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

قیمت سایزنام محصولقیمت  محصول

1002,250,000 - 90 - 80 - 400060 - 2000هود دو موتوره مدل 3295,635,000سینک مدل 

1002,400,000 - 90 - 80 - 60 2000هود دو موتوره مدل طرح چوب 3175,635,000سینک مدل 

602,500,000 4000هود دو موتوره مدل استیل 3165,635,000سینک مدل 

802,600,000 4000هود دو موتوره مدل استیل 3155,835,000سینک مدل 

902,650,000 4000هود دو موتوره مدل استیل 3145,305,000سینک مدل 

1002,700,000 4000هود دو موتوره مدل استیل 3134,976,000سینک مدل 

300903,500,000هود شومینه ای رنگی مدل 3125,435,000سینک مدل 

300903,700,000هود شومینه ای طرح چوب مدل 3115,741,000سینک مدل 

300903,600,000هود شومینه ای استیل مدل 3064,541,000سینک مدل 

904,800,000 - 80 - 60060هود شیشه ای مدل 3053,482,000سینک مدل 

HILUX60 - 80 - 904,900,000هود  شیشه ای 3044,388,000سینک مدل 

905,300,000 کنترل دار شیشه دودیTOICHهود 1934,341,000سینک مدل 

905,300,000(استیل) کنترل دار TOICHهود 1723,682,000سینک مدل 

906,300,000 - 60(تیتانیوم) کنترل دار TOICHهود 1714,235,000سینک مدل 

905,300,000(شیشه دودی- استیل  ) TOICHهود 1603,482,000سینک مدل 

905,300,000 شیشه سفید لوله استیلTOICHهود 1573,235,000سینک مدل 

801905,900,000هود شومینه ای 1564,882,000سینک مدل 

island906,800,000-  جزیره 1400هود مدل 1534,141,000سینک مدل 

905,500,000 مشکی1410هود مدل 1493,035,000سینک مدل 

905,950,000استیل,  تیتانیوم 1410هود مدل 1463,388,000سینک مدل 

807,500,000 مشکی سنسوردار1510هود مدل 1453,388,000سینک مدل 

907,700,000 مشکی سنسوردار1510هود مدل 1413,682,000سینک مدل 

807,500,000 سنسوردار1520هود مدل 1344,035,000سینک مدل 

807,600,000 سنسوردار1510Mهود مدل شومینه 1273,882,000سینک مدل 

7510,500,000(مشکی- سفید ) PRESTIGEهود مدل A40,404,850,000سینک باکسی 

906,400,000(مشکی )هود مدل پادنا 

606,300,000(مشکی )هود مدل پادنا 

908,500,000(سفید)هود مدل پادنا 

906,900,000هود مدل پارمیس

M907,100,000هود مدل پارمیس 

909,300,000(سفید)هود مدل پاردیک 

906,900,000(مشکی)هود مدل پاردیک 

809,900,000هود مدل پاترا

807,700,000هود مدل پانیسا

809,300,000هود مدل پانیذ 

907,900,000هود مدل پانیا:نکات مهم

.تمامی سینک ها همراه با سیفون می باشد

.سینک ها ساخت کشور ترکیه و دارای پنج سال گارانتی می باشد  هودها و گاز ها دارای دو سال گارانتی می باشد

. میلیمتر می باشد0/8 با ضخامت 304تمامی سینک ها دارای ورق استیل .سینک ها ساخت کشور ترکیه و دارای پنج سال گارانتی می باشد

. ریال با مدل ساده آن می باشد300/000 ریال و میکرو آجدار 150/000تفاوت قیمت سینک های آجدار . میلیمتر می باشد0/8 با ضخامت 304تمامی سینک ها دارای ورق استیل 

قیمت های فوق با توجه به شرایط بازار امکان تغییر خواهد داشت، لطفا نسبت به دریافت استعالم قیمت قبل از ارسال سفارش اقدام فرمایید. ریال با مدل ساده آن می باشد300/000 ریال و میکرو آجدار 150/000تفاوت قیمت سینک های آجدار 

  

 لیست قیمت هودهای کن  لیست قیمت سینکهای کن

95/10/13- لیست قیمت مصرف کننده محصوالت کن  

 55698697:                                                                فکس55593774: تلفن فروش



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

قیمت سایزنام محصول

TL905,300,000هود تاچ استیل 

TL906,300,000هود تاچ لوله تیتانیوم 

TL905,300,000هود تاچ شیشه دودی 

TL904,800,000 استیل 600هود 

قیمت 

5,500,000(با قطعات ایتالیایی)203S-   شعله استیل  مدل 2اجاق گاز 

5,500,000(با قطعات ایتالیایی)203G-   شعله شیشه ای مدل 2اجاق گاز 

6,500,000(با قطعات ایتالیایی)302G-  شعله شیشه ای مدل 3اجاق گاز 

8,500,000(با قطعات ایتالیایی)419M-  شعله شیشه ای مدل 4اجاق گاز 

8,500,000(با قطعات ایتالیایی)422M-  شعله شیشه ای مدل 4اجاق گاز 

8,500,000(با قطعات ایتالیایی)425M-  شعله شیشه ای مدل 4اجاق گاز 

8,700,000(با قطعات ایتالیایی)403G-  شعله شیشه ای مدل 4اجاق گاز 

8,700,000(با قطعات ایتالیایی)403S-  شعله استیل مدل 4اجاق گاز 

402M8,000,000-  شعله شیشه ای مدل 4اجاق گاز 

C308,500,000-  شعله شیشه ای مدل 4اجاق گاز 

8,900,000(با قطعات ایتالیایی)518B-  شعله لعاب دار مدل 5اجاق گاز 

8,900,000(با قطعات ایتالیایی)501G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)(مشکی) 511G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

11,000,000(با قطعات ایتالیایی)(سفید)  511G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)(مشکی) 512G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

11,000,000(با قطعات ایتالیایی)(سفید)  512G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)526G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)527G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)526GC-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)527GC-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

11,000,000(با قطعات ایتالیایی)(سفید) 521G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)(مشکی)521G-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,900,000(با قطعات ایتالیایی)523S-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)519M-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)525M-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)530S-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

:نکات مهم

.تمامی سینک ها همراه با سیفون می باشد

هودها و گاز ها دارای دو سال گارانتی می باشد

.سینک ها ساخت کشور ترکیه و دارای پنج سال گارانتی می باشد.سینک ها ساخت کشور ترکیه و دارای پنج سال گارانتی می باشد

. میلیمتر می باشد0/8 با ضخامت 304تمامی سینک ها دارای ورق استیل . میلیمتر می باشد0/8 با ضخامت 304تمامی سینک ها دارای ورق استیل 

. ریال با مدل ساده آن می باشد300/000 ریال و میکرو آجدار 150/000تفاوت قیمت سینک های آجدار . ریال با مدل ساده آن می باشد300/000 ریال و میکرو آجدار 150/000تفاوت قیمت سینک های آجدار 

قیمت های فوق با توجه به شرایط بازار امکان تغییر خواهد داشت، لطفا نسبت به دریافت استعالم قیمت قبل از ارسال سفارش اقدام فرماییدقیمت های فوق با توجه به شرایط بازار امکان تغییر خواهد داشت، لطفا نسبت به دریافت استعالم قیمت قبل از ارسال سفارش اقدام فرمایید

 لیست قیمت اجاق گاز
نام محصول

 لیست قیمت هودهای کن

95/10/13- لیست قیمت مصرف کننده محصوالت کن  

 55698697:                                                                فکس55593774: تلفن فروش



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

قیمت 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)513S-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)513SX-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)513M-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

-(با قطعات ایتالیایی)531SX-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی)518S-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)518SX-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)518M-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)531S-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)532S-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

12,000,000(با قطعات ایتالیایی)531SF-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

12,000,000(با قطعات ایتالیایی)532SF-  شعله استیل مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی) شعله شیشه ای مدل پاردیک سفید5اجاق گاز 

9,800,000(با قطعات ایتالیایی) شعله شیشه ای مدل پاردیک مشکی5اجاق گاز 

9,850,000(با قطعات ایتالیایی) مشکیApple شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

11,000,000(با قطعات ایتالیایی) سفیدApple شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)523M-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

9,950,000(با قطعات ایتالیایی)522M-  شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

6,850,000(با قطعات ایتالیایی)250B-  شعله برقی مدل 2اجاق 

قیمت  محصول

4105,950,000سینک مدل 

4113,990,000سینک مدل 

4164,189,500سینک مدل 

4204,147,500سینک مدل 

4213,990,000سینک مدل 

4223,990,000سینک مدل 

4264,189,500سینک مدل 

4294,084,500سینک مدل 

4312,310,000سینک مدل 

4322,478,000سینک مدل 

:نکات مهم

.تمامی سینک ها همراه با سیفون می باشد

هودها و گاز ها دارای دو سال گارانتی می باشد

.سینک ها ساخت کشور ترکیه و دارای پنج سال گارانتی می باشد

. میلیمتر می باشد0/8 با ضخامت 304تمامی سینک ها دارای ورق استیل 

. ریال با مدل ساده آن می باشد300/000 ریال و میکرو آجدار 150/000تفاوت قیمت سینک های آجدار 

قیمت های فوق با توجه به شرایط بازار امکان تغییر خواهد داشت، لطفا نسبت به دریافت استعالم قیمت قبل از ارسال سفارش اقدام فرمایید

  لیست قیمت سینکهای ایرانی کن

95/10/13- لیست قیمت مصرف کننده محصوالت کن  
 لیست قیمت اجاق گاز

نام محصول

 55698697:                                                                فکس55593774: تلفن فروش


