
 

 99آبانماه لیست قیمت محصوالت توکار 

قیمت مصرف  

 )ریال(کننده
 ردیف کد محصول مشخصات

   فرتوکار 

 0.000061.4  O -101 1 کلیده، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6رفلکس، تایمر  گازی، قاب کلید خم استیل با رودری خم-فرتوکار برقی 

0.000061.4  
 کلیده، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6گازی، قاب کلید خم استیل شیشه خور رفلکس با رودری خم، تایمر -فرتوکار برقی

O -102 2 

0.000059.8  
 کلیده لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن3گازی، قاب کلید خم شیشه خور مشکی با رودری خم، تایمر -فرتوکار برقی

O -103 3 

0.000059.8  
 کلیده لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن3گازی، قاب کلید خم شیشه خور رفلکس با رودری خم، تایمر -فرتوکار برقی

 
O -104 4 

.000079.36  O -105 5 فرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور رفلکس با رودری خم ریل تلسکوپی 

.000078.19  O -106 6 فرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور مشکی با رودری خم، ریل تلسکوپی 

 O -107 7 فرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم شیشه خور مشکی درب گرمخانه ای،  ریل تلسکوپی 77.000.000

.000078.19  O -108 8 شیشه خور رفلکس درب گرمخانه ای،  ریل تلسکوپیفرتوکار تمام برقی،  قاب کلید خم  

.0000062.5  
 کلیده لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن3تایمر -قاب کلید خم شیشه خور مشکی درب گرمخانه ای -گازی-فرتوکار برقی

O -109 9 

.0000062.5  
 کلیده لمسی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن3تایمر -قاب کلید خم شیشه خور رفلکس درب گرمخانه ای -گازی-فرتوکار برقی

O -110 10 

.000073.55  O -111 11 فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن 

.0000058.5  O -112 12 کلیده ، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6تایمر -گازی تمام شیشه ای رفلکس-فرتوکار برقی 

 O -113 13 کلیده ، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن6تایمر -گازی تمام شیشه ای سفید-فرتوکار برقی 59.000.000

.000073.55  O -114 14 ریل تلسکوپی، فن کانوکشنفرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی،  

 O -115 15 شیشه سه جداره متحرک ،عدد فن کانوکشن2فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی،  78.000.000

.000073.55  O -116 17 فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای سفید، ریل تلسکوپی، فن کانوکشن 

SLIکلیده ،  فن کانوکشن، 6تایمر -گازی تمام شیشه ای مشکی-فرتوکار برقی 66.000.000 DEN HiDE O -120 18 

 O -125 19 شیشه سه جداره متحرک،  فرتوکار تمام برقی تمام شیشه ای مشکی، ریل تلسکوپی،  فن کانوکشن 76.000.000

   صفحه ایاجاق گاز 

34.3 00  G -101 1 شعله استیل، پلوپز کنار5اجاق گاز  000.

34.3 00  G -102 2 شعله استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  000.

27.5 00  G -103 3 شعله استیل قوس دار، پلوپز وسط5اجاق گاز  000.

27.5 00  G -104 4 کنارشعله استیل قوس دار، پلوپز 5اجاق گاز  000.

 G -105 5 شعله استیل، پلوپز کنار5اجاق گاز  29.750.000



 

 G -106 6 شعله استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  29.750.000

 G -107 7 شعله استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  27.530.000

 G -108 8 شعله استیل4اجاق گاز  22.940.000

 G -109 9 شعله استیل4اجاق گاز  25.160.000

 G -110 10 شعله شیشه ای چاپدار، پلوپز کنار، پلیت جدید5اجاق گاز  28.000.000

 G -111 11 شعله شیشه ای چاپدار، پلوپز وسط، پلیت جدید5اجاق گاز  28.000.000

 G -112 12 شعله شیشه ای ، پلوپز کنار، پلیت جدید، لبه مات5اجاق گاز  28.000.000

 G -113 13 شعله شیشه ای ، پلوپز وسط، پلیت جدید، لبه مات5اجاق گاز  28.000.000

 G -114 14 شعله تمام شیشه ای4اجاق گاز  23.900.000

 G -115 15 شعله شیشه ای سفید رنگ، پلوپز وسط5اجاق گاز  31.000.000

 G -116 16 شعله، استیل، پلوپز وسط5اجاق گاز  32.600.000

 G -117 17 شعله، شیشه ای2اجاق گاز  18.350.000

 G -118 18 شعله، شیشه ای3اجاق گاز  22.000.000
 

 

قیمت مصرف  

 )ریال(کننده

 مشخصات
 

 ردیف کد محصول

   هود  

 

33.2 00  H-101 3  هود تمام شیشه ای خم درب مستطیلی 000.

 H-102 4  هود تمام شیشه ای خم درب مستطیلی با زوار استیل 35.700.000

23.8 00  H-103 5  با زوار استیلهود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی  000.

 H-104 6  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی با زوار استیل 26.160.000

23.8 00  H-105 7  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی چاپدار 000.

 H-106 8  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی  لبه مات 25.960.000

 H-107 9  هود مدل شومینه ای 21.770.000

 H-108 10  هود مدل مخفی 19.000.000

47.6 00  H-109 11  (infinityمدل)هود شیشه و استیل 000.

 H-110-S 12  هود تمام شیشه ای تخت جکدار 23.000.000



 

27.4 00  H-111 13  شیشه ای سفید رنگ درب مستطیلی جکدارهود تخت  000.

24.4 00  H-112 14  هود تخت شیشه ای درب مستطیلی جدید جکدار 000.

 H-113 15  هود خم شیشه ای درب مستطیلی جدید جکدار 26.820.000

 H-114 16  استیل جکدارهود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی با زوار  24.440.000

 H-115 17  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی با زوار استیل جکدار 26.800.000

 H-116 18  هود تخت شیشه ای درب مستطیلی جدید جکدار 26.880.000

 H-117 19  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی چاپدار جکدار 24.440.000

 H-118 20  هود تمام شیشه ای تخت درب مستطیلی  لبه مات جکدار 24.440.000

 H-119 21  هود تمام شیشه ای خم درب مستطیلی با زوار استیل جکدار 36.350.000

 H-120 22  هود تمام شیشه ای خم جکدار 23.650.000

   
 

 

 


