
کارتن قیمت ریال کارتن قیمت ریال

مدل سپاس

۶ 24/800/000 سپاس تمام سفید ۶ 21/000/000 سپاس سفیدکرم 

۶ 24/800/000 سپاس تمام مشکی ۶ 21/000/000 سپاس مشیک کرم 

۶ 32/200/000 سپاس تمام نقره ای ۶ 30/500/000 سپاس سفیدطال

۶ 30/500/000 سپاس مشیک طال

۶ 24/200/000 سپاس نقره ای

۶ 32/700/000 سپاس تمام شیری ۶

PVCشیلنگ    1مدل اکو 

۶ 24/200/000 ـرم1مدل اکو 
ُ
  ک

2مدل اکو 

۶ 37/100/000 اکو طال براق ۶ 23/600/000 رم2اکو 
ُ
 ک

۶ 34/500/000 ۶ سفید طال2اکو  ی2اکو   شیر

۶ 54/900/000 ۶ استیل مات2اکو  28/600/000  سفید2اکو 

۶ 45/800/000 ۶  طال مات2اکو  29/700/000  تمام سفید 2اکو 

۶ 28/600/000 ۶ مشکی2اکو  51/000/000  ُرز گلد براق2اکو 
مدل آلمانی

۶ 43/000/000 آلمانی طال براق ۶ 29/700/000 رم
ُ
آلمانی ک

۶ 41/800/000 آلمانی سفید طال ۶ 33/500/000 آلمانی سفید

۶ 47/800/000 آلمانی طال مات ۶ 58/700/000 آلمانی استیل مات

۶ 34/400/000 آلمانی تمام سفید 

مدل ایتالیانی

۶ 42/300/000 ایتالیایی طال براق ۶ 29/700/000 رم
ُ
ایتالیانی ک

۶ 40/800/000 ایتالیایی شیری طال ۶ 33/500/000 ی ایتالیانی شیر

۶ 56/000/000 ایتالیانی ُرز گلد براق

۱۴۰۱فروردین  لیست قیمت



کارتن قیمت ریال کارتن قیمت ریال

۲مدل پارت 

۶ 46/900/000 ۶ طال براق۲پارت  31/950/000 رم۲پارت 
ُ
 ک

۶ 54/000/000 ۶ طال مات۲پارت  61/000/000  استیل مات۲پارت 

۱مدل پارت 

۶ - ۶ طال براق۱پارت  39/700/000 رم۱پارت 
ُ
 ک

۶ - ۶ طال مات۱پارت  -  استیل مات۱پارت 

مدل سویییس

۶ 58/700/000 سوییسی طال براق ۶ 41/200/000 رم
ُ
سویییس ک

۶ 58/000/000 سوییسی سفید طال ۶ 50/900/000 رم
ُ
سویییس سفید ک

- سویییس رز گلد براق

مدل سویییس پالس

۶ 61/900/000 سوییسی پالس طالبراق ۶ 45/200/000 سوییسی پالس کُرم

۱۲ 12/500/000 ۱۲ سیرچ سفید طال 8/800/000 چ سفید  سیر

۱۲ 12/500/000 سیرچ مشکی طال ۱۲ 8/800/000 چ مشیک سیر

۱۲ 10/350/000 آسیاب سفید طال ۱۲ 6/950/000 آسیاب سفید 

۱۲ 10/350/000 آسیاب مشکی طال ۱۲ 6/950/000 آسیاب مشیک

12 - مدل جوپار طال براق 9/850/000 رم
ُ
مدل جوپار ک

۱۲ - مدل راین طال براق ۱۲ 9/850/000 رم
ُ
مدل راین ک

۱۲ 10/800/000 مدل شهداد دایره ۱۲ 10/800/000 مدل شهداد فلت

۱۴۰۱فروردین   لیست قیمت

مدل تک  کاره
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۶ ۶

۶

۶ ۶

۴ 79/800/000 ماد استیل مات ۴ 58/700/000 رم
ُ
ماد ک

۴ 74/000/000 ماد طال مات ۴ 69/900/000 ماد طال براق

۱۴۰۱فروردین   لیست قیمت

با سر دوش برنجی- آریــا کُرم 

ABSبا سردوش - آریــا کُرم 

با سر دوش برنجی- آریا طال براق  

با سر دوش برنجی - آریــا استیل مات  

با سر دوش برنجی- آریــا طال مات 

-57/500/000

26/900/000

گوشی تلفنی برنجی- در پوش رسدوش برنجی - مدل ماد 

مدل آریا

41/900/00047/800/000



کارتن قیمت ریال رنگ  رسدوش ثابت 

۱۲ 3/400/000 رم
ُ
ک رسدوش ثابت کاهنده مرصف آب دایره

۱۲ 2/850/000 سفید رسدوش ثابت کاهنده مرصف آب دایره

۱۲ 3/250/000 مشیک رسدوش ثابت کاهنده مرصف آب دایره

۱۲ 3/400/000 رم
ُ
ک رسدوش ثابت کاهنده مرصف آب مرب  ع

12 2/850/000 سفید رسدوش ثابت کاهنده مرصف آب مرب  ع

12 3/250/000 مشیک رسدوش ثابت کاهنده مرصف آب مرب  ع

رسدوش متحرک

18 3/100/000 رم
ُ
ک ا ز رسدوش متحرک کاهنده مرصف آب مدل َهنز

۱۸ 2/700/000 سفید ا ز رسدوش متحرک کاهنده مرصف آب مدل َهنز

۱۸ 3/100/000 مشیک ا ز رسدوش متحرک کاهنده مرصف آب مدل َهنز

۲۰ 1/350/000 رم
ُ
ک رسدوش متحرک کاهنده مرصف آب مدل ُب را

۲۰ 1/100/000 سفید رسدوش متحرک کاهنده مرصف آب مدل ُب را

۲۰ 1/300/000 مشیک رسدوش متحرک کاهنده مرصف آب مدل ُب را

لیست قیمت محصوالت کاهنده ۱۴۰۱فروردین   



کارتن قیمت ریال کارتن قیمت ریال

شیلنگ حمام

۲۴ 6/650/000 شیلنگ استیل مات ۲۴ 2/700/000 رم
ُ
شیلنگ حمام ک

۲۴ 6/550/000 شیلنگ حمام طال مات ۲۴ 4/560/000 شیلنگ حمام طال براق

۲۴ 2/950/000 شیلنگ حمام مشکی ۲۴ 2/950/000 شیلنگ حمام سفید

شیلنگ یونیورست 

۲۴ 4/300/000 شیلنگ یونیورست سفید ۲۴ 3/950/000 رم
ُ
شیلنگ یونیورست ک

۲۴ 4/300/000 شیلنگ یونیورست مشکی

شیلنگ رسویس بهداشتی

۲۴ 6/300/000 استیل مات ۲۴ 2/930/000 ــرم
ُ
ک

۲۴ 5/300/000 طال مات ۲۴ 4/500/000 طال براق

۲۴ 3/400/000 سفید

3/400/000 مشیک

۲۴ 4/300/000 ــرم
ُ
ک

۱۴۰۱فروردین   لیست قیمت

ضد رسقت- شیلنگ رسویس بهداشتی 


