
        

(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

      6,590,000(آبشار رویال) 2گروه آبشار     5,668,000گروه اسپانیائی

     1,270,000دوش8    1,437,000دوش8

     1,040,000آفتابه8    1,175,000آفتابه8

     1,252,000روشویی8     1,416,000روشویی8

      1,446,000ظرفشویی علم بلند ثابت8     1,640,000ظرفشویی علم بلند  8

     1,582,000(روشویی علم دار)ظرفشویی علم کوتاه ثابت 8    1,527,000ظرفشویی علم کوتاه8

     15,612,000گروه فلت رویال     6,590,000گروه سهند

     2,228,000دوش8    1,270,000دوش8

     2,025,000آفتابه8    1,040,000آفتابه8

     2,307,000روشویی8    1,252,000روشویی8

     2,545,000ظرفشویی فلت رویال علم تخت6     1,446,000(شیر اهرمی سینک)ظرفشویی علم بلند 8

     4,200,000ظرفشویی شاوری6              -ظرفشویی علم کوتاه ثابت8

     2,307,000ظرفشویی فلت رویال علم ثابت6    1,582,000روشویی علم دار8

     8,382,000گروه آلمانی     7,596,000گروه ایتالیایی

     1,594,000دوش8    1,520,000دوش8

     1,300,000آفتابه8    1,240,000آفتابه8

      1,618,000روشویی8    1,494,000روشویی8

     1,835,000ظرفشویی6    1,730,000ظرفشویی علم بلند8

     2,035,000دیواری6     1,612,000ظرفشویی علم کوتاه8

     10,622,000گروه آرمال     16,425,000گروه آبشار 

     1,995,000دوش8     1,560,000دوش8

     1,840,000آفتابه8    1,490,000آفتابه8

     1,977,000روشویی8     1,670,000روشویی8

     2,050,000ظرفشویی ثابت6    1,705,000ظرفشویی8

      2,760,000ظرفشویی شاوری6              -روشویی علم دار8

     8,317,000آراز- گروه رادیس     9,273,000گروه فلت صدف

      1,762,000دوش 8    2,228,000دوش 

     1,580,000آفتابه8     2,760,000آفتابه با شیلنگ

     1,730,000روشویی    1,985,000روشویی

     1,578,000روشویی علم دار6    2,300,000ظرفشویی 

      1,667,000ظرفشویی 6     6,154,000گروه سوئیسی

     5,266,500سری تنسو رویال    1,524,000دوش 6

     1,402,500دوش تنسو رویال8    1,252,000آفتابه8

     1,185,000آفتابه تنسو رویال8     1,568,000روشویی8

     1,419,000روشویی تنسو رویال8    1,810,000ظرفشویی 8

      1,260,000ظرفشویی تنسو رویال6   10,757,000گروه تتراس

    14,391,000گروه فلت برسام    2,110,000دوش8

     3,758,000دوش فلت برسام12    1,930,000آفتابه8
     3,248,000آفتابه فلت برسام12    2,150,000روشویی8
     3,185,000روشویی فلت برسام12    1,745,000ظرفشویی8

     4,200,000ظرفشویی شاوری فلت برسام12    2,822,000ظرفشویی شیلنگدار8
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     12,094,000زدرا- گروه اردالن  گروه شاوری شیلنگدار

     2,223,000دوش8     2,760,000ظرفشویی شیلنگدار سری آرمال

     1,942,000آفتابه8     4,660,000ظرفشویی شیلنگدار سری الماس

     2,049,000روشویی8    2,822,000ظرفشویی شیلنگدار سری تتراس

     2,050,000ظرفشویی زدرا علم بلند ثابت6    3,500,000ظرفشویی شیلنگدار سری زدرا

     1,930,000بیده     3,820,000ظرفشویی شیلنگدار سری زمرد

               -ظرفشویی زدرا علم کوتاه ثابت6    3,935,000ظرفشویی شیلنگدار سری سبالن

     1,900,000روشویی علم دار6    4,180,000ظرفشویی شیلنگدار سری سهند

    4,200,000ظرفشویی شیلنگدار فلت برسام و فلت رویال

     23,767,000گروه تنسو     5,050,000(تسویه دار)تتراس دو منظوره 

     1,978,000دوش8    1,755,000تکپایه سوپرا اهرمی

     1,789,000آفتابه8

               -روشویی8     9,075,000گروه چشمی

               -ظرفشویی6    9,075,000شیر چشمی قهرمان

               -ظرفشویی علم کوتاه6

    113,244,000گروه تنسو 

     2,172,000دوش8     19,580,000گروه آرکو 

     1,980,000آفتابه8    2,110,000دوش

     2,195,000روشویی8    1,920,000آفتابه

     1,810,000ظرفشویی ثابت6    2,150,000روشویی

     2,257,000ظرفشویی دیواری6    1,745,000ظرفشویی ثابت

     2,830,000روشویی پایه بلند8     1,655,000روشویی علم دار

   

    23,848,000گروه آرکو 

    17,244,000گروه فلت    1,828,000دوش

     2,022,000دوش8    2,020,000آفتابه

     1,833,000آفتابه8

     2,097,000روشویی8

     2,097,000ظرفشویی علم گرد6    23,848,000گروه تتراس 

     1,970,000روشویی علم دار6    2,020,000دوش

               -ظرفشویی علم تخت6    1,828,000آفتابه

     4,200,000ظرفشویی شاوری فلت6

     3,025,000روشویی فلت پایه بلند8

    8,552,000گروه البرز

گروه شیلنگ توالت    2,275,000دوش

        482,000شیلنگ توالت آلمانی     2,077,000آفتابه

        295,000شیلنگ توالت ایتالیایی     2,300,000روشویی
        625,000شیلنگ توالت آلمانی با گوشی براکتی     1,900,000ظرفشویی ثابت
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گروه یونیکا

    5,732,000یونیکا پارسه با شیلنگ آلمانی8

    5,810,000یونیکا فلت با شیلنگ آلمانی8

    3,030,000یونیکا البرز با شیلنگ آلمانی12

     1,376,000یونیکا آلمانی بلند با شیلنگ ایتالیایی12

     1,620,000یونیکا آلمانی بلند با شیلنگ آلمانی12

    1,145,000یونیکا کروم با شیلنگ ایتالیایی12

     1,620,000 حالته با شیلنگ آلمانی5یونیکا 

     1,376,000 حالته با شیلنگ ایتالیایی5یونیکا 

    1,445,000 حالته با شیلنگ آنتی باکتریال5یونیکا 

    1,310,000یونیکا کروم با شیلنگ آلمانی12

    1,120,000یونیکا کروم با شیلنگ آنتی باکتریال

    1,390,000یونیکا دنا با شیلنگ آنتی باکتریال

    1,310,000یونیکا دنا با شیلنگ ایتالیایی12

    1,550,000یونیکا دنا با شیلنگ آلمانی12

گروه پیسوال

       980,000فالش تانک طنابی دکمه ای

       890,000فالش تانک طنابی  

         1/291,000*3/8پیسوال کلیدی 

       1/2240,000*3/8پیسوال صافی دار

       115,000 ساچمه ای1/2*3/8پیسوال صافی دار

       214,000 بزرگ1/2*1/2آفتابه تکی 

       292,000شیر شیلنگی کلیدی

       176,500 قهرمان2*2آفتابه 

       148,500پیسوال فلت

       120,000شیر لباسشویی
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گروه کالسیک
کاستا سوپرا سکانی 

کروم

سوپرا طال شطرنجی 

طال سکانی طال

سوپرا سفید کروی سه 

پر فلزی
سه پر کاستا

10,820,0001,087,0001,035,0001,025,000توکاسه روشویی کالسیک

930,000968,000918,0001,025,000توالت کالسیک

1,166,0001,195,0001,148,0001,112,000دوش کالسیک

1,042,0001,074,0001,025,000922,000دیواری کالسیک

1,263,0001,276,0001,230,0001,210,000(دیواری)تکپایه کالسیک با علم معمولی 

1,412,0001,422,0001,376,0001,345,000(کبری)تکپایه کالسیک با علم ریختگی 

515,000530,000515,000484,000قوی توکاسه

484,000499,000470,000454,000قوی دیواری

2,178,0002,284,0002,060,0002,038,000شیر آرنجی بیمارستانی

317,000363,000333,000242,000شیر دنباله بلند

292,000320,000295,000279,000شیر شلنگی

194,000شیر شلنگی کلیدی

120,000شیر ماشین لباسشویی

1/2x1/2214,000توالت تکی کوچک  
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