
        

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

قیمت به ریالنام محصولکد کاالقیمت به ریالنام محصولکد کاال

 لیست قیمت سینک لیست قیمت سینک

     333,250,000سینک توکار فرامکو مدل 33    14,150,000سینک توکار فرامکو مدل 1

     343,200,000سینک توکار فرامکو مدل 34    24,150,000سینک توکار فرامکو مدل 2

     353,000,000سینک توکار فرامکو مدل 35    33,200,000سینک توکار فرامکو مدل 3

     362,400,000سینک توکار فرامکو مدل 36    3,450,000آجدار - 3سینک توکار فرامکو مدل 3

     373,900,000سینک توکار فرامکو مدل 37    42,950,000سینک توکار فرامکو مدل 4

     384,350,000سینک توکار فرامکو مدل 38    53,200,000سینک توکار فرامکو مدل 5

     396,100,000سینک توکار فرامکو مدل 39    64,100,000سینک توکار فرامکو مدل 6

     403,850,000سینک توکار فرامکو مدل 40    73,350,000سینک توکار فرامکو مدل 7

     414,050,000سینک توکار فرامکو مدل 41    82,500,000سینک توکار فرامکو مدل 8

     424,950,000سینک توکار فرامکو مدل 42    103,300,000سینک توکار فرامکو مدل 10

     433,450,000سینک توکار فرامکو مدل 43    113,450,000سینک توکار فرامکو مدل 11

     444,450,000سینک توکار فرامکو مدل 44    123,900,000سینک توکار فرامکو مدل 12

     456,300,000سینک توکار فرامکو مدل 45    132,900,000سینک توکار فرامکو مدل 13

     45auto6,700,000سینک توکار فرامکو مدل 45auto    142,650,000سینک توکار فرامکو مدل 14

     45auto7,250,000سینک توکار فرامکو مدل میکرو 45auto    152,800,000سینک توکار فرامکو مدل 15

     465,400,000سینک توکار فرامکو مدل 46    163,600,000سینک توکار فرامکو مدل 16

     476,400,000سینک توکار فرامکو مدل 47    176,700,000سینک توکار فرامکو مدل 17

     483,850,000سینک توکار فرامکو مدل 48    183,850,000سینک توکار فرامکو مدل 18

     496,350,000سینک توکار فرامکو مدل 49    193,200,000سینک توکار فرامکو مدل 19

     506,350,000سینک توکار فرامکو مدل 50    203,800,000سینک توکار فرامکو مدل 20

     516,500,000سینک توکار فرامکو مدل 51    212,550,000سینک توکار فرامکو مدل 21

     51auto6,950,000سینک توکار فرامکو مدل 51auto    225,150,000سینک توکار فرامکو مدل 22

     51auto7,500,000سینک توکار فرامکو مدل میکرو 51auto    235,950,000سینک توکار فرامکو مدل 23

23auto 23سینک توکار فرامکو مدلauto6,400,000    52 53سینک توکار فرامکو مدل-               

23auto 23سینک توکار فرامکو مدل میکروauto6,950,000    53 53سینک توکار فرامکو مدل-               

     545,500,000سینک توکار فرامکو مدل 54    244,300,000سینک توکار فرامکو مدل 24

     54auto5,900,000سینک توکار فرامکو مدل 54auto    254,700,000سینک توکار فرامکو مدل 25

     54auto6,300,000سینک توکار فرامکو مدل میکرو 54auto    5,200,000 میکرو25سینک توکار فرامکو مدل 25

     556,900,000سینک توکار فرامکو مدل 55    265,650,000سینک توکار فرامکو مدل 26

     55auto7,300,000سینک توکار فرامکو مدل 55auto    6,300,000 میکرو26سینک توکار فرامکو مدل 26

               -55autoسینک توکار فرامکو مدل میکرو 55auto    276,000,000سینک توکار فرامکو مدل 27

    6,750,000 میکرو27سینک توکار فرامکو مدل 27

    285,150,000سینک توکار فرامکو مدل 28

    5,600,000 میکرو28سینک توکار فرامکو مدل 28

    295,450,000سینک توکار فرامکو مدل 29

    5,950,000 میکرو29سینک توکار فرامکو مدل 29

    304,150,000سینک توکار فرامکو مدل 30
    314,500,000سینک توکار فرامکو مدل 31
    323,850,000سینک توکار فرامکو مدل 32
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(پخش هود، سینک، گاز، فر توکار، شیرآالت بهداشتی)   هودینگ

قیمت به ریالنام محصولکد کاالقیمت به ریالنام محصولکد کاال

 لیست قیمت هود لیست قیمت سینک الکچری

   10114,700,000هود فرامکو مدل 101  50111,500,000سینک الکچری فرامکو مدل 501

   10212,400,000هود فرامکو مدل 102  50210,200,000سینک الکچری فرامکو مدل 502

     1039,900,000هود فرامکو مدل 103  51010,400,000سینک الکچری فرامکو مدل 510

     1049,900,000هود فرامکو مدل 104    5224,500,000سینک الکچری فرامکو مدل 522

522auto 522سینک الکچری فرامکو مدلauto4,750,000    105 1056,800,000هود فرامکو مدل     

     1063,610,000هود فرامکو مدل 106    5235,500,000سینک الکچری فرامکو مدل 523

523auto 523سینک الکچری فرامکو مدلauto5,750,000    107 1077,900,000هود فرامکو مدل     

     1087,500,000هود فرامکو مدل 108              -524سینک الکچری فرامکو مدل 524

     1097,000,000هود فرامکو مدل 109    5255,800,000سینک الکچری فرامکو مدل 525

525auto 525سینک الکچری فرامکو مدلauto6,100,000    110 11013,500,000هود فرامکو مدل   

    5276,450,000سینک الکچری فرامکو مدل 527

              -528سینک الکچری فرامکو مدل 528

    5413,300,000سینک الکچری فرامکو مدل 541

    5423,950,000سینک الکچری فرامکو مدل 542

    5618,600,000سینک الکچری فرامکو مدل 561
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