
قیمت مصرف کنندهسایزنام محصولردیفقیمت مصرف کنندهسایزنام محصولردیف

58014,000,000هود مخفی مدل آرتیما 9017,200,00031هود مدل مارس1

9016,800,000-80-60(استیل-مشکی) Bهود مدل تاچ 6016,900,00032هود مدل اطلس2

9018,100,000-60(مشکی) 1420هود مدل 9017,200,00033هود مدل اطلس3

9018,100,000(تیتانیوم) Bهود مدل تاچ 9018,100,00034هود مدل اونیکس مشکی4

8019018,700,000هود مدل 9018,600,00035هود مدل اونیکس رفلکس5

9019,600,000(مشکی) 1410هود مدل 6019,100,00036(مشکی)هود مدل پادنا 6

9019,600,000(مشکی) 1411هود مدل 9019,900,00037(مشکی)هود مدل پادنا 7

9019,600,000-60(مشکی) 1430هود مدل 9020,600,00038هود مدل پارمیس8

9021,400,000(استیل-تیتانیوم) 1410هود مدل Pluse9021,100,00039هود مدل پاردیک 9

9021,400,000(تیتانیوم) 1411هود مدل M9021,100,00040هود مدل پارمیس 10

9021,400,000(سفید) 1410هود مدل 9021,400,00041(مشکی)هود مدل پاردیک 11

9021,400,000(سفید) 1411هود مدل 9021,900,00042(سفید)هود مدل پادنا 12

6021,400,000(استیل) 1420هود مدل Amor9023,400,00043هود مدل 13

6023,800,000(استیل) 1430هود مدل 8023,600,00044 سنسوردار1510هود مدل 14

9025,000,000(استیل) 1430هود مدل 9023,900,00045 سنسوردار1510هود مدل15

9026,800,000(استیل) 1420هود مدل 8024,200,00046 سنسوردار1510Mهود مدل 16

island9031,600,000 جزیره 1400هود مدل 9024,500,00047هود مدل کارینا17

7535,400,000 (سفید-مشکی)هود مدل پرستیژ 8024,500,00048 سنسوردار1520هود مدل 18

909,300,000-80-60(استیل) 4000هود دو موتوره مدل 9025,000,00049هود مدل تایتان19

909,600,000-80-400060-2000هود دو موتوره مدل 9025,000,00050هود مدل آریل20

9010,100,000-80-60(طرح چوب) 2000هود دو موتوره مدل 9025,200,00051(زه بژ-زه طالیی)هود مدل پارمیدا 21

6016,300,000(مشکی) 1440هود مدل 9026,300,00052(سفید)هود مدل پاردیک 22

9017,200,000(مشکی) 1440هود مدل 8027,600,00053هود مدل پانیسا23

6017,800,000(استیل) 1440هود مدل 8028,400,00054هود مدل پانیذ24

6017,900,000(مشکی) 1450هود مدل 9028,400,00055هود مدل پرنسا25

9018,600,000(استیل) 1440هود مدل 8031,600,00056هود مدل پاترا26

9018,600,000(مشکی) 1450هود مدل 37012,200,00057هود مخفی مدل آرتیما 27

6019,200,000(استیل) 1450هود مدل 7013,700,00058 2هود مخفی مدل آرتیما28

9020,700,000(استیل) 1450هود مدل 7013,700,00059رفلکس2هود مخفی مدل آرتیما 29

47013,900,00060هود مخفی مدل آرتیما 30

99/04/23: تاریخ (مصرف کننده)                 لیست قیمت هـود 



قیمت مصرف کننده(با قطعات دیفندی)نام محصول ردیفقیمت مصرف کننده(با قطعات دیفندی)نام محصول ردیف

513M35,600,000- شعله استیل مدل5اجاق گاز203S19,900,00028-شعله استیل مدل2اجاق گاز1

518B34,900,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز 203G17,000,00029-شعله استیل مدل2اجاق گاز2

518SX35,400,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز 302G26,900,00030- شعله شیشه ای مدل3اجاق گاز3

518S35,000,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز303G32,200,00031-شعله شیشه ای مدل3اجاق گاز4

518M35,600,000- شعله استیل مدل5اجاق گاز419M30,600,00032- شعله شیشه ای مدل4اجاق گاز5

530S35,200,000- شعله استیل مدل5اجاق گاز422M32,500,00033-شعله شیشه ای مدل4اجاق گاز6

530M35,600,000- شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز425M32,300,00034-شعله شیشه ای مدل4اجاق گاز7

531S37,000,000- شعله استیل مدل5اجاق گاز403G31,100,00035-شعله شیشه ای مدل4اجاق گاز8

532S37,000,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز403GW32,900,00036- شعله شیشه ای مدل4اجاق گاز 9

531SF37,700,000- شعله استیل مدل5اجاق گاز403S30,100,00037-شعله شیشه ای مدل4اجاق گاز10

532SF37,700,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز501G32,100,00038-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز11

35,700,000پاردیک سفید-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز34,500,00039 مشکی511G-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز12

34,400,000پاردیک مشکی-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز 37,400,00040 سفید511GW-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز13

35,900,000اپل سفید- شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز34,500,00041 مشکی512G-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز14

34,600,000اپل مشکی-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز 37,400,00042 سفید512GW- شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز15

523M35,000,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز 526G34,800,00043-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز16

523S34,900,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز 527G34,800,00044-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز17

524S35,600,000-شعله استیل مدل5اجاق گاز526GC34,800,00045-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز18

527GC34,800,00046CGشعله شیشه ای مدل5اجاق گاز19 830132,100,000شعله الین  مدل 3اجاق گاز 

34,500,00047CGمشکی521G- شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز20 140236,700,000- شعله الین مدل4اجاق گاز

37,400,00048CS سفید521GW-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز21 750136,700,000- شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز

CG 850334,400,000-اجاق گاز پنج شعله مدل519M34,500,00049-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز22

CG 850434,400,000-اجاق گاز پنج شعله مدل525M34,500,00050-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز23

CG950243,300,000-اجاق گاز پنج شعله مدل522M34,500,00051-شعله شیشه ای مدل5اجاق گاز 24

513S35,000,00052CS-شعله استیل مدل5اجاق گاز 25 857137,600,000 شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

26CG CC220143,600,000اجاق برقی دو برنر  957139,800,00053 شعله شیشه ای مدل 5اجاق گاز 

513SX35,400,00054-شعله استیل مدل5اجاق گاز 27

99/04/23: تاریخ  (مصرف کننده)    لیست قیمت اجاق گاز  



قیمت مصرف کنندهنام محصولردیفقیمت مصرف کنندهنام محصولردیف

IG24,800,000 8515اجاق مدل IG12,400,00012 3201اجاق مدل 1

IG24,800,000 8516اجاق مدل IG18,500,00013 6401اجاق مدل 2

IG25,900,000 8517اجاق مدل IG19,700,00014 6403اجاق مدل 3

IG-M25,800,000 8518اجاق مدل IG24,800,00015 8501اجاق مدل 4

IG25,900,000 8519اجاق مدل IG24,800,00016 8502اجاق مدل 5

IG25,900,000 8520اجاق مدل IG24,800,00017 8503اجاق مدل 6

IG25,900,000 8521اجاق مدل IG24,800,00018 8505اجاق مدل 7

IS25,500,000 9501اجاق مدل IG24,800,00019 8507اجاق مدل 8

IS26,300,000 9502اجاق مدل IG24,800,00020 8509اجاق مدل 9

IS26,900,000 9504اجاق مدل IG24,800,00021 8510اجاق مدل 10

IS26,900,000 9505اجاق مدل IG24,800,00022 8514اجاق مدل 11

99/04/23: تاریخ  (Can i)            لیست قیمت اجاق ایرانی 

اجـاق ایـرانی



قیمت مصرف کنندهردیف

171,100,000

271,100,000

371,100,000

471,100,000

571,100,000

671,100,000

771,100,000

871,100,000

984,700,000

1060,700,000

1161,800,000

1263,100,000

1371,000,000

TCP371Bفر مشکی برقی مدل 

TCP374Bفر مشکی برقی مدل 

TCP362Wفر سفید برقی مدل 

TCP367Wفر مشکی برقی و گازی مدل 

TCP371Mفر مشکی برقی مدل 

TCP360Mفر مشکی برقی و گازی مدل 

TCP363Bفر مشکی برقی مدل 

TCP370Mفر مشکی برقی و گازی مدل 

99/04/23: تاریخ  (مصرف کننده)                                     لیست قیمت فـر  

TCP361Bفر مشکی برقی مدل 

TCP361Wفر سفید برقی مدل 

TCP362Bفر مشکی برقی مدل 

نام محصول

TCP360Bفر مشکی برقی و گازی مدل 

TCP360Wفر سفید برقی و گازی مدل 



قیمت مصرف کنندهنام محصولردیفقیمت مصرف کنندهنام محصولردیف

43810,900,000سینک مدل 703414,200,00011سینک مدل 1

43910,900,000سینک مدل 703315,800,00012سینک مدل 2

44010,900,000سینک مدل 8022P19,100,00013سینک مدل 3

A14,900,000 30*40سینک باکسی 8031P-4521,900,00014سینک مدل 4

A16,200,000 40*40سینک باکسی 8032P19,100,00015سینک مدل 5

A17,600,000 40*50سینک باکسی 8041P-4521,900,00016سینک مدل 6

A18,800,000 60*50سینک باکسی 8052P19,100,00017سینک مدل 7

CN 7432,800,000سینک باکسی 8062P19,100,00018سینک مدل 8

CN 9040,500,000سینک باکسی 8072P19,100,00019سینک مدل 9

CN10443,900,000سینک باکسی 43710,900,00020سینک مدل 10

قیمت مصرف کنندهنام محصولردیفقیمت مصرف کنندهنام محصولردیف

9052P20,100,000سینک مدل 9022P20,100,0005سینک مدل 1

9062P20,100,000سینک مدل 9031P-4522,800,0006سینک مدل 2

9072P20,100,000سینک مدل 9032P20,100,0007سینک مدل 3

9041P-4522,800,000سینک مدل 4

قیمت مصرف کننده(شیر آالت کن تراست)نام محصول ردیفقیمت مصرف کننده(شیرآالت کن تراست)نام محصول ردیف

10,100,000 سفیدVS3شیر ظرفشویی مدل  9,100,0006استیل مات- سفیدVS1شیر ظرفشویی مدل  1

10,200,000 فونیکسVS4شیر ظرفشویی مدل 8,500,0007 کروم براقVS1شیر ظرفشویی مدل 2

9,400,000 کرومVS5شیر ظرفشویی مدل 9,100,0008 فونیکس استیلVS2شیر ظرفشویی مدل 3

23,800,000 استیلE52شیر ظرفشویی مدل 8,200,0009 کروم براقVS3شیر ظرفشویی مدل  4

8,800,000 استیل ماتVS3شیر ظرفشویی مدل  5

99/04/23: تاریخ 

سینک های استیل توکار

سینک های استیل روکار

شیرآالت کن تراست

(مصرف کننده)لیست قیمت سینک استیل و شیرآالت  
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