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مدل سپاس

۶ 30/000/000 سپاس تمام سفید ۶ 25/200/000 سپاس سفیدکرم 

۶ 30/000/000 سپاس تمام مشکی ۶ 25/200/000 سپاس مش6 کرم 

۶ 29/400/000 سپاس نقره ای ۶ 36/700/000 سپاس سفیدطال

۶ 37/500/000 سپاس تمام نقره ای ۶ 36/700/000 سپاس مش6 طال

مدل اکو 1  

۶ مدل اکو 1  طال براق ۶ 30/500/000 ـرم
ُ
مدل اکو 1  ک

۶ مدل اکو 1  طال مات ۶ رم
ُ
مدل اکو 1  سفید ک

۶ مدل اکو 1  استیل مات ۶ مدل اکو 1  تمام سفید

۶ مدل اکو 1  سفید طال

۶ مدل اکو 1  تمام مش6

۶ مدل اکو 1  مش6 طال

مدل آیا

۶ 50/500/000 32/500/000 ABS  دوشO - آریا کُرم

۶ 57/500/000 -------------  QRدوش  برنO - آریا کُرم

۶ 69/800/000
 STمدل آلما

۶ 52/000/000 آلماST طال براق ۶ 34/500/000 رم
ُ
آلماST ک

۶ 57/000/000 آلماST طال مات ۶ 40/500/000 رم 
ُ
آلماST سفید ک

۶ 71/500/000 آلماST استیل مات ۶ 50/500/000 آلماST سفید طال

۶ ------------ ی VWتمام سفید / ش STآلما

 ZTمدل ایتالیا

۶ 51/000/000 ایتالیایی طال براق ۶ 35/700/000 رم
ُ
ایتالیاZT ک

۶ 49/000/000 ایتالیایی سفید طال ۶ 40/500/000 رم
ُ
ایتالیاZT سفید ک

بهمن 1401 لیست قیمت

آریا طال براق/ سردوش برنجی

آریا  طال مات/ سردوش برنجی

آریا  استیل مات/ سردوش برنجی
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مدل پارت ۲

۶ 56/500/000 پارت ٢ طال براق ۶ 38/500/000 رم
ُ
پارت ۲ ک

۶ 65/000/000 پارت ٢ طال مات ۶ 73/500/000 پارت ۲ استیل مات
مدل ماد

96/500/000 ماد استیل مات 71/200/000 رم
ُ
ماد ک

89/500/000 ماد طال مات 84/500/000 ماد طال براق

مدل سویی?

۶ 71/000/000 سوییسی طال براق ۶ 49/500/000 رم
ُ
سویی? ک

۶ 70/000/000 سوییسی سفید طال ۶ 61/500/000 رم
ُ
سویی? سفید ک

مدل سویی? پالس

۶ 74/500/000 سوییسی پالس طالبراق ۶ 54/500/000 سوییسی پالس کُرم

۱۲ 14/500/000 ١٢ سیرچ سفید طال 10/000/000 چ سفید EFس 

۱۲ 14/500/000 سیرچ مشکی طال ١٢ 10/000/000 Gچ مش EFس

۱۲ 11/000/000 آسیاب سفید طال ١٢ 7/900/000 آسیاب سفید 

١٢ 11/000/000 آسیاب مشکی طال ١٢ 7/900/000 Gآسیاب مش

١٢ - مدل جوپار طال براق 11/000/000 رم
ُ
مدل جوپار ک

١٢ - مدل راین طال براق ١٢ 11/000/000 رم
ُ
مدل راین ک

۱۲ 12/000/000 مدل شھداد دایره ١٢ 12/000/000 مدل شهداد فلت
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مدل تک  کاره



کارتن قیمت ریال رنگ  (دوش ثابت 
(دوش ثابت 

۱۲ 3/740/000 ُکرم (دوش ثابت کا5نده م1ف آب دایره

۱۲ 3/130/000 سفید (دوش ثابت کا5نده م1ف آب دایره

۱۲ 3/600/000 مش5 (دوش ثابت کا5نده م1ف آب دایره

١٢ 3/740/000 ُکرم (دوش ثابت کا5نده م1ف آب مربع

١٢ 3/130/000 سفید (دوش ثابت کا5نده م1ف آب مربع

١٢ 3/600/000 مش5 (دوش ثابت کا5نده م1ف آب مربع

(دوش متحرک

١٨ 3/400/000 ُکرم ا ; (دوش متحرک کا5نده م1ف آب مدل 5َ>;

١٨ 2/970/000 سفید ا ; (دوش متحرک کا5نده م1ف آب مدل 5َ>;

١٨ 3/400/000 مش5 ا ; (دوش متحرک کا5نده م1ف آب مدل 5َ>;

٢٠ 1/480/000 ُکرم (دوش متحرک کا5نده م1ف آب مدل ُبـرا

٢٠ 1/200/000 سفید (دوش متحرک کا5نده م1ف آب مدل ُبـرا

٢٠ 1/400/000 مش5 (دوش متحرک کا5نده م1ف آب مدل ُبـرا

بهمن   1401  لیست قیمت محصوالت کاهنده
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شیلنگ حمام

٢۴ 7/980/000 شیلنگ استیل مات ٢۴ 3/255/000 رم
ُ
شیلنگ حمام ک

٢۴ 7/875/000 شیلنگ حمام طال مات ٢۴ 5/500/000 شیلنگ حمام طال براق

٢۴ 3/570/000 شیلنگ حمام مشکی ٢۴ 3/570/000 شیلنگ حمام سفید

شیلنگ یونیورست 

٢۴ 5/200/000 شیلنگ یونیورست سفید ٢۴ 4/780/000 رم
ُ
شیلنگ یونیورست ک

٢۴ 5/200/000 شیلنگ یونیورست مشکی

شیلنگ Dویس بهداش@? 

٢۴ 7/560/000 استیل مات ٢۴ 3/500/000 ــرم
ُ
ک

٢۴ 6/400/000 طال مات ٢۴ 5/460/000 طال براق

٢۴ 4/100/000 سفید

4/100/000 Fمش

٢۴ 4/950/000 ــرم
ُ
ک

بهمن  1401 لیست قیمت

شیلنگ #ویس بهداش() - ضد #قت


