ آفتابه طالییمشکی سهند/شیلنگ آفتابه سفید

یونیورست سورنا سهند یونیورست ساتین سهند 

یونیورست چهارگوش استارک طالیی سهندیونیورست چهارگوش فونیکس مشکی طالیی سهند


