
قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                         3,647,000                      3,144,000تك لگن  4.*50*50 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                        5,580,000                      4,810,000تك لگن  4.*50*80 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                         6,206,000                      5,349,000تك لگن  5.*50*80 روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                         6,958,000                      5,998,000تك لگن  5.*60*80 روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                         6,879,000                      5,930,000تك لگن  4.*50*100روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                         7,363,000                      6,347,000تك لگن  5.*50*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                         7,767,000                       6,695,000تك لگن  5.*60*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                         6,228,000                      5,369,000لگن وسط 4.*50*100روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                         7,630,000                      6,577,000لگن وسط 4.*50*120 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                         6,923,000                      5,967,000دو لگن  4.*50*100روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                        8,024,000                      6,917,000دو لگن   5.*50*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                         8,586,000                      7,401,000دو لگن   5.*60*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                         8,036,000                      6,928,000دو لگن   4.*50*120 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                        9,132,000                      7,872,000دو لگن   5.*50*120 روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                      10,345,000                      8,918,000دو لگن   5.*60*120(طرح فانتزي) روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                       15,756,000                    13,583,000سينك طرح پروانه (زيرآب بزرگ)270/50توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       16,120,000                    13,897,000سينك جديد 219توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       16,120,000                    13,897,000سينك  218توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       16,120,000                    13,897,000سينك 217توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       16,120,000                    13,897,000سينك 216توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       16,616,000                    14,325,000سينك 215توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       16,616,000                    14,325,000سينك 214توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                      14,513,000                    12,512,000سينك 200توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                      13,350,000                    11,508,000سينك 180توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                      14,723,000                    12,693,000سينك طرح پروانه (زيرآب بزرگ) 270/60روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                      13,099,000                    11,292,000سينك طرح پروانه (زيرآب بزرگ)270/50روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                      14,334,000                    12,356,000سينك طرح پالس 260/60روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       13,216,000                    11,393,000سينك طرح پالس 260/50روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                        9,952,000                      8,579,000سينك طرح پالس 165/60روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                        9,517,000                      8,204,000سينك طرح پالس 165/50روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       14,964,000                    12,900,000سينك جديد 219روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       14,964,000                    12,900,000سينك  218روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       14,964,000                    12,900,000سينك 217روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       14,964,000                    12,900,000سينك 216روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       14,964,000                    12,900,000سينك 215روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       14,964,000                    12,900,000سينك 214روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                       13,604,000                    11,728,000سينك 200روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي

                        1,757,000                      1,514,000جا مايع ظرفشويي  -البرزملحقات سينك
                        1,198,000                      1,033,000سيفون نيمه فانتزي تك لگن-البرزملحقات سينك
                        2,559,000                      2,206,000سيفون نيمه فانتزي دولگن زيرآب بزرگ-البرزملحقات سينك
                        1,793,000                      1,546,000سيفون نيمه فانتزي دولگن زيرآب كوچك-البرزملحقات سينك

(02)

ليست قيمت محصوالت شركت استيل البرز



قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                        30,979,000                      26,706,000سينك آندر مونت (زير كورين) 935آندرمونتالبرزسينكهاي فانتزي
                        20,985,000                     18,091,000سينك آندر مونت (زير كورين) 930آندرمونتالبرزسينكهاي فانتزي
                        55,868,000                      48,163,000سينك كريستال با جامايع سفيدتوكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        51,693,000                      44,562,000سينك كريستال با جامايع مشكيتوكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        27,997,000                     24,135,000سينك فانتزي 816توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        32,657,000                     28,152,000سينك فانتزي با جامايع 815توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        32,657,000                     28,152,000سينك فانتزي با جامايع 814توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        28,345,000                     24,435,000سينك فانتزي با جامايع 813توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        28,345,000                     24,435,000سينك فانتزي با جامايع 812توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        17,362,000                      14,967,000سينك ميني تكا 810توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 765توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 764توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 763توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 762توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 761توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 738توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 737توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 736توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 735توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,086,000                      21,625,000سينك فانتزي 734توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        23,806,000                     20,522,000سينك فانتزي 726توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        23,806,000                     20,522,000سينك پالس 725/50توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        19,694,000                      16,978,000سينك پروانه 628توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        17,372,000                      14,976,000سينك پروانه 618توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        23,521,000                     20,277,000سينك پروانه new 614توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        23,686,000                     20,419,000سينك پروانه 614توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        22,961,000                     19,794,000سينك پروانه 611توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        21,692,000                     18,700,000سينك پروانه  610توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        21,108,000                      18,196,000سينك پروانه 608توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        17,362,000                      14,967,000سينك پروانه 605توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,683,000                     22,140,000سينك گوشه 540توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك مولتي 530توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        21,316,000                      18,376,000سينك مولتي  510توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        11,681,000                     10,070,000سينك لگن گرد 170توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        31,442,000                     27,105,000سينك فانتزي 816روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        34,631,000                     29,854,000سينك فانتزي با جامايع 815روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        34,631,000                     29,854,000سينك فانتزي با جامايع 814روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        30,324,000                      26,142,000سينك فانتزي با جامايع 813روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        30,324,000                      26,142,000سينك فانتزي با جامايع 812روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 765روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 764روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 763روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 762روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 761روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 738روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 736روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 735روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        26,683,000                     23,002,000سينك فانتزي 734روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,724,000                      22,176,000سينك فانتزي 726روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,584,000                      22,056,000سينك پالس 725/50روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,724,000                      22,176,000سينك پالس 725/60روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        18,699,000                      16,120,000سينك فانتزي 711روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        18,231,000                      15,716,000سينك پروانه 618روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        25,503,000                      21,986,000سينك پروانه 614روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        23,508,000                      20,266,000سينك پروانه  612/50روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        24,399,000                     21,034,000سينك پروانه 611روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        22,293,000                     19,217,000سينك پروانه 610/50روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        23,371,000                     20,148,000سينك پروانه  610روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        22,159,000                     19,103,000سينك پروانه 608روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        18,699,000                      16,120,000سينك پروانه 605روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                        28,678,000                     24,722,000سينك مولتي 530روكارالبرزسينكهاي فانتزي

(02)

ليست قيمت محصوالت شركت استيل البرز



قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                        79,053,000                      68,149,000اجاق گاز شش شعله استيل S 6121 (Chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        73,172,000                      63,079,000اجاق گاز شش شعله استيل S 6902 (Chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        57,560,000                      49,620,000اجاق گاز شش شعله استيل (وك) S 6901 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        48,725,000                     42,004,000اجاق گاز 5 شعله فلش مونت S5913 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        65,265,000                      56,262,000اجاق گاز 5 شعله فلش مونت S5912 R&L ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        65,265,000                      56,262,000اجاق گاز 5 شعله فلش مونت S5911 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        67,271,000                     57,992,000اجاق گاز پنج شعله استيل S 5910 (Chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        48,507,000                     41,817,000اجاق گاز پنج شعله استيل S5909 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        50,872,000                     43,855,000اجاق گاز پنج شعله استيل (وك) S 5908 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        48,079,000                     41,448,000اجاق گاز پنج شعله استيل (وك) S 5907 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        47,947,000                     41,334,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S 5906 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        45,501,000                     39,225,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S 5905 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        49,153,000                     42,373,000اجاق گاز پنج شعله استيل (دوال) S 5904 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        49,153,000                     42,373,000اجاق گاز پنج شعله استيل (دوال) S 5902 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        53,849,000                      46,421,000اجاق گاز 5 شعله استيل S5901 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        52,356,000                     45,135,000اجاق گاز چهار شعله استيل S 4605 (chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        41,200,000                     35,517,000اجاق گاز چهار شعله استيل (وك) S 4603 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        29,812,000                     25,701,000اجاق گاز سه شعله استيل (وك) S 3501 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        24,653,000                     21,252,000اجاق گاز دو شعله استيل S 2301 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        58,130,000                     50,112,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط سفيد G5910 w ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        54,307,000                      46,816,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط G5910 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        54,307,000                      46,816,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5909 R&L ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        55,706,000                     48,022,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5908 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        53,636,000                      46,238,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5907 R&L ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        49,367,000                     42,557,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G 5905 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        55,245,000                      47,625,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G 5904 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        56,781,000                     48,948,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G 5904/S ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        58,130,000                     50,112,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G 5901/S ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        50,713,000                     43,718,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G 5703 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        48,492,000                     41,804,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي G 4602 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        46,220,000                     39,844,000اجاق گاز چهار شعله شيشه اي خطي G 4101 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        35,711,000                      30,786,000اجاق گاز سه شعله شيشه اي G 3501 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        24,366,000                     21,005,000اجاق گاز دو شعله شيشه اي G 2302 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        19,623,000                      16,916,000اجاق گاز تك شعله شيشه اي G1301 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        52,501,000                     45,259,000اجاق گاز چهار شعله سراميكي C 4901 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        49,337,000                     42,531,000اجاق گاز چهار شعله سراميكي C 4701 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                        46,401,000                     40,000,000اجاق گاز شش شعله استيل (وك) S6125 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        39,197,000                     33,790,000اجاق گاز پنج شعله استيل S5960 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        39,197,000                     33,790,000اجاق گاز پنج شعله استيل  S5959 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        39,197,000                     33,790,000اجاق گاز پنج شعله استيل (وك) S5957 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        37,783,000                     32,571,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S5956 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        38,221,000                     32,949,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S5955 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        37,514,000                     32,340,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S5952 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        31,389,000                     27,059,000اجاق گاز چهار شعله استيل (وك) S4655 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        29,315,000                     25,272,000اجاق گاز چهار شعله استيل (وك) S4653 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        25,856,000                     22,290,000اجاق گاز سه شعله استيل (وك) S3551 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        20,155,000                     17,375,000اجاق گاز دو شعله استيل S2351 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        41,711,000                     35,958,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط G5960w ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        39,857,000                     34,359,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط G5960 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        39,857,000                     34,359,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5959 R&L ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        38,463,000                     33,157,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5958 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        37,996,000                      32,756,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5957 R*L ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        40,319,000                     34,757,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G5954s ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        37,996,000                      32,756,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5954 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        41,479,000                     35,758,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G5951s ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        36,837,000                      31,756,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5753 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        32,892,000                     28,355,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي فريم استيل G4652s ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        29,873,000                     25,752,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي G4652 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        29,526,000                     25,454,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي G4651 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        27,756,000                     23,927,000اجاق گاز سه شعله شيشه اي G3551 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        19,785,000                      17,056,000اجاق گاز دو شعله شيشه اي G2352 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                        17,060,000                     14,707,000اجاق گاز تك شعله شيشه اي G1351 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
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قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                       25,416,000                    21,910,000هود مخفيSA-507توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                      21,201,000                    18,277,000هود مخفيSA-506توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                      24,302,000                    20,950,000هود مخفيSA-505توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                       24,736,000                    21,324,000هود مخفيSA-504توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                      23,379,000                    20,155,000هود مخفيSA-503توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                      32,844,000                    28,314,000هود مورب 60 سانت (دكمه لمسي)SA-465-البرزهودهاي آشپزخانه
                      44,242,000                    38,139,000هود مورب 90 سانت  (دكمه لمسي)SA-463-البرزهودهاي آشپزخانه
                      48,074,000                    41,443,000هود مورب 90 سانت استيل (دكمه لمسي)SA-462-البرزهودهاي آشپزخانه
                      38,924,000                    33,554,000هود مورب 90سانت سفيد ( دكمه لمسي )SA-461 white-البرزهودهاي آشپزخانه
                      34,350,000                    29,612,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-461-البرزهودهاي آشپزخانه
                      37,373,000                    32,218,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-432-البرزهودهاي آشپزخانه
                      37,373,000                    32,218,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-431-البرزهودهاي آشپزخانه
                      52,899,000                    45,603,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-418-البرزهودهاي آشپزخانه
                      37,595,000                    32,410,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-417-البرزهودهاي آشپزخانه
                       36,044,000                    31,073,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-416-البرزهودهاي آشپزخانه
                       34,496,000                    29,738,000هود مورب 60سانت ( دكمه لمسي )SA-415-البرزهودهاي آشپزخانه
                      39,589,000                    34,129,000هود مورب 90سانت سفيد ( دكمه لمسي )SA-413 white-البرزهودهاي آشپزخانه
                       36,267,000                    31,264,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-413-البرزهودهاي آشپزخانه
                       36,267,000                    31,264,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-412-البرزهودهاي آشپزخانه
                       41,637,000                    35,894,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA - 407-البرزهودهاي آشپزخانه
                       55,761,000                    48,070,000هود مورب 90سانت ( كنترل دار + دكمه لمسي ديمردار )SA - 404-البرزهودهاي آشپزخانه
                      55,318,000                    47,688,000هود مورب 90سانت ( كنترل دار + دكمه لمسي ديمردار )SA - 403-البرزهودهاي آشپزخانه
                      44,018,000                    37,947,000هود شومينه اي 90سانت (تاچ استيل )SA - 208-البرزهودهاي آشپزخانه
                      37,817,000                    32,601,000هود شومينه اي 90سانت (دكمه لمسي )SA - 207-البرزهودهاي آشپزخانه
                       34,716,000                    29,928,000هود شومينه اي 90سانت ( كنترل دار + دكمه لمسي ديمردار )black 202-البرزهودهاي آشپزخانه
                       36,931,000                    31,837,000هود شومينه اي 90سانت ( لمسي + سنسور )SA - 201-البرزهودهاي آشپزخانه
                      28,514,000                    24,580,000هود شومينه اي 90سانت (استيل + شيشه)SA - 120-البرزهودهاي آشپزخانه
                       29,621,000                    25,535,000هود شومينه اي 90سانت (استيل +شيشه +لمسي كنترل دار-5دور)SA - 119-البرزهودهاي آشپزخانه
                       29,621,000                    25,535,000هود شومينه اي 90سانت (استيل +شيشه +لمسي كنترل دار )SA - 118-البرزهودهاي آشپزخانه
                      32,057,000                    27,635,000هود شومينه اي 90سانت (استيل +شيشه +لمسي كنترل دار-5دور)SA - 115-البرزهودهاي آشپزخانه
                       29,621,000                    25,535,000هود شومينه اي 60 سانت (لمسي+سنسوردار)SA - 107-البرزهودهاي آشپزخانه
                       29,621,000                    25,535,000هود شومينه اي 90سانت (لمسي+كنترل دار+سنسوردار)SA - 106-البرزهودهاي آشپزخانه
                       30,063,000                    25,916,000هود شومينه اي 90سانت (لمسي+كنترل دار+سنسوردار)SA - 105-البرزهودهاي آشپزخانه
                      27,402,000                    23,622,000هود شومينه اي 90سانت (استيل + شيشه)SA - 102-البرزهودهاي آشپزخانه
                       26,518,000                    22,860,000هود شومينه اي 90سانت (استيل + شيشه)SA - 101-البرزهودهاي آشپزخانه

                     119,601,000                  103,105,000فر برقي توكار سفيد مدل FE5Wتوكارالبرزفرها
                     114,007,000                    98,282,000فر برقي توكار مدل FE5توكارالبرزفرها
                      97,180,000                    83,775,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE6توكارالبرزفرها
                      94,230,000                    81,233,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE5توكارالبرزفرها
                      95,338,000                    82,188,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE4 Newتوكارالبرزفرها
                       85,694,000                    73,874,000فر گازي توكار مدل FG3توكارالبرزفرها
                      83,513,000                    71,994,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE50توكارالبرزفرها
                      88,935,000                     76,668,000فر برقي FE50توكارالبرزفرها

                      15,708,000                    13,542,000شير استيل ST-112-البرزشيرآالت
                      20,410,000                    17,594,000شير استيل ST-211-البرزشيرآالت
                       16,004,000                    13,797,000شير استيل ST-231-البرزشيرآالت
                       26,573,000                    22,908,000شير استيل شاوري (شلنگدار)ST-311-البرزشيرآالت
                       25,965,000                    22,384,000شير استيل شاوري (شلنگدار)ST-321-البرزشيرآالت
                      28,747,000                    24,782,000شير استيل دومنظورهST-411-البرزشيرآالت
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