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دیواریروشویی پایه بلندروشویی با علمظرفشوییآفتابهدوشروشویی ستمدل
28,903,0006,334,0008,808,0006,901,0006,860,0006,814,0007,919,000آلفا1
33,526,0007,800,00010,145,0008,125,0007,456,0007,456,0009,281,000تیدا2
32,357,0007,496,0009,965,0007,713,0007,183,0007,183,0008,826,000پالیز3
36,390,0008,896,00010,894,0008,507,0008,093,0008,093,0009,678,000میرال4
41,050,0009,938,00011,950,0009,447,0009,715,00010,581,000میرال سفیدکروم5
42,119,0009,975,00012,656,0009,613,0009,875,00010,706,000میرال مشکی طال6
43,164,00010,224,00012,691,0009,890,00010,359,00011,400,000میرال طالیی7
39,359,0009,258,00012,568,0009,205,0008,328,0008,328,00010,018,000لیزا8
45,273,00010,027,00014,705,0009,783,00010,758,00010,758,00011,456,000اسکار9
45,375,0009,597,00014,003,00010,692,00011,083,00012,478,000آراد10
49,613,00011,078,00015,395,00012,124,00011,016,000آرادسفیدکروم11
51,767,00011,530,00016,659,00012,452,00011,126,000آرادمشکی طال12
40,355,0008,708,00010,480,0008,445,00012,722,000بامبو کرم13
50,182,00010,216,00013,500,00010,420,00016,046,000بامبو طال14
50,219,00011,159,00012,702,0009,891,00016,467,000پاتریس15
51,100,00010,754,00012,474,00011,132,00016,740,000مریت16
56,301,00011,118,00013,934,00011,971,00019,278,000پانی17
55,604,00010,916,00013,726,00011,803,00019,159,000پورتو18
55,389,00012,891,00016,356,00012,715,00013,427,00013,427,00015,700,000هومن19
54,479,00012,955,00016,395,00011,831,00013,298,00012,961,00015,595,000دنیز20
59,833,00013,486,00016,017,00011,969,00018,361,000آلپر21
54,819,00013,003,00016,495,00011,784,00013,537,00013,193,00015,498,000ویکتور22
55,807,00013,656,00016,741,00012,197,00013,213,00013,213,00014,586,000نایس23
54,229,00012,320,00015,554,00011,704,00014,651,000پیرامید کرم24
76,255,00015,784,00021,891,00017,134,00021,446,000پیرامید زیتونی25
55,232,00012,829,00014,350,00011,713,00016,340,00016,039,000البرز26
67,100,00014,246,00020,834,00013,632,00018,388,000البرز طالیی27
67,100,00014,246,00020,834,00013,632,00018,388,000البرز کروم مات28
55,681,00012,078,00015,051,00011,929,00016,623,000الوند29
75,273,00014,697,00020,862,00016,864,00022,850,000الوند زیتونی30
58,112,00013,140,00015,236,00010,949,00018,787,000آرتان31
65,123,00012,429,00020,455,00014,681,00017,558,000تورینو32

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

(بدون احتساب ارزش افزوده)

دارنده چهار دوره تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده
صادر کننده نمونه صنایع کوچک و متوسط



1401/02/01

دیواریروشویی پایه بلندروشویی با علمظرفشوییآفتابهدوشروشویی ستمدل
59,574,00012,864,00016,019,00012,364,00018,327,00017,689,000لیون کرم33

68,260,00014,743,00018,274,00014,179,00021,064,00020,391,000لیون سفیدطال34

70,302,00015,391,00019,612,00014,569,00020,730,00020,960,000لیون طالیی35

72,482,00016,931,00018,536,00013,643,00023,372,000دانته35

59,572,00011,304,00018,535,00014,450,00015,283,000آرمان36
72,185,00013,705,00022,150,00017,636,00018,694,000آرمان طالیی37
59,761,00013,582,00015,620,00011,315,00019,244,000دیاموند38
99,492,00022,989,00026,951,00022,061,00027,491,00027,788,000نیل زیتونی39
84,514,00019,661,00022,869,00018,751,00023,233,00023,494,000آنتیک کرم40
99,492,00022,989,00026,951,00022,061,00027,491,00027,788,000آنتیک طال براق41
102,334,00023,588,00027,761,00022,694,00028,291,00028,512,000آنتیک طالخش دار42
78,126,00018,454,00019,091,00017,328,00023,253,00022,742,000پیاتو43
77,395,00018,107,00019,549,00017,587,00022,152,000میالنو44
96,195,00021,419,00026,258,00021,265,00027,253,00025,425,000ریو کروم45
106,028,00023,431,00029,130,00023,545,00029,922,00029,130,000ریو طال46
106,028,00023,431,00029,130,00023,545,00029,922,00029,130,000ریو سفیدطال47
111,535,00025,027,00030,773,00025,131,00030,604,00030,586,000ریو طال خش دار48
77,926,00017,587,00021,649,00017,316,00021,374,00023,323,000دنا49
80,263,00018,274,00022,118,00017,761,00022,110,00022,893,000بلور50
97,577,00020,571,00028,073,00021,882,00027,051,000تیفانی کروم51
106,999,00022,701,00030,654,00024,084,00029,560,000تیفانی طال52
104,313,00022,481,00029,799,00023,608,00028,425,000بیوتی کروم53
112,207,00024,534,00031,637,00025,412,00030,624,000بیوتی طال54
122,056,00027,878,00031,760,00026,487,00035,931,00031,059,000کیوبیک کرم55
130,607,00026,819,00043,258,00032,205,00028,325,000کارن56
125,649,00030,649,00033,681,00028,659,00032,660,000آنیل کرم57
147,117,00034,726,00039,640,00032,794,00039,957,000آنیل طال58
137,527,00029,639,00034,943,00028,436,00044,509,00036,089,000پارسه کرم59
154,577,00033,384,00039,286,00031,525,00050,382,00043,375,000پارسه طالیی60

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

(بدون احتساب ارزش افزوده)

دارنده چهار دوره تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده
صادر کننده نمونه صنایع کوچک و متوسط



       23,171,000روشا       19,344,000کیارا رنگی     19,465,000کیارا طالیی     17,706,000کیارا کرم 

       44,851,000آنتیک کروم مات      39,298,000آنتیک کروم     32,800,000هوکا کروم   45,927,000مارینو کروم

      47,368,000اسپرینگ     42,876,000آنتیک طال    36,404,000هوکا طال      50,348,000مارینو طال
      36,323,000ونوس      44,851,000آنتیک طال خشدار   37,692,000کرم مات/هوکا طالمات     51,096,000کرم مات/مارینو طالمات

    42,876,000آنتیک سفید طال

         22,696,000دنا       26,204,000دنیز       38,164,000آنتیک فنری سفیدطال     32,772,000آنتیک فنری کروم

         24,561,000دنا طال       26,204,000هومن      23,288,000بلور      38,488,000آنتیک فنری طال

         30,269,000اکو       26,204,000ویکتور        24,680,000روشا      39,734,000آنتیک فنری طال خشدار

         30,269,000نوا      36,945,000کارن      35,672,000مرسانا       40,076,000آنتیک فنری کروم مات

       13,459,000           15,641,000    113,689,000دوش اسمارت تیپ *
       14,947,000            14,121,000     215,172,000دوش  اسمارت تیپ *
       26,717,000          15,234,000    327,159,000دوش  اسمارت تیپ *
         32,880,000           13,710,000     433,458,000دوش اسمارت تیپ *

          19,641,000     19,314,000باکس  آلفا*

       16,329,000          18,686,000     116,414,000دوش اسمارت تیپ *
        18,017,000          15,732,000    218,252,000دوش اسمارت تیپ *
       31,947,000          18,686,000    332,412,000دوش اسمارت تیپ *
     38,765,000           15,048,000   439,372,000دوش اسمارت تیپ *

53,662,000   1,817,000          
4,064,000       901,000              

4,877,000     870,000            
3,188,000      1,363,000         
2,419,000       1,638,000         
2,285,000      1,547,000         
3,635,000     2,543,000        
4,382,000      2,547,000        

6,104,000        5,594,000        
9,956,000      7,722,000        

4,314,00012,914,000
13,142,00021,489,000
13,051,00028,414,000
11,745,00014,544,000
18,439,00018,439,000

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*
 با قابلیت تعویض بدون خرابی دیوار4 و3بدنه مخفی مخلوط کن قبل از کاشی کاری جهت دوشهای تیپ :باکس توکار بتا*
 و توالت و روشویی  با قابلیت تعویض بدون خرابی دیوار2 و1بدنه مخفی مخلوط کن قبل از کاشی کاری جهت دوشهای تیپ :    باکس توکار آلفا*

(تصفیه دار)ظرفشویی های دوحالته

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

(بدون احتساب ارزش افزوده)

:تاریخ اجرا
1401/02/01

ظرفشویی ها

ظرفشویی های شاوری

شیرآالت توکار کروم
1دوش متریس تیپ * توالت  اسمارت*
2دوش متریس تیپ *روشویی اسمارت*

3دوش متریس تیپ * توالت متریس*
4دوش متریس تیپ  *روشویی متریس*

باکس  بتا*

 لباسشویی3/4*1/2پیسوال  قودیواری اهرمی

شیرآالت توکار طالیی
1دوش متریس تیپ  *توالت اسمارت*
2دوش متریس تیپ *روشویی اسمارت*

3دوش متریس تیپ * توالت متریس*
4دوش متریس تیپ * روشویی متریس*

شیلنگ ها-تک شیرها
کرال سهند/ کاستا1/2*1/2پیسوال روشویی چشمی

 فیلتردار سهند1/2*1/2پیسوال قوتوکاسه اهرمی
شیلنگ دوش سهند/شیلنگ آفتابه  شیرشیلنگی اهرمی
مشکی سهند/شیلنگ آفتابه سفیدشیرشیلنگی کروم

یونیورست ها

شیلنگ آفتابه کاریز سهندشیرشیلنگی زرد
شیلنگ آفتابه طالیی مات سهندآفتابه اهرمی تک حالته کروم

زیتونی سهند/شیلنگ آفتابه طالییمشکی/آفتابه اهرمی تک حالته سفید

فالش تانک ها
فالش تانک نسیم سهندفالش تانک دوکاره باران سهند

فالش تانک نسترن سهندفالش تانک دوکاره نایس سهند

یونیورست آرتا سهند علم یونیکا تینا سهند
یونیورست کاوان سهند یونیورست راین سهند

یونیورست کاوان طالیی سهند یونیورست ساتین سفید کرم سهند
یونیورست سورنا سهند یونیورست ساتین سهند 

یونیورست چهارگوش استارک طالیی سهندیونیورست چهارگوش فونیکس مشکی طالیی سهند


