
        

021-5559374  (پخش هود، سینک، گاز، فر توکار، شیرآالت بهداشتی)   هودینگ

تعداد در 

هر کارتن
قیمت به ریالنام محصول

تعداد در 

هر کارتن
قیمت به ریالنام محصول

      23,761,000گروه آبشار     4,254,000گروه اسپانیائی

        953,500دوش8    1,079,000دوش8

        780,000آفتابه8       882,500آفتابه8

        941,000روشویی8     1,062,500روشویی8

      1,086,500ظرفشویی علم بلند ثابت8    1,230,000ظرفشویی8

     1,002,000ظرفشویی علم کوتاه ثابت8    1,147,500ظرفشویی علم کوتاه8

     6,837,000گروه فلت رویال     3,761,000گروه سهند

      1,671,500دوش8       953,500دوش8

     1,521,500آفتابه8       780,000آفتابه8

     1,732,500روشویی8       941,000روشویی8

     1,911,500ظرفشویی فلت رویال علم تخت6     1,086,500ظرفشویی علم بلند ثابت8

     3,159,000ظرفشویی شاوری6    1,002,000ظرفشویی علم کوتاه ثابت8

     1,732,500ظرفشویی فلت رویال علم معمولی6    3,289,000ظرفشویی شیلنگ دار8

    24,766,500گروه آلمانی      4,494,000گروه ایتالیایی

      1,196,500دوش8    1,141,500دوش8

        977,500آفتابه8       931,500آفتابه8

     1,215,000روشویی8    1,121,500روشویی8

     1,377,500ظرفشویی6    1,299,500ظرفشویی8

     1,529,000دیواری6    1,210,000ظرفشویی علم کوتاه8

      6,172,000گروه آرمال    4,823,000گروه آبشار

     1,570,000دوش8    1,171,500دوش8

     1,435,500آفتابه8    1,117,500آفتابه8

     1,555,000روشویی8    1,254,000روشویی8

      1,611,500ظرفشویی ثابت6    1,280,000ظرفشویی8

     2,071,500ظرفشویی شاوری6    1,188,500ظرفشویی علم کوتاه8

     5,565,000گروه رادیسک آراز    8,074,500گروه فلت صدف

     1,455,000دوش 8     2,632,500دوش 

     1,305,000آفتابه8    2,227,500آفتابه با شیلنگ

     1,427,500روشویی6    1,485,000روشویی

     1,377,500ظرفشویی 6    1,729,500ظرفشویی 

     4,065,500سری تنسو رویال    4,837,000گروه سوئیسی

     1,082,500دوش تنسو رویال8    1,199,000دوش 6

        914,500آفتابه تنسو رویال8       984,500آفتابه8

     1,095,000روشویی تنسو رویال8    1,230,000روشویی8

        973,500ظرفشویی تنسو رویال6    1,423,500ظرفشویی 8

    11,731,500گروه برسام    6,232,000گروه تتراس و آرکو

     3,105,000دوش فلت برسام12     1,659,000دوش8

     2,835,000آفتابه فلت برسام12    1,509,000آفتابه8

      2,632,500روشویی فلت برسام12     1,691,500روشویی8

     3,159,000ظرفشویی شاوری فلت برسام12    1,372,500ظرفشویی8

    2,120,000ظرفشویی شیلنگدار8

94/5/11تاریخ   لیست قیمت شیرآالت قهرمان



        

021-5559374  (پخش هود، سینک، گاز، فر توکار، شیرآالت بهداشتی)   هودینگ

تعداد در 

هر کارتن
قیمت به ریالنام محصول

تعداد در 

هر کارتن
قیمت به ریالنام محصول

       6,500,000گروه اردالن     16,419,000گروه تنسو 

     1,750,000دوش8    1,708,500دوش8

     1,527,000آفتابه8    1,558,500آفتابه8

      1,611,500روشویی8    1,727,000روشویی8

      1,611,500ظرفشویی زدرا علم بلند ثابت6    1,425,000ظرفشویی6

     1,495,000ظرفشویی زدرا علم کوتاه ثابت6    1,015,000آفتابه تکی تنسو8

      2,624,000ظرفشویی زدرا شاوری6     2,226,500روشویی تنسو پایه بلند8

       26,116,000گروه تنسو      1,776,000دیواری6

     1,557,000دوش8   7,883,000گروه فلت

     1,407,000آفتابه8    1,591,500دوش8

     1,727,000روشویی8    1,441,500آفتابه8

     1,425,000ظرفشویی6     1,650,000روشویی8

     1,321,500ظرفشویی علم کوتاه6     1,650,000ظرفشویی6

گروه قو    1,550,000ظرفشویی علم کوتاه6

        384,000قو توکاسه کاستا24    3,159,000شاوری فلت6

        370,000قو دیواری کاستا24    1,855,000ظرفشویی علم تخت فلت6

        375,000قو دیواری طالیی24     2,226,500روشویی فلت پایه بلند8

        403,500قو تو کاسه طالیی24گروه متفرقه

سری کرم کاستا     1,612,500بیمارستانی آرنجی کاستا8

        893,500دوش12     1,666,500بیمارستانی آرنجی طالیی24

        710,000آفتابه12       377,500شیلنگ آفتابه طرح آلمانی و آنتی باکتریال33

        827,500توکاسه12       199,000شیلنگ آفتابه طرح ایتالیایی33

        797,000دیواری12    2,870,000شاوری زمرد10

         966,500(دیواری)تکپایه با علم معمولی12    3,083,500شاوری سبالن6

     1,080,000(کبری)تکپایه با علم ریختگی12    3,850,000شاوری الماس6

گروه پیسوالگروه یونیکا

         666,000فالش تانک8     3,446,500یونیکا پارسه با شیلنگ آلمانی8

        1/2117,000*3/8پیسوال کلیدی 8    3,382,500یونیکا فلت با شیلنگ آلمانی8

     1/21,985,000*3/8پیسوال صافی دار8    2,505,500یونیکا البرز با شیلنگ آلمانی12

          89,500 ساچمه ای1/2*3/8پیسوال صافی دار8    1,047,500یونیکا آلمانی بلند با شیلنگ ایتالیایی12

        198,500 بزرگ1/2*1/2آفتابه تکی 8    1,230,000یونیکا آلمانی بلند با شیلنگ آلمانی12

        147,500شیر شیلنگی کلیدی8       851,500یونیکا کروم با شیلنگ ایتالیایی12

        160,000 قهرمان2*2آفتابه 8    1,031,500یونیکا کروم با شیلنگ آلمانی12

        149,000پیسوال فلت8    1,002,000یونیکا دنا با شیلنگ ایتالیایی12

          94,000شیر لباسشویی6    1,185,000یونیکا دنا با شیلنگ آلمانی12
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