
روشویی پایه بلندشاوریجمع ظرفشوییدوش  توالت  روشویی مدلر

35/770/00040/730/00035/280/00040/520/000152/300/00044/070/000ارس رز گلد1

32/890/00037/760/00032/250/00037/010/000139/910/00040/980/000ارس طالیی2

28/110/00032/790/00027/190/00031/150/000119/240/00035/840/000ارس کروم3

215/890/00016/910/00017/880/00017/250/00067/930/000 و 1کارون 4

18/500/00019/910/00020/130/00023/170/00081/710/00030/650/000ارکیده طالیی5

14/360/00014/060/00015/020/00017/340/00060/780/00025/370/000ارکیده کروم6

29/100/00028/840/00027/400/00029/090/000114/430/00038/850/000الماس رز گلد7

24/900/00024/610/00023/710/00024/900/00098/120/00035/060/000الماس طالیی8

17/900/00017/580/00017/580/00017/900/00070/960/00028/720/000الماس کروم9

13/530/00015/270/00016/330/00013/600/00058/730/000تنسو و نگین10

211/880/00012/190/00014/370/00012/540/00050/980/000 و 1رز 11

16/290/00022/830/00020/080/00021/760/00080/960/000باران طالیی12

13/970/00015/820/00016/290/00018/340/00064/420/000باران سفید13

11/210/00012/830/00013/830/00014/670/00052/540/000باران کروم14

13/380/00013/990/00015/140/00016/790/00059/300/000شیبا سفید15

11/800/00012/410/00013/330/00013/110/00050/650/000شیبا کروم16

15/390/00014/920/00017/600/00017/270/00065/180/000پرشین سفید19

13/430/00012/950/00015/330/00013/990/00055/700/000پرشین کروم20

12/250/00013/680/00013/300/00014/130/00053/360/000صدف سفید21

10/730/0008/450/00011/940/00012/110/00043/230/000صدف کروم22

8/710/0008/040/0009/490/00011/520/00037/760/000دنا23

9/480/0007/680/00010/530/00010/950/00038/640/000ایلیا24

9/290/0007/570/00010/320/00010/230/00037/410/000ساحل25

9/600/0007/630/0009/350/00010/260/00036/840/000دریا26

11/920/00011/310/00012/990/00013/220/00049/440/000بلورین27

7/910/0007/320/0009/580/0008/910/00033/720/000مروارید28

8/950/0006/730/0008/580/0009/110/00033/370/000درسا29

47/870/00034/710/0007/780/000

42/140/00032/150/0009/700/000

32/570/00041/760/0009/490/000

56/620/00031/970/000

علم یونیکا هرمز کروم

1400/09/18: تاریخ اجرا لیست قیمت مصرف کننده

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 هرمز طالیی

علم یونیکا هرمز سفید

علم یونیکا ارس طالیی

علم یونیکا ارس کروم

علم یونیکا سوپرفلت رز گلد

شیرآالت اهرمی
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 طالیی8ملزومات دوش توکار ایتالیایی کالس 

8 الی 5دنه توکار سوپاپ دار جهت دوش کالس ب

1400/09/18:تاریخ اجرا محصوالت خاص لیست قیمت مصرف کننده

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 

40/850/000

16/020/000

16/960/000

22/870/000

27/490/000

20/620/000

29/970/000

44/920/000

44/690/000

18/230/000 4 الی 1بدنه توکار توالت و روشویی و ظرفشویی و دوش کالس 

16/040/000

20/380/000

24/960/000

19/670/000

27/470/000

42/700/000

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 

640/000

680/000

پیسوال فیلتردار

شیر ماشین لباسشویی

 

27/850/000

29/660/000

6کالس  

25/420/000

27/440/000

17/830/000

18/880/000

7کالس  

37/250/000

39/460/000

3/170/000

6/110/000

35/900/000

43/500/000

2/570/000

2/590/000

2/510/000

4/640/000

4/336/000

16/780/000

توکاسه رویال تک حالته با علم کبری

دیواری رویال تک حالته با علم کبری

ظرفشویی دیواری بهار

Sشیر شلنگی طرح 

     قیمت

11/950/000

8/920/000

32/170/000

36/950/000

39/830/000

1/450/000

           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

13/930/000

28/490/000

         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

14/050/000

ظرفشویی فنری ارس طالیی

ظرفشویی فنری ارس رز گلد

8کالس  

35/390/000

3کالس  

24/660/000

25/520/000

ظرفشویی فنری ارس کروم 

2کالس  

15/410/000

15/930/000

34/650/000

41/860/000

46/190/000

39/230/000

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  

17/730/000

18/230/000

ظرفشویی دوکاره پردیس سفید

ظرفشویی دوکاره پردیس طالیی

21/880/000

29/090/000

26/580/000

28/730/000

34/390/000

16/370/000

17/620/000

19/680/000

23/830/000

27/160/000

35/950/000

ظرفشویی شاوری تندیس کروم

ظرفشویی شاوری تندیس سفید

ظرفشویی شاوری تندیس طالیی

ظرفشویی شاوری نگین

14/690/000
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