
 

 

 1400 فروردین ماهلیست قیمت محصوالت توکار 

 )ریال(قیمت مصرف کننده 
 ردیف کد محصول مشخصات

   فرتوکار 

67.540.000 
کلیده، ریل 6رفلکس، تایمر  گازی، قاب کلید خم استیل با رودری خم-فرتوکار برقی

 تلسکوپی، فن کانوکشن
O -101 1 

67.540.000 
گازی، قاب کلید خم استیل شیشه خور رفلکس با رودری خم، تایمر -فرتوکار برقی

 O -102 2 کلیده، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6

65.820.000 
کلیده 3گازی، قاب کلید خم شیشه خور مشکی با رودری خم، تایمر -فرتوکار برقی

 O -103 3 لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن

65.820.000 
کلیده 3گازی، قاب کلید خم شیشه خور رفلکس با رودری خم، تایمر -فرتوکار برقی

 نلمسی،ریل تلسکوپی، فن کانوکش
O -104 4 

 O -105 5 فرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور رفلکس با رودری خم ریل تلسکوپی 87.300.000

 O -106 6 مشکی با رودری خم، ریل تلسکوپیفرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور  86.000.000

 O -107 7 فرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور مشکی درب گرمخانه ای،  ریل تلسکوپی 84.700.000

 O -108 8 فرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور رفلکس درب گرمخانه ای،  ریل تلسکوپی 86.000.000

68.750.000 
کلیده 3تایمر -قاب کلید خم شیشه خور مشکی درب گرمخانه ای -گازی-فرتوکار برقی

 O -109 9 لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن

68.750.000 
کلیده 3تایمر -قاب کلید خم شیشه خور رفلکس درب گرمخانه ای -گازی-فرتوکار برقی

 O -110 10 لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن

 O -111 11 فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن 80.920.000

 O -112 12 کلیده ، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6تایمر -گازی تمام شیشه ای رفلکس-فرتوکار برقی 64.300.000

 O -113 13 کلیده ، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6تایمر -گازی تمام شیشه ای سفید-فرتوکار برقی 68.840.000

 O -114 14 فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن 80.920.000

  ،عدد فن کانوکشن2فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی،  85.800.000

 شیشه سه جداره متحرک
O -115 15 

 O -116 17 تلسکوپی، فن کانوکشنفرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای سفید، ریل  84.880.000

 ،  فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی،  فن کانوکشن 83.600.000

 شیشه سه جداره متحرک

O -125 18 



 

 ردیف کد محصول مشخصات (ریال(قیمت مصرف کننده

ای صفحهاجاق گاز   

 G -101 1 شعله استیل، پلوپز کنار5اجاق گاز  34.320.000

 G -102 2 شعله استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  34.320.000

 G -103S 3 (SABAF)ایتالیایی قطعات با ،  شعله استیل قوس دار، پلوپز وسط5اجاق گاز  34.650.000

 G -104S 4 (SABAF) قطعات ایتالیایی، با  شعله استیل قوس دار، پلوپز کنار5اجاق گاز  34.650.000

 G -105 5 شعله استیل، پلوپز کنار5اجاق گاز  31.850.000

 G -106 6 شعله استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  31.850.000

 G -107 7 شعله استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  29.480.000

 G -108 8 شعله استیل4اجاق گاز  24.560.000

 G -109 9 شعله استیل4اجاق گاز  26.940.000

 G -110 10 ای چاپدار، پلوپز کنار، پلیت جدیدشعله شیشه 5اجاق گاز  29.980.000

 G -111 11 شعله شیشه ای چاپدار، پلوپز وسط، پلیت جدید5اجاق گاز  29.980.000

 G -112 12 شعله شیشه ای ، پلوپز کنار، پلیت جدید، لبه مات5اجاق گاز  29.980.000

 G -113 13 لبه ماتشعله شیشه ای ، پلوپز وسط، پلیت جدید، 5اجاق گاز  29.980.000

 G -114 14 شعله تمام شیشه ای4اجاق گاز  25.580.000

 G -115 15 شعله شیشه ای سفید رنگ، پلوپز وسط5اجاق گاز  33.190.000

 G -116 16 شعله، استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  34.880.000

 G -117 17 شعله، شیشه ای2اجاق گاز  19.690.000

 G -118 18 شعله، شیشه ای3اجاق گاز  23.540.000

.0003044.7  G-121 19 شعله تمام شیشه ای ، سرشعله سوزنی دیفندی  5اجاق گاز  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ردیف کد محصول  مشخصات قیمت مصرف کننده )ریال( 

 هود
 H-108 1  هود مدل مخفی                           19.250.000 

 H-110-S 2  رتمام شیشه ای تخت جکداهود                22.600.000

 H-111 3   جکدار هود تخت شیشه ای سفید رنگ درب مستطیلی   28.900.000

 H-112 4  هود تخت شیشه ای درب مستطیلی جدید جکدار      23.650.000

 H-113 5  شیشه ای درب مستطیلی جدید جکدار محدبهود      28.160.000

 H-114 6  شیشه ای تخت درب مستطیلی با زوار استیل جکدار هود تمام  26.000.000

 H-115 7  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی با زوار استیل جکدار 27.000.000

 H-116 8  هود تخت شیشه ای درب مستطیلی جدید جکدار    28.600.000

 H-117 9  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی چاپدار جکدار  26.100.000

 H-118 10  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی  لبه مات جکدار 26.100.000

 H-119 11  هود تمام شیشه ای خم درب مستطیلی با زوار استیل جکدار 38.800.000

 H-120 12  هود تمام شیشه ای خم جکدار                 25.300.000

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  قیمت مصرف کننده
  مشخصات محصول

  ردیف  کدکاال

      S-101 سانتیمتر 20سینک توکار ،عمق لگن  21.560.000
1  

 S-102 سانتیمتر 20سینک توکار ،عمق لگن  21.560.000
3  

 S-103 سانتیمتر 20سینک توکار ،عمق لگن  21.560.000
5  

 S-104 سانتیمتر 20سینک توکار ،عمق لگن  21.560.000
7  

 

 


