
اكو كروم 

اطلس تو پالس كروم 

اطلس كروم 

مانا كروم

پاريس كروم 

اپال كروم

سان كروم 

لرد كروم 

تنسو كروم 

باواريا كروم

شارپ كروم

دانته كروم

ليون كروم 

مارينو كروم

سنيور كروم 

موناكو پالس كروم

يونيك كروم

يونيك پالس كروم

باروك پالس كروم

لوكا كروم 

اروپا كروم

ايمپرو كروم

بيزانس كروم 

روشوييروشويي زدراروشويي
جمع ٤ تكهآشپزخانهحمامتوالت پايه بلند مدل

 ست های کروم

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹

٢,٦٢٦,٠٠٠

٣,٠٨٧,٠٠٠

٤,١٥١,٠٠٠

٤,٧٠٧,٠٠٠

٤,٥٥٢,٠٠٠

٤,٣٣٢,٠٠٠

٥,١٥٢,٠٠٠

٤,٧٢٠,٠٠٠

٦,٢٥٤,٠٠٠

٥,٦٣٤,٠٠٠

٥,٦٦١,٠٠٠

٦,٥٥٧,٠٠٠

٦,٦٣٧,٠٠٠

٦,٥٥٥,٠٠٠

٧,٢٥٦,٠٠٠

٦,٦٢٧,٠٠٠

٦,٩٤٧,٠٠٠

٦,٩٤٧,٠٠٠

٨,١٩١,٠٠٠

٦,٨٢٣,٠٠٠

٧,٤٧٨,٠٠٠

٩,١٦٠,٠٠٠

١ , ١٨,٠٠٠١ ٨

٢,٣٦١,٠٠٠

٢,٧٧٣,٠٠٠

٣,٣٣١,٠٠٠

٣,٥١٦,٠٠٠

٤,٢٨٥,٠٠٠

٣,٤٣٦,٠٠٠

٣,٩١٩,٠٠٠

٣,٩٧٧,٠٠٠

٥,٩٥٦,٠٠٠

٥,٠٤٧,٠٠٠

٦,١١١,٠٠٠

٤,٨٥٦,٠٠٠

٦,٠٣٩,٠٠٠

٦,١٢٦,٠٠٠

٦,٦١١,٠٠٠

٦,٢٥٤,٠٠٠

٦,٨٢٩,٠٠٠

٦,٨٢٩,٠٠٠

٤,٥٨٠,٠٠٠

٧,٤٩٧,٠٠٠

٧,٥٠٧,٠٠٠

١٠,٠١١,٠٠٠

١٢,٤٥٨,٠٠٠

٢,٨٧٣,٠٠٠

٣,٣٧٧,٠٠٠

٤,١٢٠,٠٠٠

٤,٢٥٦,٠٠٠

٤,٩٦٥,٠٠٠

٤,٢٣٩,٠٠٠

٤,٧٤٧,٠٠٠

٥,٤٥٩,٠٠٠

٧,٠٧١,٠٠٠

٥,٩٥١,٠٠٠

٦,٣٠٦,٠٠٠

٥,٨٢٣,٠٠٠

٦,٧٣١,٠٠٠

٧,٤٣٧,٠٠٠

٧,٣٥٩,٠٠٠

٦,٧٥٣,٠٠٠

٧,٤٠٥,٠٠٠

٧,٤٠٥,٠٠٠

٥,٧٦٨,٠٠٠

٧,٧٩٨,٠٠٠

٨,٠٩٢,٠٠٠

١٠,٣٩٢,٠٠٠

١٣,١٩٦,٠٠٠

٢,٦٨٠,٠٠٠

٣,١٥٠,٠٠٠

٥,١١٠,٠٠٠

٥,٢٢٩,٠٠٠

٥,٧٦٥,٠٠٠

٥,٢٤٨,٠٠٠

٥,٨٣٥,٠٠٠

٥,٨١٨,٠٠٠

٧,٦٨٦,٠٠٠

٧,١٠٨,٠٠٠

٥,٧٧٨,٠٠٠

٨,٩٤٩,٠٠٠

٧,٨١٢,٠٠٠

٧,٤٣٥,٠٠٠

٨,٥٢٢,٠٠٠

٧,٨١٢,٠٠٠

١١,٨٧٧,٠٠٠

١١,٨٧٧,٠٠٠

٩,٠٠١,٠٠٠

٧,٠٠٤,٠٠٠

٨,٨٧٦,٠٠٠

٩,٣٩٣,٠٠٠

١ , ,٠٠٠١ ٥٢٧

٢,٧٣٢,٠٠٠

٣,٢١١,٠٠٠

٣,٩٣٢,٠٠٠

٤,٦٥٢,٠٠٠

٤,٩٥٤,٠٠٠

٤,٥٧٠,٠٠٠

٤,٦٧٤,٠٠٠

٥,١٦٧,٠٠٠

٠

٠

٦,٨٦٧,٠٠٠

٠

٦,٣٦٧,٠٠٠

٦,٩٠٤,٠٠٠

٦,٨٥٩,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٨,٠٥٦,٠٠٠

٦,٢٥٧,٠٠٠

٠

٧,٢٥٧,٠٠٠

٠

٨,٩٦٥,٠٠٠

٠

٨,١٦٠,٠٠٠

٩,٩٠٦,٠٠٠

٩,٩٠٦,٠٠٠

١٤,٨٤٠,٠٠٠

٩,٩٦٦,٠٠٠

٩,١٧٩,٠٠٠

١٣,١٠٢,٠٠٠

١٥, ٢٢,٠٠٠١

١٠,٥٤٠,٠٠٠

١٢,٣٨٧,٠٠٠

١٦,٧١٢,٠٠٠

١٧,٧٠٨,٠٠٠

١٩,٥٦٧,٠٠٠

١٧,٢٥٥,٠٠٠

١٩,٦٥٣,٠٠٠

١٩,٩٧٤,٠٠٠

٢٦,٩٦٧,٠٠٠

٢٣,٧٤٠,٠٠٠

٢٣,٨٥٦,٠٠٠

٢٦,١٨٥,٠٠٠

٢٧,٢١٩,٠٠٠

٢٧,٥٥٣,٠٠٠

٢٩,٧٤٨,٠٠٠

٢٧,٤٤٦,٠٠٠

٣٣,٠٥٨,٠٠٠

٣٣,٠٥٨,٠٠٠

٢٧,٥٤٠,٠٠٠

٢٩,١٢٢,٠٠٠

٣١,٩٥٣,٠٠٠

٣٨,٩٥٦,٠٠٠

٤ ,٩٩٩,٠٠٠٨



روشوييروشويي زدراروشويي
جمع ٤ تكهآشپزخانهحمامتوالت پايه بلند مدل

ست های کروم مات

ليون كروم مات

مارينو كروم مات

موناكو پالس كروم مات

يونيك كروم مات

يونيك پالس كروم مات

لوكا كروم مات

اروپا كروم مات

ايمپرو كروم مات

دانته طال

مارينو طال

سنيور طال 

يونيك طال

يونيك پالس طال

باروك پالس طال

لوكا طال 

اروپا طال

ايمپرو طال 

بيزانس طال 

ست های طال
روشوييروشويي زدراروشويي

جمع ٤ تكهآشپزخانهحمامتوالت پايه بلند مدل

٧,٦٨٠,٠٠٠

٨,١٨٠,٠٠٠

٨,٨٢٦,٠٠٠

٨,٨٩١,٠٠٠

٨,٨٩١,٠٠٠

٩,١٩٥,٠٠٠

٨,٣٩٧,٠٠٠

٩,٣١٦,٠٠٠

١٠,٣٩٢,٠٠٠

١٣, ,٠٠٠٢٧٢

٥,٧٣٠,٠٠٠

٧,٦٤٥,٠٠٠

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٦١٠,٠٠٠

٨,٦١٠,٠٠٠

٦,١٨٨,٠٠٠

٩,٠٥٧,٠٠٠

٩,٣٤٧,٠٠٠

١١,٢٩٣,٠٠٠

١٣,٨٩٥,٠٠٠

٦,٩٥٧,٠٠٠

٩,٢٨٢,٠٠٠

٨,٩٠٧,٠٠٠

٩,٢٠٥,٠٠٠

٩,٢٠٥,٠٠٠

٧,١٧٩,٠٠٠

٩,٣٤٩,٠٠٠

٩,٨٨٤,٠٠٠

١١,٦٩٧,٠٠٠

١٤,٥٣٤,٠٠٠

١٠,٤٦٩,٠٠٠

٩,٢٧٩,٠٠٠

٩,٨٥٩,٠٠٠

١٣,٢٥٨,٠٠٠

١٣,٢٥٨,٠٠٠

٩,٧٦٣,٠٠٠

٨,٥٦٥,٠٠٠

١٠,٢٤١,٠٠٠

١٠,٦٢٢,٠٠٠

١ , ١٢,٠٠٠٢ ٨

٠

٨,٦١٦,٠٠٠

٨,٥٠٥,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٨,٥١٢,٠٠٠

١١,١٨٩,٠٠٠

٠

١١,٣٧٦,٠٠٠

١١,٣٧٦,٠٠٠

١٦,١٨١,٠٠٠

١١,٤٥٣,٠٠٠

١٠,٨٩٨,٠٠٠

١٤,٦٠٥,٠٠٠

١٦, ٣٤,٠٠٠١

٣٠,٨٣٦,٠٠٠

٣٤,٣٨٦,٠٠٠

٣٥,٨٨٦,٠٠٠

٣٩,٩٦٤,٠٠٠

٣٩,٩٦٤,٠٠٠

٣٢,٣٢٥,٠٠٠

٣٥,٣٦٨,٠٠٠

٣٨,٧٨٨,٠٠٠

٤٤,٠٠٤,٠٠٠

٥ ,٥١٣,٠٠٠٤

٧,٦٣٨,٠٠٠

٧,٠٨١,٠٠٠

٧,٥١٣,٠٠٠

٧,٤٤٠,٠٠٠

٧,٤٤٠,٠٠٠

٧,٧٦٦,٠٠٠

٨,٢٠٣,٠٠٠

٩,٥٨٠,٠٠٠

٧,١٢٢,٠٠٠

٦,٦١٦,٠٠٠

٧,١٩٥,٠٠٠

٧,٣٢٢,٠٠٠

٧,٣٢٢,٠٠٠

٨,١٦٧,٠٠٠

٨,٠٢٢,٠٠٠

١٠,٤١٧,٠٠٠

٧,٧٢٤,٠٠٠

٨,٠٣٣,٠٠٠

٧,٦١٦,٠٠٠

٧,٨٩٩,٠٠٠

٧,٨٩٩,٠٠٠

٨,٥٠٧,٠٠٠

٨,٦٣٧,٠٠٠

١٠,٧٨٩,٠٠٠

٨,٦٤٣,٠٠٠

٨,٠٣٠,٠٠٠

٨,٥٢٦,٠٠٠

١٢,٣٦٣,٠٠٠

١٢,٣٦٣,٠٠٠

٧,٥٥٠,٠٠٠

٩,٢٩٦,٠٠٠

٩,٨٠٨,٠٠٠

٧,٣٩٢,٠٠٠

٧,٤٥٧,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٩,٦٨٤,٠٠٠

٨,٨٤٦,٠٠٠

١٠,٣٩٦,٠٠٠

١٠,٣٩٦,٠٠٠

١٠,٤١٩,٠٠٠

٩,٥٢٨,٠٠٠

١٣,٤٥٤,٠٠٠

٣١,١٢٧,٠٠٠

٢٩,٧٦٠,٠٠٠

٣٠,٨٥٠,٠٠٠

٣٥,٠٢٤,٠٠٠

٣٥,٠٢٤,٠٠٠

٣١,٩٩٠,٠٠٠

٣٤,١٥٨,٠٠٠

٤٠,٥٩٤,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



روشوييروشويي زدراروشويي
جمع ٤ تكهآشپزخانهحمامتوالت پايه بلند مدل

ست های طال مات

مارينو طالمات

يونيك طالمات

يونيك پالس طالمات

باروك پالس طال مات

لوكا طال مات 

اروپا طال مات

ايمپرو طال مات

بيزانس طال مات

ست های رنگی
روشوييروشويي زدراروشويي

جمع ٤ تكهآشپزخانهحمامتوالت پايه بلند مدل

اپال شيري كروم

لرد سفيد كروم 

باواريا شيري كروم

باواريا شيري طال

دانته شيري طال

ليون شيري كروم 

مارينو شيري كروم 

مارينو شيري طال

مارينو مشكي طال

مارينو
(زرد - سبز - قرمز - آبي - نارنجي)

سنيور شيري طال 

لوكا مشكي طال 

لوكا شيري طال 

٨,٤٦١,٠٠٠

٩,١٧٣,٠٠٠

٩,١٧٣,٠٠٠

١٠,٥٧٤,٠٠٠

٩,٤٣٢,٠٠٠

٩,٦٢٥,٠٠٠

١١,٠٧١,٠٠٠

١٤, ٨٣,٠٠٠٢

٧,٩٠٦,٠٠٠

٩,٠٧٣,٠٠٠

٩,٠٧٣,٠٠٠

٧,٧٧١,٠٠٠

١٠,٠٧٥,٠٠٠

٩,٦٥٢,٠٠٠

١١,٩٤٤,٠٠٠

١٤, ١٦,٠٠٠٩

٩,٦٠٠,٠٠٠

٩,٥٨٩,٠٠٠

٩,٥٨٩,٠٠٠

٨,٦٨٨,٠٠٠

١٠,٣٥٧,٠٠٠

١٠,١٧٠,٠٠٠

١٢,٣٢٨,٠٠٠

١٥,٦٠١,٠٠٠

٩,٥٩٦,٠٠٠

١٣,٣٠٣,٠٠٠

١٣,٣٠٣,٠٠٠

١١,١٤٢,٠٠٠

٩,٥٩٥,٠٠٠

١٠,٥١٦,٠٠٠

١١,٢٩٧,٠٠٠

١ , ٩١,٠٠٠٣ ٧

٨,٩١١,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١١,٥٧٠,٠٠٠

١١,٨٩٤,٠٠٠

١١,٨٩٤,٠٠٠

١٧,٢٨٧,٠٠٠

١٢,٤١٣,٠٠٠

١١,١٤٩,٠٠٠

١٥,١٣٤,٠٠٠

١٧, ٥٦,٠٠٠٣

٣٥,٥٦٣,٠٠٠

٤١,١٣٨,٠٠٠

٤١,١٣٨,٠٠٠

٣٨,١٧٥,٠٠٠

٣٩,٤٥٩,٠٠٠

٣٩,٩٦٣,٠٠٠

٤٦,٦٤٠,٠٠٠

٥ ,٥٩١,٠٠٠٨

٥,٠٩٥,٠٠٠

٥,٦٧١,٠٠٠

٦,٤٤٢,٠٠٠

٦,٧٠٩,٠٠٠

٧,٣٩٦,٠٠٠

٧,٨٢٦,٠٠٠

٧,٣٦٣,٠٠٠

٧,٦٠٥,٠٠٠

٧,٦٠٥,٠٠٠

٨,١٨٠,٠٠٠

٨,٣٥٣,٠٠٠

, ,٧ ٩٤٠ ٠٠٠

٧ ٩٤٠ ٠٠٠, ,

٤,١٢١,٠٠٠

٤,٨٧٤,٠٠٠

٥,٨١٤,٠٠٠

٦,٠٥٤,٠٠٠

٥,٤٥٣,٠٠٠

٧,١٢٤,٠٠٠

٦,٨٩٣,٠٠٠

٧,١٠٧,٠٠٠

٧,١٠٧,٠٠٠

٧,٦٤٥,٠٠٠

٧,٦٦٨,٠٠٠

٨, ,٠٠٠

٨, ,٠٠٠

٦٧٩

٦٧٩

٤,٩٩٠,٠٠٠

٦,٤٦٤,٠٠٠

٦,٨١٠,٠٠٠

٧,٠٩٠,٠٠٠

٦,٥١٤,٠٠٠

٧,٩٤٠,٠٠٠

٨,٢٩٦,٠٠٠

٨,٦٢٨,٠٠٠

٨,٦٢٨,٠٠٠
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٨,٤٥٥,٠٠٠

٩, ,٠٠٠

٩, ,٠٠٠

٤٠١

٤٠١

٦,٠٩٣,٠٠٠

٦,٨٣٩,٠٠٠

٧,٩٧١,٠٠٠

٨,٢٩٩,٠٠٠

١٠,٠٧٣,٠٠٠

٩,٢١٩,٠٠٠

٨,٢٩٨,٠٠٠

٨,٦٢٥,٠٠٠

٨,٦٢٥,٠٠٠

٠

٩,٦٨٥,٠٠٠
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, ,٠٠٠

٨ ١٤٠

٨ ١٤٠

٥,٣٥٦,٠٠٠

٦,٠٩٣,٠٠٠

٠

٠

٠

٧,٥٢٠,٠٠٠

٧,٧١٧,٠٠٠

٨,٠١٠,٠٠٠

٨,٠١٠,٠٠٠

٠

٧,٩٢٦,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٧,٢٢٩,٠٠٠

٧,٥٢٩,٠٠٠

٨,٢٠٢,٠٠٠

٠

٩,٩٣٨,٠٠٠

١٠,٤٠٢,٠٠٠

١٠,٤٠٢,٠٠٠

١١,١٨٩,٠٠٠

٠

١١, ,٠٠٠

١١, ,٠٠٠

٣٥٨

٣٥٨

٢٠,٢٩٩,٠٠٠

٢٣,٨٤٨,٠٠٠

٢٧,٠٣٧,٠٠٠

٢٨,١٥٢,٠٠٠

٢٩,٤٣٦,٠٠٠

٣٢,١٠٩,٠٠٠

٣٠,٨٥٠,٠٠٠

٣١,٩٦٥,٠٠٠

٣١,٩٦٥,٠٠٠

١٥,٨٢٥,٠٠٠

٣٤,١٦١,٠٠٠

٣ , ,٠٠٠

٣ , ,٠٠٠

٤ ١٦٠

٤ ١٦٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



روشوييروشويي زدراروشويي
جمع ٤ تكهآشپزخانهحمامتوالت پايه بلند مدل

ست های رنگی

يونيك سفيد كروم

يونيك شيري كروم

يونيك مشكي كروم

يونيك مشكي طال

يونيك شيري طال

يونيك پالس سفيد كروم

يونيك پالس شيري كروم

يونيك پالس مشكي كروم

يونيك پالس شيري طال

يونيك پالس مشكي طال

تيفاني شيري كروم 

تيفاني مشكي طال 

تيفاني شيري طال 

اروپا شيري طال

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٤٧٤,٠٠٠

٨,٤٧٤,٠٠٠

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٢٩٤,٠٠٠

٨,٤٧٤,٠٠٠

٨,٤٧٤,٠٠٠

١١,٢٧٣,٠٠٠

١١,٣٩٤,٠٠٠

١١,٣٩٤,٠٠٠

٨,٥٦٤,٠٠٠

٨,٣٧٢,٠٠٠

٨,٣٧٢,٠٠٠

٨,٣٧٢,٠٠٠

٨,٥٥٥,٠٠٠

٨,٥٥٥,٠٠٠

٨,٣٧٢,٠٠٠

٨,٣٧٢,٠٠٠

٨,٣٧٢,٠٠٠

٨,٥٥٥,٠٠٠

٨,٥٥٥,٠٠٠

١٢,٣٧٧,٠٠٠

١٢,٥٦٩,٠٠٠

١٢,٥٦٩,٠٠٠

٨,٥٩١,٠٠٠

٩,٠٥٢,٠٠٠

٩,٠٥٢,٠٠٠

٩,٠٥٢,٠٠٠

٩,٢٥٣,٠٠٠

٩,٢٥٣,٠٠٠

٩,٠٥٢,٠٠٠

٩,٠٥٢,٠٠٠

٩,٠٥٢,٠٠٠

٩,٢٥٣,٠٠٠

٩,٢٥٣,٠٠٠

١٢,٨٥٥,٠٠٠

١٣,٠٦١,٠٠٠

١٣,٠٦١,٠٠٠

٩,١٩٩,٠٠٠

١٣,٠٦٩,٠٠٠

١٣,٠٦٩,٠٠٠

١٣,٠٦٩,٠٠٠

١٣,٢٢٦,٠٠٠

١٣,٢٢٦,٠٠٠

١٣,٠٦٩,٠٠٠

١٣,٠٦٩,٠٠٠

١٣,٠٦٩,٠٠٠

١٣,٢٢٦,٠٠٠

١٣,٢٢٦,٠٠٠

١٠,١٩٥,٠٠٠

١٠,٣٣٥,٠٠٠

١٠,٣٣٥,٠٠٠

١٠,٠١٢,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١١,٥٤٥,٠٠٠

١١,٥٤٥,٠٠٠

١١,٥٤٥,٠٠٠

١١,٦٢٨,٠٠٠

١١,٦٢٨,٠٠٠

١١,٥٤٥,٠٠٠

١١,٥٤٥,٠٠٠

١١,٥٤٥,٠٠٠

١١,٦٢٨,٠٠٠

١١,٦٢٨,٠٠٠

٠

٠

٠

١٠,٣٢١,٠٠٠

٣٨,٧٨٧,٠٠٠

٣٨,٧٨٧,٠٠٠

٣٨,٧٨٧,٠٠٠

٣٩,٥٠٨,٠٠٠

٣٩,٥٠٨,٠٠٠

٣٨,٧٨٧,٠٠٠

٣٨,٧٨٧,٠٠٠

٣٨,٧٨٧,٠٠٠

٣٩,٥٠٨,٠٠٠

٣٩,٥٠٨,٠٠٠

٤٦,٧٠٠,٠٠٠

٤٧,٣٥٩,٠٠٠

٤٧,٣٥٩,٠٠٠

٣٦,٣٦٦,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



آشپزخانه شاوري ايتن كروم

آشپزخانه شاوري ايتن كروم مات

آشپزخانه شاوري ايتن طال

آشپزخانه شاوري ايتن طال مات

آشپزخانه شاوري ايتن 

 - مشكي كروم - شيري سفيد كروم كروم 

آشپزخانه شاوري ايتن

 شيري طال مشكي طال -

آشپزخانه شاوري ايتن

نارنجي - -  -  -  آبي سبز  زرد قرمز

آشپزخانه شاوري راين كروم

آشپزخانه شاوري راين كروم مات

آشپزخانه شاوري ٢٠٠٠ سان كروم

آشپزخانه شاوري ٢٠٠٠ لرد كروم

اطلس كروم  آشپزخانه شاور

مانا كروم آشپزخانه شاوري

لرد كروم  آشپزخانه شاوري

ليون كروم  آشپزخانه شاوري

مارينو كروم آشپزخانه شاوري

مارينو كروم مات آشپزخانه شاوري

مارينو طال آشپزخانه شاوري

مارينو طالمات آشپزخانه شاوري

مارينو شيري كروم  آشپزخانه شاوري

بيزانس كروم  آشپزخانه شاوري

بيزانس طال  آشپزخانه شاوري

بيزانس طال مات آشپزخانه شاوري

ي 

 

 

 

 

 

 

 

 
مارينو شيري طال  - مشكي طال  آشپزخانه شاوري

 

 

 

١٣،٢٧٣،٠٠٠
١٤،٥٢٠،٠٠٠
١ , ,٠٠٠٦ ٣٠٦
١٧،٣٨٦،٠٠٠

١٤،٣٠٤،٠٠٠

١٤،٥٢٠،٠٠٠

١٦،٣٠٦،٠٠٠

١٢،٨٦٥،٠٠٠
١٣،٦٩٣،٠٠٠
١٠،٣٨٠،٠٠٠
٨،٩١٢،٠٠٠
٨،٥٠١،٠٠٠
٨،٦٠٨،٠٠٠
٨،١٦٩،٠٠٠
٩،٠٣٩،٠٠٠
١١،٦١٥،٠٠٠
١٢،٥٤٥،٠٠٠
١٤،٤٩٦،٠٠٠
١٤،٩٩١،٠٠٠
١٢،٧٨٦،٠٠٠
١٣،٤٧٦،٠٠٠
١٤،١١١،٠٠٠
١٥،٠٥٤،٠٠٠
١٦،١٩٨،٠٠٠

آشپزخانه فنري شارپ كروم

آشپزخانه فنري بيزانس كروم

آشپزخانه فنري بيزانس طال

آشپزخانه فنري بيزانس طالمات

آشپزخانه فنري باواريا كروم

آشپزخانه فنري باواريا شيري كروم

آشپزخانه ديواري اطلس تو پالس كروم

آشپزخانه ديواري اطلس كروم

آشپزخانه ديواري مانا كروم

آشپزخانه ديواري سان كروم

آشپزخانه ديواري لرد كروم

آشپزخانه ديواري لرد سفيد كروم

٧،٠٩٧،٠٠٠
١٥،٨٥٤،٠٠٠
١٧،١٣٩،٠٠٠
١٨،١١٨،٠٠٠
٨،٤٢٧،٠٠٠
٩،٦٥٠،٠٠٠
٣،٣٣٧،٠٠٠
٤،٢٨٠،٠٠٠
٤،٧٠٠،٠٠٠
٥،٢٤٦،٠٠٠
٥،٨٢٨،٠٠٠
٧،٠٦١،٠٠٠

آشپزخانه شاوری ، فنری ، دیواری

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



آشپزخانه دو منظوره

آشپزخانه  آتالنتيك كروم 
آشپزخانه آتالنتيك كروم مات 

آشپزخانه آتالنتيك طال
آشپزخانه آتالنتيك طالمات

آشپزخانه آتالنتيك مشكي طال
آشپزخانه آتالنتيك شيري طال

آشپزخانه آتالنتيك شيري كروم
آشپزخانه آتالنتيك مشكي كروم
آشپزخانه آتالنتيك سفيد كروم

آشپزخانه  فنري آتالنتيك كروم 
آشپزخانه  فنري آتالنتيك كروم مات  

آشپزخانه  فنري آتالنتيك طال 
آشپزخانه  فنري آتالنتيك طال مات 

آشپزخانه  فنري آتالنتيك سفيد كروم
آشپزخانه  فنري آتالنتيك شيري كروم 
آشپزخانه  فنري آتالنتيك مشكي كروم 

آشپزخانه  فنري آتالنتيك شيري طال
آشپزخانه  فنري آتالنتيك مشكي طال

آشپزخانه  آلستركروم
آشپزخانه آلستر كروم مات 

آشپزخانه آلستر سفيد كروم 
آشپزخانه آلستر شيري كروم 
آشپزخانه آلستر مشكي كروم 
آشپزخانه آلستر مشكي طال  
آشپزخانه آلستر شيري طال  

آشپزخانه آلستر زرد
آشپزخانه آلستر قرمز
آشپزخانه آلستر سبز
آشپزخانه آلستر آبي

آشپزخانه آلستر نارنجي

آشپزخانه آلستر  طال  
آشپزخانه آلستر  طال مات

آشپزخانه  فنري آلستر كروم
آشپزخانه فنري آلستر كروم مات 

آشپزخانه  فنري آلستر سفيد كروم 
آشپزخانه  فنري آلستر شيري كروم 
آشپزخانه  فنري آلستر مشكي كروم 
آشپزخانه  فنري آلستر مشكي طال 
آشپزخانه  فنري آلستر شيري طال

آشپزخانه فنري آلستر  طال  
آشپزخانه فنري آلسترطال مات 

آشپزخانه آلبرتا كروم
آشپزخانه يونيك كروم

آشپزخانه يونيك كروم مات
آشپزخانه يونيك طال

آشپزخانه يونيك طالمات
آشپزخانه يونيك سفيد كروم

آشپزخانه يونيك مشكي كروم
آشپزخانه يونيك شيري كروم
آشپزخانه يونيك مشكي طال
آشپزخانه يونيك شيري طال
آشپزخانه يونيك پالس كروم

آشپزخانه يونيك پالس كروم مات
آشپزخانه يونيك پالس طال

آشپزخانه يونيك پالس طالمات
آشپزخانه يونيك پالس مشكي طال
آشپزخانه يونيك پالس شيري طال

آشپزخانه يونيك پالس مشكي كروم
آشپزخانه يونيك پالس سفيد كروم
آشپزخانه يونيك پالس شيري كروم

١١,٤٦٢,٠٠٠
١٢,٢٤٨,٠٠٠
١٢,٥٧٢,٠٠٠
١٣,٢٩١,٠٠٠

١٢,٣٥٠,٠٠٠

١١,٩٠٦,٠٠٠

١٢,٩٥٢,٠٠٠
١٤,٥٤٤,٠٠٠
١٦,١٦٩,٠٠٠
١٧,١٤٩,٠٠٠

١٣,٥٨٨,٠٠٠

١٤,٠٣٢,٠٠٠

١١,٧٨٦,٠٠٠
١٢,٤٤٦,٠٠٠

١٢,٢٢٩,٠٠٠

١٢,٦٧٢,٠٠٠

١٢,٨٩٥,٠٠٠

١٢,٨٩٥,٠٠٠
١٣,٦١٣,٠٠٠
١٣,٩٩٢,٠٠٠
١٤,٨٦٨,٠٠٠

١٤,٦٢٨,٠٠٠

١٥,٠٠٦,٠٠٠

١٥,٢٢٧,٠٠٠
١٦,٠١٥,٠٠٠
١٠,٤٠٦,٠٠٠
١٢,٥٩٠,٠٠٠
١٣,٠٥٩,٠٠٠
١٣,٩٢٠,٠٠٠
١٣,٩٦٤,٠٠٠

١٣,٧٣٩,٠٠٠

١٣,٨٩٠,٠٠٠

١٢,٥٩٠,٠٠٠
١٣,٠٥٩,٠٠٠
١٣,٩٢٠,٠٠٠
١٣,٩٦٤,٠٠٠

١٣,٨٩٠,٠٠٠

١٣,٧٣٩,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



علم دوش

علم دوش  گاما كروم

علم دوش  گاما طال

علم دوش  گاما سفيد كروم

علم دوش  گاما شيري كروم

علم دوش  گاما شيري طال

علم دوش آمور كروم

علم دوش  بارانيا كروم

علم دوش  بارانيا كروم مات

علم دوش  بارانيا طال

علم دوش  بارانيا طال مات

علم دوش  بالتيك كروم

علم دوش  بالتيك كروم مات

علم دوش  بالتيك طال

علم دوش  بالتيك طالمات

علم دوش  بالتيك شيري كروم

علم دوش  بالتيك مشكي كروم

علم دوش  بالتيك شيري طال

علم دوش  بالتيك مشكي طال

علم دوش  لوبك كروم

علم دوش  لوبك طال

علم دوش  لوبك طال مات

٢,٩٣١,٠٠٠

٤,٩١٦,٠٠٠

٣,١٦٦,٠٠٠

٣,٨١٣,٠٠٠

٣,٥٨٥,٠٠٠

, ,٠٠٠

٢٢,٨٤٧,٠٠٠

٢٤,٨٣٨,٠٠٠

٢٧,٨٢٥,٠٠٠

٢٠,٥١٥,٠٠٠

٢٠،٨٦٥،٠٠٠

٢٤،٨٤٧،٠٠٠

٢٦،٨٣٨،٠٠٠

٢٩،٨٢٥،٠٠٠

١٨ ٨٦٥

٢٣,٢٦٥,٠٠٠

٢٨,٨٢٠,٠٠٠

٣٥,٧٨٩,٠٠٠

٣٨,٧٧٥,٠٠٠

٨,٩٨١,٠٠٠

١٠,٧٣١,٠٠٠

١٦,٧٢٦,٠٠٠

١٩,١٢٤,٠٠٠

٩,٥٣٢,٠٠٠

١١,٠٦٧,٠٠٠

٨,٩٨١,٠٠٠

١٠,٧٣١,٠٠٠

١٦,٧٢٦,٠٠٠

١٩,١٢٤,٠٠٠

٩,٥٣٢,٠٠٠

١١,٠٦٧,٠٠٠

علم دوش  آلما كروم

علم دوش  آلما كروم مات

علم دوش  آلما طال

علم دوش  آلما طال مات

علم دوش  آلما سفيد كروم

علم دوش آلما شيري كروم

علم دوش آلما مشكي كروم

علم دوش  آلما شيري طال

علم دوش  آلما مشكي طال

كروم علم دوش 

كروم مات علم دوش 

علم دوش  طال

طالمات علم دوش 

شيري كروم علم دوش 

سفيد كروم علم دوش 

مشكي كروم علم دوش 

شيري طال علم دوش 

مشكي طال علم دوش 

دكو ( دلتا )

دكو ( دلتا ) 

دكو ( دلتا )

دكو ( دلتا )  

دكو ( دلتا ) 

دكو ( دلتا ) 

دكو ( دلتا ) 

دكو ( دلتا ) 

دكو ( دلتا ) 

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



٩,٩٠٢,٠٠٠٧,٠٧٨,٠٠٠١٢,٧٤٠,٠٠٠١٤,٦٥٣,٠٠٠

حمام توکار

Brassروگن كروم - 

Brass روگن كروم مات - 

Brassروگن طال -

Brassروگن طالمات -

Brass روگن شيري كروم - 

Brass روگن مشكي كروم - 

Brassروگن شيري طال - 

Brassروگن مشكي طال - 

ABS روگن كروم -

ABS روگن  كروم مات - 

ABS روگن طال  - 

ABS روگن طالمات - 

ABS روگن شيري كروم - 

ABS روگن شيري طال - 

ABS روگن مشكي طال - 

حمام تيپ ٤حمام تيپ ٣حمام تيپ ٢حمام تيپ ١مدل

١٤,٠٥٠,٠٠٠

١٦,٤٥٩,٠٠٠

١٧,٣٥٩,٠٠٠

٢٠,٧٩٧,٠٠٠

١٤,٥٦٦,٠٠٠

١٤,٥٦٦,٠٠٠

١٥,٠٥٨,٠٠٠

١٥,٠٥٨,٠٠٠

١٠,٠٣٦,٠٠٠

١١,١٠٦,٠٠٠

١٢,٤٨٢,٠٠٠

١٥,٠٧١,٠٠٠

١٠,٥٥١,٠٠٠

١٠,٥٥١,٠٠٠

١٢,٠٢٤,٠٠٠

١٢,٠٢٤,٠٠٠

١٨,٠٧٨,٠٠٠

٢١,٨٢٤,٠٠٠

٢٢,٣٩٤,٠٠٠

٢٧,١٨٩,٠٠٠

١٨,٨٠٠,٠٠٠

١٨,٨٠٠,٠٠٠

٢٠,٣٣٩,٠٠٠

٢٠,٣٣٩,٠٠٠

٢٠,٧٥٤,٠٠٠

٢٤,٧٦٨,٠٠٠

٢٥,٣٥٨,٠٠٠

٣٠,٤٩٩,٠٠٠

٢١,٥٧٧,٠٠٠

٢١,٥٧٧,٠٠٠

٢٣,١٨٣,٠٠٠

٢٣,١٨٣,٠٠٠

١٠,٩٧٢,٠٠٠٧,٧٤٨,٠٠٠١٤,٤٨٠,٠٠٠١٦,٦٦١,٠٠٠

١٣,٢١١,٠٠٠٩,٥٢٤,٠٠٠١٧,٠٥٦,٠٠٠١٩,٢٥٧,٠٠٠

١٥,٢١٣,٠٠٠١٠,٨١٩,٠٠٠١٩,٨٥٠,٠٠٠٢٢,٢٥٥,٠٠٠

١٠,٢٣٧,٠٠٠٧,٤١٢,٠٠٠١٣,٢٠٨,٠٠٠١٥,١٨٨,٠٠٠

١٠,٣٧٠,٠٠٠٨,٨٨٥,٠٠٠١٤,٧٤٧,٠٠٠١٦,٧٩٥,٠٠٠

١٠,٣٧٠,٠٠٠٨,٨٨٥,٠٠٠١٤,٧٤٧,٠٠٠١٦,٧٩٥,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



٧,١٣٢,٠٠٠٧,١٣٢,٠٠٠٧,٨٠١,٠٠٠٨,٩٥٢,٠٠٠

٩,٤٢٦,٠٠٠٩,٤٢٦,٠٠٠١٠,٠٩٦,٠٠٠١١,٥٤٦,٠٠٠

٨,٠١٣,٠٠٠٨,٠١٣,٠٠٠٨,٦٨٢,٠٠٠٩,٨٣٣,٠٠٠

٧,٥٨١,٠٠٠٧,٥٨١,٠٠٠٨,٢٥٠,٠٠٠٩,٣٩٨,٠٠٠

٦,٧١٨,٠٠٠٦,٧١٨,٠٠٠٧,٣٨٧,٠٠٠٨,٢٥٠,٠٠٠

روشویی توکار ، توالت توکار

Brassروگن كروم - 

Brass روگن كروم مات - 

Brassروگن طال -

Brassروگن طالمات -

Brass روگن شيري كروم - 

Brass روگن مشكي كروم - 

Brassروگن شيري طال - 

Brassروگن مشكي طال - 

توالت بيده توكارتوالت توكارروشويي توكار يك تكهمدل روشويي توكار دو تكه

٧,١٣٢,٠٠٠٧,١٣٢,٠٠٠٧,٨٠١,٠٠٠٨,٩٥٢,٠٠٠

٧,٣٧٢,٠٠٠٧,٣٧٢,٠٠٠٨,٠٤٠,٠٠٠٩,١٩١,٠٠٠

٧,٣٧٢,٠٠٠٧,٣٧٢,٠٠٠٨,٠٤٠,٠٠٠٩,١٩١,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



حمام توکار

Brass رومر كروم - 

Brass رومر كروم مات - 

Brassرومر طال - 

Brassرومر طالمات- 

Brass رومر شيري كروم - 

Brassرومر مشكي كروم - 

Brassرومر شيري طال - 

Brassرومر مشكي طال - 

ABS رومر كروم -

ABS رومر كروم مات - 

ABS رومر طال - 

ABS رومر طالمات - 

ABS رومر شيري كروم - 

ABS رومر مشكي كروم - 

ABS رومر شيري طال - 

ABS رومر مشكي طال - 

حمام تيپ ٤حمام تيپ ٣حمام تيپ ٢حمام تيپ ١مدل

١٩,٣٩٢,٠٠٠١٤,٠٦٩,٠٠٠٢٥,٣٧٠,٠٠٠

١٢,٦٤٦,٠٠٠

١٥,٠٥٥,٠٠٠

١٥,٩٥٥,٠٠٠

١٣,١٦١,٠٠٠

١٣,١٦١,٠٠٠

١٣,٦٥٣,٠٠٠

١٣,٦٥٣,٠٠٠

٩,٠٣٣,٠٠٠

١٠,٣٧١,٠٠٠

١١,٤٧٩,٠٠٠

٩,٥٤٧,٠٠٠

٩,٥٤٧,٠٠٠

١١,٠٢٠,٠٠٠

١١,٠٢٠,٠٠٠

١٦,٢٥٨,٠٠٠

٢٠,٠٠٦,٠٠٠

٢٠,٥٧٥,٠٠٠

١٦,٩٨٠,٠٠٠

١٦,٩٨٠,٠٠٠

١٨,٥٢٠,٠٠٠

١٨,٥٢٠,٠٠٠

١٨,٨٥٥,٠٠٠

٢٢,٨٦٨,٠٠٠

٢٣,١٧١,٠٠٠

٢٨,٣١٢,٠٠٠

١٩,٦٧٧,٠٠٠

١٩,٦٧٧,٠٠٠

٢١,٢٨٢,٠٠٠

٢١,٢٨٢,٠٠٠

٨,٩٧٨,٠٠٠٦,٤١٠,٠٠٠١١,٥٤٧,٠٠٠١٣,٢٦٠,٠٠٠

١٠,٠٤٩,٠٠٠٧,٠٧٨,٠٠٠١٣,٢٨٧,٠٠٠١٥,٢٦٧,٠٠٠

١٢,٢٨٨,٠٠٠٨,٨٥٦,٠٠٠١٥,٨٦٤,٠٠٠١٧,٥٧٦,٠٠٠

١٤,٢٩٠,٠٠٠١٠,٣٦٧,٠٠٠١٨,٦٥٨,٠٠٠٢٠,٥٧٤,٠٠٠

٩,٣١٤,٠٠٠٦,٧٤٣,٠٠٠١٢,٠١٥,٠٠٠١٣,٧٩٦,٠٠٠

٩,٣١٤,٠٠٠٦,٧٤٣,٠٠٠١٢,٠١٥,٠٠٠١٣,٧٩٦,٠٠٠

٩,٤٤٧,٠٠٠٨,٢١٥,٠٠٠١٣,٥٥٥,٠٠٠١٥,٤٠٢,٠٠٠

٩,٤٤٧,٠٠٠٨,٢١٥,٠٠٠١٣,٥٥٥,٠٠٠١٥,٤٠٢,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



روشویی توکار ، توالت توکار

Brass رومر كروم - 

Brass رومر كروم مات - 

Brassرومر طال - 

Brassرومر طالمات- 

Brass رومر شيري كروم - 

Brassرومر مشكي كروم - 

Brassرومر شيري طال - 

Brassرومر مشكي طال - 

توالت بيده توكارتوالت توكارروشويي توكار يك تكهمدل روشويي توكار دو تكه

٦,٧١٨,٠٠٠٠٦,٧١٨,٠٠٠٧,٧٢٥,٠٠٠

٧,٥٨١,٠٠٠٠٧,٥٨١,٠٠٠٨,٧٣٢,٠٠٠

٨,٠١٣,٠٠٠٠٨,٠١٣,٠٠٠٩,١٦٤,٠٠٠

٩,٤٢٦,٠٠٠٠٩,٤٢٦,٠٠٠١٠,٨٧٧,٠٠٠

٧,١٣٢,٠٠٠٠٧,١٣٢,٠٠٠٨,٢٨٣,٠٠٠

٧,١٣٢,٠٠٠٠٧,١٣٢,٠٠٠٨,٢٨٣,٠٠٠

٧,٣٧٢,٠٠٠٠٧,٣٧٢,٠٠٠٨,٥٢٣,٠٠٠

٧,٣٧٢,٠٠٠٠٧,٣٧٢,٠٠٠٨,٥٢٣,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



مدل

Brass زيگموند كروم  - 

Brass زيگموند طال - 

Brass زيگموند طالمات - 

ABS زيگموند كروم  - 

ABS زيگموند طال - 

ABS زيگموند طالمات - 

Brassوالتر كروم - 

حمام تيپ ٤حمام تيپ ٣حمام تيپ ٢حمام تيپ ١

مدل

Brass زيگموند كروم  - 

Brass زيگموند طال - 

Brass زيگموند طالمات - 

توالت بيده توكارتوالت توكارروشويي توكار يك تكه روشويي توكار دو تكه

حمام توکار

روشویی توکار ، توالت توکار

٢٧,٥١٩,٠٠٠٢٠,٦٠٨,٠٠٠٣٧,٧٠٠,٠٠٠٤١,٢٠١,٠٠٠

٠٠٠٧٩,٦١٦,٠٠٠

٢٠,٦٤٦,٠٠٠

٢٤,٠٨٢,٠٠٠

١٥,٥١٦,٠٠٠

١٨,٠١٨,٠٠٠

٢٨,٤٠٤,٠٠٠

٣٢,٩٠٥,٠٠٠

٣٠,٨٧٨,٠٠٠

٣٦,٠٦٠,٠٠٠

١١,٧٠٠,٠٠٠٨,٨٧٧,٠٠٠١٤,٥٣٨,٠٠٠١٦,٤٥١,٠٠٠

١٥,٠٠٩,٠٠٠١١,٣٢٣,٠٠٠١٨,٨٥٥,٠٠٠٢١,٠٥٦,٠٠٠

١٧,٠١٢,٠٠٠١٢,٦١٨,٠٠٠٢١,٦٤٨,٠٠٠٢٤,٠٥٣,٠٠٠

٨,٢٤٥,٠٠٠٨,٢٤٥,٠٠٠٨,٢٤٥,٠٠٠٩,٢٩٣,٠٠٠

٩,٦٤٨,٠٠٠٩,٦٤٨,٠٠٠٩,٦٤٨,٠٠٠١٠,٨٤٧,٠٠٠

١١,٠٦١,٠٠٠١١,٠٦١,٠٠٠١١,٠٦١,٠٠٠١٢,٥٦٠,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



Aباكس شير توكار 

Bباكس شير توكار 

Cشير روشويي توكار 

شيرآالت توكار

٥,٦٧٦,٠٠٠

٤,٩٩٤,٠٠٠

٥,٤٤٥,٠٠٠

مكانيزم فالشتانك توكار وال هنگ 

مكانيزم فالشتانك ايراني

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا كروم

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا سفيد كروم

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا شيري كروم

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا شيري طال

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا مشكي طال

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا كروم مات

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا طال

صفحه كليد فالشتانك توكار ايوا طالمات

فالشتانك توكار

١٢،٥٤٦،٠٠٠

٨،٩٤٩،٠٠٠

٢،٣٧٤،٠٠٠

٢،٤٩٤،٠٠٠

٢،٩٧٨،٠٠٠

توضيحات

شامل: پليت - سردوش ثابت - بازويي سقفي

 شامل : پليت - سردوش متحرك

 شامل : پليت - سردوش ثابت - بازويي سقفي - سردوش متحرك

شامل : پليت - سردوش ثابت - بازويي سقفي - سردوش متحرك - آبريز

حمام تيپ ١

حمام تيپ ٢ 

حمام تيپ ٣

موارد استفاده : حمام تيپ ٣ و ٤ - توالت بيده

موارد استفاده : حمام تيپ ١و٢وتوالت

حمام تيپ ٤ 

Aباكس شير توكار 

Bباكس شير توكار

A B C

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹



شير پيسوار فيلتردار ٣/٨شيلنگ توالت ليا كروم 

شير پيسوار فيلتردار ١/٢

شير شلنگي كليدي

روشويي هافل كروم

روشويي هافل كروم مات

شير بيمارستاني پايه كوتاه

شير بيمارستاني پايه بلند

شير هوشمند آلكا كروم

زير آب اتومات ماين كروم 

زير آب اتومات ماين كروم مات

زير آب اتومات ماين طال 

زير آب اتومات ماين طال مات  

زير آب اتومات  كروم 

زير آب اتومات  كروم مات

زير آب اتومات  طال 

زير آب اتومات  طال مات

موند

موند

موند

موند

٢٧٥,٠٠٠

٢٨٥,٠٠٠

٩٢٧,٠٠٠

١٠,١٩٨,٠٠٠

١١,٧١٤,٠٠٠

٧,٢٥٠,٠٠٠

٨,٧٧٧,٠٠٠

١٦,٦٩٠,٠٠٠

١,٣٩٠,٠٠٠

١,٧٩٠,٠٠٠

٢,١٥٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

١,٣٩٠,٠٠٠

١,٧٩٠,٠٠٠

٢,١٥٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

شيلنگ توالت ليا كروم مات
( Brass ( با هولدر 

شيلنگ توالت ليا طال 

شيلنگ توالت ليا طال مات

سفيدشيلنگ توالت ليا 

شيريشيلنگ توالت ليا 

مشكيشيلنگ توالت ليا 

شير تكي شارپ كروم 

شير تكي لوكا كروم

شير تكي لوكا كروم مات

شير تكي لوكا طال

شير تكي لوكا طالمات

شير تكي لوكا شيري طال

شير تكي لوكا مشكي طال

فالشتانك فارل

فالشتانك مارگو

اکسسوری

٨٥٦,٠٠٠

١,٨٨٩,٠٠٠

١,٧٠٠,٠٠٠

٢,٠٥٠,٠٠٠

١،٣٠٠،٠٠٠

٢,٧٤٦,٠٠٠

٢,٦٠٢,٠٠٠

٣,٠٨١,٠٠٠

٣,٤٨٩,٠٠٠

٣,٧٠٥,٠٠٠

٣,٢٦١,٠٠٠

٢,٥٢٢,٠٠٠

٢,٥٥١,٠٠٠

لیست قیمت مصرف کننده 
۲۸ اردیبهشت ۹۹


