
 

 بسمه تعالی

 محصوالت گروه تولیدی و صنعتی رابیتس ) قیمت ها به لایر می باشد( 99مصرف کننده  موقتماه  تیرلیست قیمت       

 اجاق سرشعله هرمی قیمت)ریال(

ف
 ردی

000/000/02  RG-365P– 3 1 شعله مربع لعاب پلوپز وسط 

000/000/02  RG-365P– 3 2 شعله مربع لعاب پلوپز کنار 

000/000/02  RG-345P – 3 3 شعله گرد لعاب پلوپز وسط 

000/000/02  RG-345P– 3  4 شعله گرد لعاب پلوپز کنار 

 مبلهگاز اجاق  قیمت)ریال(

ف
 ردی

000/573/35  RF-3535PTF– 1 پروفشنال بدنه استیل صفحه 

000/500/37  RF-3535PWF– 2 پروفشنال بدنه سفید صفحه 

000/500/37  RF-3535PBF– 3 پروفشنال بدنه مشکی صفحه 

 استیلاجاق  قیمت)ریال(

ف
 ردی

000/570/03  RS-355–3 1 با سرشعله طرح دیفندیوسط پلوپز  -مربع شعله 

000/570/03  RS-355–3 2 با سرشعله طرح دیفندی وسط پلوپز  -گرد شعله 

000/060/05  -RS-355 3 3 سرشعله وکشعله پلوپز وسط با 

000/060/05  -RS-355 –  4 سرشعله وکشعله پلوپز کنار با 

000/650/03  T354-RS–3  5 مکانیکی تایمر شعله دو پلوپز 

000/060/05  RS-353–3 6 شعله پلوپز وسط 

000/633/02  RS-356–3 7 شعله پلوپز وسط 

000/323/00  -RS-35538 شعله پلوپز وسط 

000/323/00  -RS-35539 شعله پلوپز کنار 

000/200/00  RS-353–3 11 جدید شعله پلوپز کنار 

000/200/00  RS-356–3 11 جدید  شعله پلوپز وسط 

000/060/05  RS-357–3  12 با سرشعله وککنار شعله پلوپز 

000/060/05 RS-355–3 13 با سرشعله وک  شعله پلوپز وسط 

000/767/02 RS-025 14 اجاق لعابی مات 

25/020/000 RS-435- 4 15 شعله استیل 

000/370/22 RS-535- 5 16  شعله استیل 

(099)کد فر توکار قیمت)ریال(  

ف
 ردی

111/171/56  RO-555- 1 برنامه 55استیل یتال جفر تمام برق دی 

111/511/54  RO-555- 2 برنامه 55 یتال مشکیجفر تمام برق دی 

111/491/56  RO-554- 3 برنامه 55یتال مشکی جفر تمام برق دی 

58/191/111 RO-554W- 4 برنامه 55 سفیدیتال جفر تمام برق دی 

111/951/51  RO-555- 5 برنامه 6 فر تمام برق آنالوگ استیل 

111/391/49  RO-555-6 برنامه 6 برق آنالوگ مشکی فر تمام 

---- ROG-555- 7 برنامه 6 آنالوگ مشکی برق و گازفر 

 اجاق شیشه ای قیمت)ریال(

ف
ردی

 

000/020/25  RG-365– 3 1 شعله مربع لعاب پلوپز وسط 

000/020/25  RG-365– 3 2 شعله مربع لعاب پلوپز کنار 

000/020/00 -RG335  3 3 دیفندیشعله پلوپز وسط سرشعله طرح 

000/020/00 -RG-335 3  4 دیفندیشعله پلوپز کنار سرشعله طرح 

000/350/03 -RG-337 3  5 دیفندیشعله پلوپز وسط سرشعله طرح 

000/000/07 -RG-337D 3 6 ها شعله دیجیتال همه تایمر دیفندی شعله پلوپز وسط سرشعله طرح 

000/000/05 RG-333– 3  7 پلوپز دوالشعله 

000/020/25 RG-335– 3 8 شعله گرد لعاب پلوپز وسط 

000/300/00 RG-335D– 3  9 تایمر دیجیتالشعله گرد لعاب 

000/773/03 RG-335W– 3 11 شعله گرد لعاب پلوپز وسط شیشه سفید 

000/200/25 RG-335L– 3 11 شعله نما شعله گرد لعاب پلوپز وسط 

000/300/00 RG-335LD– 3 12 دیجیتالتایمرشعله نما  شعله گرد لعاب پلوپز وسط 

000/020/25 RG-335– 3 13 شعله گرد لعاب پلوپز کنار 

000/300/00 RG-335D– 3  14 تایمر دیجیتالشعله گرد لعاب 

000/773/03 RG-335W– 3 15 شعله گرد لعاب شیشه سفید 

000/000/05 RG-335– 3 16 دیفندیسرشعله طرح   وسط شعله گرد پلوپز 

000/000/07 RG-335W– 3 17 دیفندیطرح  شیشه سفید وسط شعله گرد پلوپز 

000/000/05 RG-335– 3 18 دیفندیسرشعله طرح   پلوپز کنار شعله گرد 

000/000/07 RG-335W– 3 19 دیفندیشیشه سفید طرح   پلوپز کنار شعله گرد 

000/500/02 RG-345– 3  21 جدیدشعله گرد لعاب پلوپز وسط 

000/773/03 RG-345W– 3 21 جدیدپلوپز وسط  شیشه سفید شعله گرد لعاب 

000/233/02 RG-347– 3 22 شعله گرد لعاب پلوپز وسط ستاره 

000/273/00  - RG-347F3  23 دیفندیشعله گرد پلوپز وسط ستاره سرشعله طرح 

000/300/00 RG-347D– 3  24 تایمر دیجیتال شعله گرد لعاب پلوپز وسط ستاره 

000/773/03 RG-347W– 3 25 شعله گرد لعاب پلوپز وسط ستاره شیشه سفید 

000/233/02 RG-346– 3 26 شعله گرد لعاب پلوپز کنار ستاره 

000/300/00 RG-346D– 3  27 تایمر دیجیتال شعله گرد لعاب پلوپز کنار ستاره 

000/773/03 RG-346W– 3 28 شعله گرد لعاب پلوپز کنار ستاره شیشه سفید 

000/500/02 RG-345T– 3 29 دو پلوپز تایمر مکانیکیستاره  شعله گرد 

000/200/23 RG-435 31 شعله گرد لعاب 

000/000/26 RG-455– 431 شعله ستاره دوپلوپز 

000/200/25 RG-535– 5 32 شعله گرد لعاب 

000/500/23 RG-545– 5 33 شعله گرد لعاب دو پلوپز 

000/050/20 RG-555– 5  34 45شعله گرد لعاب عرض 

000/700/2 RG-535- 5  35 لعاب گردشعله 



 

 

 ابعاد قیمت)ریال(
 (CM) 

 Fسینک  وارداتی سری 

ف
 ردی

 30*200 RS-555F -  1 سینک 

 30*226  RS-555F- 2 سینک 

 30*200 RS-555F –  3 سینک 

 سینک فانتزی توکار قیمت)ریال(

ف
 ردی

 RS-555  1 دو لگن + جامایع ظرفشویی 

 RS-555  2 دو لگن + جامایع ظرفشویی 

 RS-555 3 دو لگن + جامایع ظرفشویی 

 RS-554 4 دو لگن پروانه + جامایع ظرفشویی 

 RS-553 5 ظرفشویی جامایع+  گرد سینی لگن دو 

 RS-556 6 دو لگن + جامایع ظرفشویی 

 RS-557 7 دو لگن + جامایع ظرفشویی 

 سینک فانتزی روکار    قیمت)ریال(
ف

 ردی
 RS-554- 1  دو لگن پروانه + جامایع ظرفشویی 

 شیشه ایسینک  قیمت)ریال(

ف
 ردی

 RG-555B 1 دو لگن شیشه مشکی 

 ابعاد قیمت)ریال(
 (CM) 

 گرانیتیسینک  

ف
 ردی

000/200/07  30*223 R5555-  1 گرانیتی نقره ایسینک 

000/200/07  30*223 R5555- 2 گرانیتی سفید صدفی سینک 

 (099)کد فر توکار قیمت)ریال(

ف
 ردی

000/000/32  RO-655- برنامه55مشکی یتال جفر تمام برق دیmeat probe 1 

000/053/62  RO-655W- برنامه 55سفیدیتال جفر تمام برق دیmeat probe 2 

000/073/60  RO-655S- برنامه55جیتال استیل فر تمام برق دیmeat probe 3 

000/300/62  RO-654- برنامه 55مشکییتال جفر تمام برق دیmeat probe 4 

 

 

 تمامی قیمت ها به صورت موقت می باشد

 

 

 هود قیمت)ریال(

ف
ردی

 

000/700/23  RH-555 ( 55-55شومینه ای استیل موتور فلزی) 1 

000/700/23 RH-555 ( 55-55شومینه ای مشکی موتور فلزی) 2 

000/023/23 RH-555 3 (55-55-65موتور فلزی )-مورب مشکی 

000/500/02 RH-555W 4 (55موتور فلزی )-مورب سفید 

000/350/00 RH-5545 (55موتور فلزی )-شومینه ای مشکی فلت 

000/630/22 RH-553 6 (75موتور فلزی)-مخفی استیل 

000/063/26 RH-557 (  55-55مورب مشکی موتور فلزی) 7 

000/233/02 RH-555 8 (55) یموتور فلز-یمورب مشک 

000/550/07 RH-555AS 9 (55) یموتور فلز-یجک برق-یمورب مشک 

000/500/02 RH-555L 11 (55) یموتور فلز-خط دار-یمورب مشک 

000/330/00 RH-555W 11 (55) یموتور فلز-دیمورب سف 

000/503/50 RH-555WAS 12 (55موتور فلزی )-جک برقی-مورب سفید 

000/720/00 RH-555B&W 13 (55موتور فلزی )-مورب مشکی سفید 

000/000/00 RH-555 14 (55موتور فلزی)-دستیجک -مورب مشکی 

000/320/00 RH-555L 15 (55موتور فلزی)-دستی جک-خط دار-مورب مشکی 

000/300/25 RH-555 16 (55موتور فلزی)-مورب مشکی 

000/330/00 RH-555W 17 (55موتور فلزی)-مورب سفید 

000/500/02 RH-555B&W 18 (55موتور فلزی)-مورب مشکی سفید 

000/056/00 RH-555 19 (55موتور فلزی )-مورب مشکی 

000/000/00 RH-555L 21 (55موتور فلزی)-مورب مشکی خط دار 

000/703/06 RH-555W  21 (55موتور فلزی )–مورب سفید 

000/703/06 RH-555WL 22 (55موتور فلزی )-مورب سفید خط دار 

000/050/00 RH-555B&W23 (55موتور فلزی )-مورب مشکی سفید 

000/773/03 
RH-555–  مورب مشکی دو چشمیFREE TOUCH 5موتور -عدد جک دستی

 (55فلزی)
24 

000/520/22 RH-555 25 (55موتور فلزی)-تک شیشه  -شومینه مشکی 

000/633/00 RH-554 26 (55موتور  فلزی) –شیشه ی درب رفلکس  -مورب مشکی 

000/003/50 -RH-553  مورب مشکی-TOUCH FREE-27 (55موتور فلزی) -جک برقی 

000/220/00 -RH-556 28 (55موتور فلزی) –عدد جک دستی5-مورب استیل 

000/750/05 
-RH-557 تک چشمی–مورب مشکی-  FREE TOUCH- 5عدد جک دستی- 

 (55موتور فلزی)
29 

26/200/000 -RH-555  31 (55موتور فلزی) -مخفی شیشه  مشکی 

27/053/000 -RH-555w  31 (55موتور فلزی) -مخفی شیشه سفید 

25/053/000 RH-555 - 32 (55موتور فلزی )–مورب مشکی 

25/053/000 RH-555L -33 (55موتور فلزی )–مورب مشکی خط دار 

20/570/000 RH-555 -  34 (55موتور فلزی ) –مخفی مشکی 

26/000/000 RH-555 - 35 (55موتور فلزی)-مخفی شیشه رفلکس طالیی 

25/000/000 RH-555 -  36 (55موتور فلزی ) –مخفی شیشه رفلکس مشکی 


