
Robbin | رابین

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

47,500,000-12,800,00013,600,00010,400,00010,700,000کروم

52,300,000-13,800,00014,300,00011,400,00012,800,000سفید طالیی

54,600,000-14,500,00015,200,00011,500,00013,400,000طالیی

53,600,000-14,200,00014,300,00012,000,00013,100,000مشکی طالیی

54,000,000-14,900,00015,300,00011,700,00012,100,000کروم مات

Karoon | کارون

جمع چهار تکهروشویی متحرکروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

10,900,0008,800,0008,400,0008,000,0008,000,00036,100,000کروم

38,400,000-11,300,00010,100,0008,600,0008,400,000سفید

Edmond | ادموند

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

51,500,000-13,700,00013,800,00011,300,00012,700,000کروم

53,600,000-14,300,00014,300,00011,900,00013,100,000سفید

56,200,000-15,200,00015,400,00012,700,00012,900,000سفید طالیی

Abtin | آبتین

جمع چهار تکهروشویی متحرکروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

15,100,00014,100,00011,300,00012,100,00013,900,00052,600,000کروم

57,700,000-16,700,00015,600,00012,400,00013,000,000کروم مات

54,600,000-15,400,00014,900,00011,600,00012,700,000سفید

Hirmand | هیرمند

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

53,400,000-16,400,00013,400,00011,900,00011,700,000کروم

57,000,000-17,300,00014,500,00012,700,00012,500,000سفید طالیی

58,500,000-18,000,00015,000,00013,000,00012,500,000طالیی

Caspian | کاسپین

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

56,000,000-14,800,00016,500,00012,000,00012,700,000کروم

61,400,000-16,300,00017,600,00013,500,00014,000,000کروم مات

-15,400,00016,700,00012,800,00013,200,000سفید طالیی

۷ دی ۱۴۰۱لیست قیمت مصرف کننده

شیرآالت اهرمی
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Ryan | رایان

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

59,900,000-17,000,00014,100,00013,000,00015,800,000کروم

62,600,000-17,800,00014,800,00013,600,00016,400,000سفید

63,400,000-18,100,00015,000,00013,900,00016,400,000سفید طالیی

64,000,000-18,200,00015,300,00014,100,00016,400,000طالیی

65,300,000-18,600,00015,700,00014,300,00016,700,000رز گلد

Fiorenzo | (فیروزه) فیورنزو

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

65,500,000-18,200,00017,800,00012,600,00016,900,000کروم

70,200,000-19,100,00018,900,00014,300,00017,900,000سفید طالیی

70,400,000-19,300,00019,100,00014,200,00017,800,000طالیی

70,600,000-19,300,00019,300,00014,200,00017,800,000مشکی

Omega | امگا

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانه - روشویی متحرکحماممحصول

17,000,00016,700,00014,000,00015,200,00020,900,00062,900,000کروم

17,900,00017,500,00014,200,00015,600,00021,500,00065,200,000سفید

19,100,00018,200,00015,400,00015,900,00022,500,00068,600,000طالمات

19,100,00018,200,00015,400,00015,900,00022,500,00068,600,000کروم مات

Danube | دانوب

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

17,800,00021,300,00014,200,00014,200,00022,500,00067,500,000کروم

18,700,00022,300,00014,700,00014,900,00023,400,00070,600,000سفید طالیی

18,900,00022,400,00014,800,00015,400,00025,600,00071,500,000طالیی

20,400,00023,100,00016,000,00016,200,00025,900,00075,700,000طالمات

20,400,00023,100,00016,000,00016,200,00025,900,00075,700,000کروم مات

Concorde | کنکورد

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

66,600,000-16,300,00021,900,00013,100,00015,300,000کروم

69,600,000-17,400,00022,600,00013,900,00015,700,000سفید طالیی

Amazon | آمازون

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

20,900,00020,100,00017,000,00018,900,00029,200,00076,900,000کروم

22,300,00021,200,00017,400,00019,800,00029,200,00080,700,000شیری طالیی

83,100,000-22,700,00021,800,00018,400,00020,200,000طالمات

22,700,00022,500,00018,400,00020,200,00031,100,00083,800,000کروم مات

22,200,00021,200,00019,600,00019,300,00029,400,00082,300,000مشکی
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Versailles | (شهیاد) ورسای

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

30,400,00027,500,00024,600,00023,700,00030,400,000106,200,000کروم

33,300,00030,500,00027,300,00025,800,00032,800,000116,900,000طالیی

Naples | ناپل

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

کروم مات

طال مات

Palermo | پالرمو

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

طال مات

Philadelphia | فیالدلفیا

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

طالیی

کروم مات

Tokyo | توکیو

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

56,600,00052,400,00053,600,00044,200,00050,900,000206,800,000سفید کروم

61,000,00056,300,00057,800,00048,300,00056,300,000223,400,000سفید طالیی

63,200,00057,800,00059,400,00050,100,00059,300,000230,500,000مشکی طالیی
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مکانیزم داخلی شیرآالت توکار

حمام تیپ ۴حمام تیپ ۳حمام تیپ ۲حمام تیپ ۱روشوییتوالت

12,600,00012,600,00012,600,00012,600,00017,900,00017,900,000

Damoon (Rectangle) Accessories                                                                             (فلت) ملزومات دامون

حمام تیپ ۴حمام تیپ ۳حمام تیپ ۲حمام تیپ ۱روشوییتوالترنگ

10,800,00010,800,00019,700,00014,100,00030,700,00033,500,000کروم

12,300,00012,300,00022,400,00017,000,00038,100,00040,700,000کروم مات

12,600,00012,600,00021,100,00017,300,00036,900,00041,400,000طالیی

13,100,00013,100,00020,500,00017,000,00036,900,00041,400,000مشکی طالیی

Naples Accessories                                                                                                                             ملزومات ناپل

حمام تیپ ۴حمام تیپ ۳حمام تیپ ۲حمام تیپ ۱روشوییتوالترنگ

14,000,00013,100,00020,300,00019,100,00035,600,00039,200,000کروم

15,900,00014,900,00023,100,00023,000,00044,200,00047,800,000کروم مات

16,300,00015,400,00021,700,00023,600,00042,900,00048,700,000طالیی

17,800,00016,900,00024,400,00024,700,00045,700,00053,400,000طالمات

Fiddle (Ellipse) Accessories                                                                                         (بیضی) ملزومات فیدل

حمام تیپ ۴حمام تیپ ۳حمام تیپ ۲حمام تیپ ۱روشوییتوالترنگ

10,800,00010,800,00019,700,00014,100,00030,700,00033,500,000کروم

Queen (Round) Accessories                                                                                            (ِگرد) ملزومات کویین

حمام تیپ ۴حمام تیپ ۳حمام تیپ ۲حمام تیپ ۱روشوییتوالترنگ

10,800,00010,800,00019,700,00014,100,00030,700,00033,500,000کروم

12,300,00012,300,00022,400,00017,000,00038,100,00040,700,000شیری کروم

۷ دی ۱۴۰۱لیست قیمت مصرف کننده

حمام تیپ ۱ شامل: سردوش ثابت و بازویی دیواری* 
حمام تیپ ۲ شامل: سردوش متحرک 

حمام تیپ ۳ شامل: سردوش ثابت ،بازویی دیواری* و سردوش متحرک 
حمام تیپ ۴ شامل: سردوش ثابت ، بازوی دیواری* ، سردوش متحرک و وان پر کن 

* با امکان ارائه بازویی سقفی

شیرآالت توکار
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آشپزخانه شاوری

کروم ماتطال ماتمشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

25,700,00026,000,00026,000,000-25,500,000-24,500,000هما

33,300,00033,300,000---30,600,00031,800,000آتوسا

---40,300,000--37,400,000رویال

آشپزخانه دو منظوره

کروم ماتطال ماتمشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

28,400,000--28,100,000--26,600,000ولگا (آرامش)

60,700,00056,100,000-58,300,00058,300,000-53,100,000جنوا (سارال)

59,600,000--61,900,000--56,100,000لومان (موریس)

65,300,00062,400,00066,400,00061,000,000--58,500,000موناکو

آشپزخانه فنری

کروم ماتطال ماتمشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

28,300,000-----25,700,000آمازون

آشپزخانه دیواری

کروم ماتطال ماتمشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

------11,400,000سانا

----16,200,000-15,300,000هارمونی

------17,900,000ملکه

لیست قیمت مصرف کننده
شیرآالت آشپزخانه و یونیورست

۷ دی ۱۴۰۱
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یونیکا (تک کاره)

کروم ماتطال ماتمشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

-----3,600,000-مروارید

-----4,600,0003,700,000لوکس

------5,400,000هایلوکس

یونیورست (دو کاره)

کروم ماتطال ماتمشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

11,800,00012,100,000الوان

14,100,00015,400,000الوین

13,700,000پگاه

15,000,000آلبا

18,700,00015,400,00022,700,000سورنا شیپوری

27,000,00032,000,00032,000,000دیبا

ارج

27,500,00031,500,00031,800,00032,600,00032,600,000دلتا

26,300,00032,700,000مورانو

12,600,000آتیال

14,800,000ونوس

فالش تانک

ماروناوتیساوپال مشکی طالییاوپال سفید کرماوپال سفید طالییالماسزمردمحصول

5,500,0007,500,0009,400,0009,300,00010,600,0007,200,0007,200,000قیمت

کامفورتوایومحصول

7,200,0007,000,000قیمت

شیرآالت کالسیک

آشپزخانه دیواریتوالتروشویی تک پایه ۲۷آشپزخانه تک پایه ۳۳حمام کلنگیمحصول

13,000,0008,200,0008,200,0008,500,0009,400,000کاستا

شیرآالت قو

توکاسه با علمتو کاسه بی علمدیواری با علمدیواری بی علممحصول

1,800,0002,500,0002,500,0003,000,000کالسیک

2,800,0003,600,0003,500,0004,700,000اهرمی
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انواع شلنگ توالت و دوش

قیمتتعدادبسته بندیشرح کاالکد کاال

شلنگ توالت کششی کروم قطعات برنجی
501,000,000نایلون

481,100,000جعبه

شلنگ توالت کششی سنگین کروم طرح آلمانی1222
501,100,000نایلون

481,100,000جعبه

481,400,000جعبهشلنگ توالت سفید ریز بافت قطعات برنجی110

481,600,000جعبهشلنگ توالت کروم ریزبافت قطعات برنجی120

482,000,000جعبهشلنگ توالت طالیی ریزبافت قطعات برنجی100

481,600,000جعبهشلنگ توالت کروم مات ریزبافت قطعات برنجی

482,100,000جعبهشلنگ توالت طالمات ریزبافت قطعات برنجی

481,400,000جعبهشلنگ دوش سفید ریزبافت قطعات برنجی210

481,400,000جعبهشلنگ دوش کروم ریزبافت قطعات برنجی220

481,800,000جعبهشلنگ دوش طالیی ریزبافت قطعات برنجی200

۷ دی ۱۴۰۱لیست قیمت مصرف کننده
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۷ دی ۱۴۰۱لیست قیمت مصرف کننده

محصوالت وارداتی

محصوالت هووآیی

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

97,800,000-25,800,00029,000,00021,700,00021,300,000ابنر

26,700,00028,300,00020,900,00020,000,00031,600,00095,900,000یوالندا سفید کروم

27,300,00029,600,00022,300,00021,100,00034,500,000100,300,000یوالندا سفید طالیی

39,600,00033,900,00034,900,00025,700,00039,200,000134,100,000پاردنون طالیی

42,700,00035,600,00038,900,00025,900,00041,400,000143,100,000پاردنون مشکی مسی

آشپزخانه های شاوری هووآیی

مشکی مسی 67QPسفید کروم 67JWکروم 67Cسفید 75JWکروم 79Cکروم 75Cمحصول

39,800,00043,200,00047,100,00056,100,00059,000,00063,500,000قیمت

محصوالت آلکا (جمهوری چک)

محصول
فالش تانک توکار 

زمینی ایرانی
کلید طالییکلید کروم ماتکلید کرومکلید سفیدوال هنگ

8,500,00010,300,00010,300,00021,600,000-29,500,000قیمت
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یونیورست های ملودی

آلبرتو طالییآلبرتو کرومآلبانو طالییآلبانو مشکیسوپر فلت

20,500,00044,300,00044,300,00038,700,00044,800,000

آرماندو سفید طالییآدولفو سفید طالیی

48,800,00056,500,000

توالت فرنگی ملودی

40667,500,000

41067,500,000

50189,600,000

روشویی ملودی

17,600,000سفید نقره ای 9075

G15,400,000سفید طالیی 1001

15,400,000سفید مسی  1007

14,200,000سنتی          1021

۷ دی ۱۴۰۱لیست قیمت مصرف کننده
محصوالت ملودی
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سانا

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی متحرکتوالتآشپزخانهحماممحصول

37,600,000-11,900,0009,200,0008,500,0008,000,000کروم

۷ دی ۱۴۰۱لیست قیمت مصرف کننده

محصوالت خارج شده از کاتالوگ

ساحل / باران

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی متحرکتوالتآشپزخانهحماممحصول

39,900,000-13,500,0008,800,0008,600,0009,000,000کروم

موج

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی متحرکتوالتآشپزخانهحماممحصول

45,800,000-14,900,00010,600,00010,600,0009,700,000کروم

الوند

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی متحرکتوالتآشپزخانهحماممحصول

53,900,000-15,300,00014,500,00011,500,00012,600,000کروم

57,400,000-16,500,00015,300,00012,600,00013,000,000سفید طالیی

مهتاب

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

61,600,000-18,700,00015,900,00013,500,00013,500,000کروم

65,500,000-19,600,00016,700,00014,700,00014,500,000سفید طالیی

66,900,000-20,200,00017,300,00014,700,00014,700,000طالیی

ایمیج

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

66,700,000-19,300,00016,700,00015,300,00015,400,000کروم

نایس

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

66,400,000-18,200,00016,700,00014,200,00017,300,000کروم
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تنسو

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

66,700,000-19,300,00016,700,00015,300,00015,400,000پالس / جدید

69,600,000-21,900,00016,700,00015,600,00015,400,000ساید

فلورا

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانهحماممحصول

66,800,000-17,800,00020,500,00013,200,00015,300,000کروم

75,200,000-20,200,00022,700,00015,400,00016,900,000طالیی

الیزابت

جمع چهار تکهروشویی بلندروشویی کوتاهتوالتآشپزخانه / شیپوریحماممحصول

68,300,000-21,900,00017,400,00014,300,00014,700,000کروم

71,300,000-22,800,00018,100,00015,100,00015,300,000سفید طالیی

71,800,000-22,900,00018,300,00015,200,00015,400,000طالیی

سزار

جمع چهار تکهروشویی متحرکروشویی کوتاهتوالتآشپزخانه / شیپوریحماممحصول

19,300,00075,700,000-19,500,00021,900,00015,000,000کروم

20,000,00078,400,000-20,300,00022,700,00015,400,000سفید

20,400,00079,900,000-20,600,00023,100,00015,800,000طالیی

آشپزخانه

مشکیطالییسفید طالییسفیدکروممحصول

---21,100,00021,100,000اروند 

----22,600,000فنری اروند

----23,800,000فنری آبشار

دو منظوره تندیس 
(فلت - گرد)

41,000,000----

آشپزخانه شاوری

کروم ماتکروممحصول

---26,700,00028,600,000آلیس
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