
ظرفشویی با علم حمامتوالتروشوییمدل

هیدروفرم برنجی
شاوریاسپیرالروشویی بلندجمع ست

دیواری  11061210000110612200001106123000011061250011کد

5,824,0005,714,0007,796,0006,664,0007,414,000قیمت

11024210000110242200001102423000011024250011کد

5,904,0005,962,0007,981,0006,492,000قیمت
11025210000110252200001102523000011025250011کد

5,868,0006,421,0008,245,0006,664,000قیمت
دیواری تخت11012210000110122200001101223000011012250018کد

7,321,0006,961,0008,988,0009,621,00011,068,000قیمت
دیواری11060210000110602200001106023000011060250018کد

7,376,0006,875,0008,895,00010,986,0008,575,000قیمت
11027210000110272200001102723000011027250011کد

8,987,0008,451,00012,036,0008,203,000قیمت
11002210000110022200001100223000011002250005کد

9,416,0008,511,00011,086,00010,986,000قیمت
110092100001100922000011009230000110092500051100930001711009260013کد

9,326,0009,258,00012,131,00010,760,00017,128,00015,715,000قیمت
110102100001101022000011010230000110102500051101030001711010260013کد

9,404,0009,335,00012,233,00010,760,00017,128,00015,715,000قیمت
اسپیرال فانتزیاسپیرال معمولی11007210000110072200001100723000011007250005کد

11,420,00011,078,00013,880,00012,590,00018,911,00020,302,000قیمت
11004260013اسپا شاتل1100421000011004220000110042300001100425002511004270000کد

12,455,00011,691,00014,319,00017,087,00014,341,00026,921,00018,925,000قیمت
1101421000011014220000110142300001101425002611014270000کد

13,117,00013,523,00016,913,00015,151,00019,700,000قیمت
110082100001100822000011008230000110082500261101427000011008300017کد

13,746,00013,746,00016,354,00015,951,00019,700,00022,445,000قیمت
1100621000011006220000110062300001100625001811006300017کد

12,928,00014,560,00017,540,00014,982,00020,928,000قیمت
110182100001101822000011018230000110182500271101427000011018260028کد

13,990,00013,523,00016,913,00015,151,00018,970,00021,430,000قیمت
11057260013اسپا جام1105721000011057220000110572300001105725003411057270000کد

14,095,00015,164,00017,912,00019,982,00015,307,00029,110,00023,816,000قیمت

11023300016سفیدکروم1100053000311000530033

32,515,00036,015,00011,998,00012,998,00017,593,000

1,499,000شلنگ توالت کرم و سفید5,998,000علم یونیکا نادیا17,997,000

6,478,000 یونیکا الگانس22,283,000

5,497,000یونیکا نادیا سفید299,000

4 از1صفحه 

یونیکا و یونیورست 

یونیورست نادیا گرد و فلت برنجی

 یونیورست الگانس کرم برنجی

پایه پالستیکی شلنگ

 ریال1/290/000+ظرفشویی قو  = (در صورت امکان )قیمت ظرفشویی با علم ریختگی ریسکو

 ریال500/000+روشویی معمولی =Aمحصوالت گرید . مصرف آب در کشورAریسکو اولین تولید کننده شیرآالت روشویی با گرید 

ظرفشوئی های خاص

اسپا ریسکو کرم با 

علم اسپیرال فانتزی

اسپا ریسکو طال با 

علم اسپیرال فانتزی
اسپیرال آفتابقو آفتاب

   59,577,000یوروفلت

   67,153,000جام

   58,704,000فلت

   59,797,000اتم

   60,010,000ملینا

   48,968,000الگانس

   55,552,000شاتل

   39,999,000ملیکا

   41,475,000تینا

   41,732,000اسمارت  

   37,677,000آرمیتا

   25,998,000اکو

   26,339,000آیدا

   27,198,000آوا

لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت ریسکو  
 سال ضمانت واقعی و مهر استاندارد5با  (1350تاسیس )محصولی از تولیدی صنعتی ریاحی 

ریسکو با نیم قرن تجربهریسکو، بدون ریسک140010:لیست موقت

شیرآالت اهرمی کروم

   32,891,000نادیا 

   34,132,000کمان



ریسکو، بدون ریسک

شاوریروشویی بلندجمع ست ظرفشوییحمامتوالتروشوییمدل

6,624,0006,514,0008,796,0008,164,000

7,124,0007,214,0009,396,0008,664,000

8,121,0007,761,0009,988,00011,121,000

8,621,0008,461,00010,588,00011,621,000

13,520,00013,378,00016,380,00015,790,000--

12,920,00012,778,00015,680,00014,990,000--

12,320,00011,978,00014,980,00014,190,000

14,955,00014,391,00017,419,00020,287,00016,841,00022,575,000

14,255,00013,691,00016,719,00019,587,00016,141,00021,625,000
16,055,00015,691,00019,119,00022,087,00072,952,00017,941,00024,325,000کروم خشدار و رزگلد

16,595,00017,864,00021,012,00023,182,00017,807,00027,466,000

15,895,00017,164,00020,312,00022,482,00017,107,00026,516,000
17,695,00019,164,00022,712,00024,982,00084,553,00018,907,00029,216,000کروم خشدار و رزگلد

16,046,00016,046,00019,254,00019,151,00021,800,000

15,346,00015,346,00018,554,00018,451,00021,300,000
16,946,00016,946,00020,754,00020,951,00075,597,00022,900,000کروم خشدار و رزگلد

16,336,00016,336,00019,544,00019,441,00071,657,00022,500,000

17,936,00017,936,00021,744,00021,941,00079,557,00023,890,000

30,486,00026,965,00029,239,00034,887,00032,135,000

15,590,00015,123,00019,113,00017,351,00021,170,000قیمت

36,015,00029,621,00031,810,000

32,321,00034,510,000

29,785,000
یونیورست فلت طال  

لوله فلت
33,235,000

یونیورست الگانس 

سفید کرم
26,438,000

شلنگ طال براق و  کرم 

خشدار
1,969,000

23,793,000یونیورست نادیا طال30,935,000
یونیورست الگانس 

سفید طال
2,189,000شلنگ رزگلد30,107,000

5,490,000 شیر قو توالت اهرمی6,900,000
شیر شلنگی اهرمی 

ریسکو
شیر چشمی کرم5,990,000

1/2*1/2 شیر قو 539,000
شیر قو توکاسه اهرمی 

بدون علم
شیر چشمی سفید5,990,000

4 از 2صفحه 

لوازم جانبی ریسکو 

فالش تانک دو زمانه ریسکو

2,990,000  فیلتردار3/8 و 1/2پیسوال 

اسپا جام کرم خشدار و رزگلداسپا شاتل کرم خشدار و رز گلد

یونیکا یونیورست  ولوازم جانبی رنگی

یونیورست الگانس طال

یونیورست الگانس طال  خشدار و رزگلد و 

کرم خشدار

67,177,000طال  براقیوروفلت

ریال هزینه سفید شدن990/000+ هر رنگ = (سفید و رنگی )قیمت محصول دو رنگ 

اسپا جام طالاسپا شاتل طالاسپا ریسکو طال با علم اسپیرال فانتزی

سفید کرم و طال و طال خشدار

سفید کرم خشدار

121,577,000طال خشداراسکرو

جام
78,653,000طال خشدار

75,853,000طال  براق

اتم

70,497,000طال خشدار
67,697,000طال  براق

53,468,000سفید و مشکی کرم

شاتل
67,052,000طال خشدار

64,252,000طال  براق

نادیا
36,991,000سفید و مشکی کرم

39,291,000طال  براق

الگانس 
59,068,000طال خشدار

56,368,000طال  براق

 سال ضمانت واقعی و مهر استاندارد5با  (1350تاسیس )محصولی از تولیدی صنعتی ریاحی 

ریسکو با نیم قرن تجربه140010:لیست موقت

شیرآالت اهرمی لوکس

اکو
30,098,000سفید و مشکی کرم

32,398,000طال  براق

لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت بهداشتی ریسکو  



5دوش تیپ 4دوش تیپ 3دوش تیپ 2دوش تیپ 1دوش تیپ توالتروشویی

آبریز با آبفشان 

کاهنده و قالپاق

ست هلدر برنجی 

توالت با قالپاق

لوله اتصال سقفی 

با هد شاور  ریسکو

شلنگ ،شاور دستی، 

پایه هولدر زانویی ورود 

آب برنجی 

با قاب استیل

لوله سقفی

 با هد شاور  و

وان پرکن لوله ای

لوله سقفی با هد شاور 

و پایه هولدر ورودآب 

برنجی و

 شلنگ وگوشی

لوله سقفی ،هدشاور و 

وان پر کن برنجی با 

سوپاپ و شلنگ دوش و 

شاور دستی و پایه شلنگ 

پالستیکی

3,035,3104,556,9406,050,4807,268,5809,085,79013,319,06016,362,930

3,035,3104,556,9406,185,1007,905,6409,220,41014,090,74017,134,610

3,035,3104,556,9406,050,4807,567,58013,352,29013,319,06016,362,930

3,035,3104,556,9406,185,1008,204,64013,486,91014,090,74017,134,610

5,289,4004,238,9406,879,4009,862,40012,168,80016,741,80022,031,200

5,289,4004,238,9408,204,40010,922,40013,493,80019,126,80024,416,200

5دوش تیپ 4دوش تیپ 3دوش تیپ 2دوش تیپ 1دوش تیپ توالتروشویی

22,904,71024,426,34025,919,88027,137,98029,603,46033,836,73036,880,600

22,904,71024,426,34026,054,50027,775,04029,738,08034,608,41037,652,280

23,190,91024,712,54026,206,08027,424,18029,889,66034,122,93037,166,800

23,190,91024,712,54026,340,70028,061,24030,024,28034,894,61037,938,480

21,044,81619,994,35622,634,81625,617,81633,396,04237,969,04243,258,442

21,044,81619,994,35623,959,81626,677,81634,721,04240,354,04245,643,442

2,109,4005,713,400اتصال سقفی7,301,810

3,486,3404,556,940اتصال دیواری ساده3,035,310

5,946,6004,238,940اتصال دیواری جام5,289,400

ABS1,212,6401,849,700دستی 3,710,000دستی زنگوله استیل2,650,000

ABS3,941,0804,075,700هد 6,095,000هد زنگوله استیل4,770,000

4 از3صفحه 

ست هلدر برنجی توالت جاموان پر کن و لوله  مدل جام با سری و قالپاق
دستی گرد و فلت استیلABSدستی زنگوله 

25هد گرد و فلت استیل ABSهد زنگوله 

ست دوش اسمارت با پایه شاوری پالستیکی محاسبه شده در صورت درخواست پایه شاور برنجی مابه تفاوت باید اضافه شود 

لیست قطعات شیر توکار کرم

ست هلدر برنجی دوش جاموان پرکن شمشی برنج با سوپاپ

ست هلدر برنجی توالت اسمارت1/2وان پرکن لوله ای بدون سوپاپ اتصال 

25مدل اسمارت با شاورهای استیل 

ABSمدل اسلیم با شاورهای 

25مدل اسلیم با شاورهای استیل

ABSمدل جام و کالسیک با شاورهای 

مدل جام و کالسیک با شاورهای برنجی

.کلیه قیمتها با لوله اتصال سقفی میباشد در صورت درخواست لوله اتصال دیواری، ما به تفاوت اضافه میشود

25مدل اسلیم با شاورهای استیل

ABSمدل جام و کالسیک با شاورهای 

مدل جام و کالسیک با شاورهای برنجی

قیمت ست کامل شیرآالت توکار ریسکوکرم

قیمت ست کامل کرم

ABSمدل اسمارت با شاورهای 

 ست لوازم جانبی کرم
لوازم جانبی 

ریز اقالم لوازم جانبی

ABSمدل اسمارت واسلیم با شاورهای 

مدل اسمارت و اسلیم با شاورهای استیل

ABSمدل اسلیم با شاورهای 

قاب و پالک کرم
دوش جام وکالسیک  برنجیتوالت روشویی جام و کالسیک برنجی میل استیل1.5 اسلیم گرد و فلت گروهه استیل

6,815,8007,102,0005,696,0167,457,842

مکانیزم
دوش مدل جام و کالسیکتوالت مدل جام و کالسیکدوش اسمارتتوالت اسمارت

13,053,60013,701,87010,059,40013,769,400

 سال ضمانت واقعی و مهر استاندارد5با  (1350تاسیس )محصولی از تولیدی صنعتی ریاحی 

ریسکو با نیم قرن تجربهریسکو، بدون ریسک140010:لیست موقت

شیرآالت توکار کرم

مکانیزم

لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت ریسکو 



5دوش تیپ 4دوش تیپ 3دوش تیپ 2دوش تیپ 1دوش تیپ توالتروشویی

آبریز با آبفشان 

کاهنده و قالپاق

ست هلدر برنجی 

توالت با قالپاق

لوله اتصال سقفی 

با هد شاور  ریسکو

شلنگ ،شاور دستی، 

پایه هولدر زانویی ورود 

آب برنجی 

با قاب استیل

لوله سقفی

 با هد شاور  و

وان پرکن لوله ای

لوله سقفی با هد شاور 

و پایه هولدر ورودآب 

برنجی و

 شلنگ وگوشی

لوله سقفی ،هدشاور و 

وان پر کن برنجی با 

سوپاپ و شلنگ دوش و 

شاور دستی و پایه شلنگ 

پالستیکی

3,835,3105,356,9407,650,4809,668,58011,485,79017,319,06020,362,930

3,835,3105,356,9407,785,10010,305,64011,620,41018,090,74021,134,610

800,000800,0001,734,6203,037,0602,534,6204,771,6804,771,680

3,835,3105,356,9407,650,4809,967,58015,752,29017,319,06020,362,930

3,835,3105,356,9407,785,10010,604,64015,886,91018,090,74021,134,610

6,089,4005,038,9408,479,40012,262,40014,568,80020,741,80026,031,200

6,089,4005,038,9409,804,40013,322,40015,893,80023,126,80028,416,200

5دوش تیپ 4دوش تیپ 3دوش تیپ 2دوش تیپ 1دوش تیپ توالتروشویی

25,304,71026,826,34029,119,88031,137,98033,603,46039,436,73042,480,600

25,304,71026,826,34029,254,50031,775,04033,738,08040,208,41043,252,280

25,590,91027,112,54029,406,08031,424,18033,889,66039,722,93042,766,800

25,590,91027,112,54029,540,70032,061,24034,024,28040,494,61043,538,480

23,444,81622,394,35625,834,81629,617,81637,396,04243,569,04248,858,442

23,444,81622,394,35627,159,81630,677,81638,721,04245,954,04251,243,442

2,909,4006,513,400اتصال سقفی8,101,810

4,286,3405,356,940اتصال دیواری ساده3,835,310

6,746,6005,038,940اتصال دیواری جام6,089,400

ABS2,012,6402,649,700دستی 4,510,000دستی زنگوله استیل3,450,000

ABS4,741,0804,875,700هد 6,895,000هد زنگوله استیل5,570,000

4 از 4صفحه 

     

      

ست هلدر برنجی توالت جاموان پر کن و لوله  مدل جام با سری و قالپاق
دستی گرد و فلت استیلABSدستی زنگوله 

25هد گرد و فلت استیل ABSهد زنگوله 

ست دوش اسمارت با پایه شاوری پالستیکی محاسبه شده در صورت درخواست پایه شاور برنجی مابه تفاوت باید اضافه شود 

لیست قطعات شیر توکار طال

ست هلدر برنجی دوش جاموان پرکن شمشی برنج با سوپاپ

ست هلدر برنجی توالت اسمارت1/2وان پرکن لوله ای بدون سوپاپ اتصال 

25مدل اسمارت با شاورهای استیل 

ABSمدل اسلیم با شاورهای 

25مدل اسلیم با شاورهای استیل

ABSمدل جام و کالسیک با شاورهای 

مدل جام و کالسیک با شاورهای برنجی

.کلیه قیمتها با لوله اتصال سقفی میباشد در صورت درخواست لوله اتصال دیواری، ما به تفاوت اضافه میشود

25مدل اسلیم با شاورهای استیل

ABSمدل جام و کالسیک با شاورهای 

مدل جام و کالسیک با شاورهای برنجی

قیمت ست کامل طال
قیمت ست کامل طال

ABSمدل اسمارت با شاورهای 

 لوازم جانبی طال
لوازم جانبی 

ریز اقالم لوازم جانبی

ABSمدل اسمارت واسلیم با شاورهای 

مدل اسمارت و اسلیم با شاورهای استیل

ABSمدل اسلیم با شاورهای 

قاب و پالک طال

قاب و پالک طال
دوش جام وکالسیک  برنجیتوالت روشویی جام و کالسیک برنجی میل استیل1.5 اسلیم گرد و فلت گروهه استیل

8,415,8008,702,0007,296,0169,057,842

لیست قیمت مصرف کننده شیرآالت ریسکو 
 سال ضمانت واقعی و مهر استاندارد5با  (1350تاسیس )محصولی از تولیدی صنعتی ریاحی 

ریسکو با نیم قرن تجربهریسکو، بدون ریسک140010:لیست موقت

شیرآالت توکار طال

http://www.riscotaps.com/
mailto:info@riscotaps.com

