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 شرکت چینی کرد  (لیست قیمت مصرف کننده ) 

 شرح کاال 
 قیمت (ریال) 

 شرح کاال 
 قیمت (ریال) 

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه  
 آویسا  آرین 

سانت   63دستشویی روکابینتی  5/815/245 5/994/297 سانت آرین   57دستشویی 
 4/015/752 4/226/603 آویسا  

منوبالك آویسا (بدون درب و   4/030/160 4/240/064 توالت زمینی تخت آرین ریم بسته  
 27/953/188 29/424/408 لوازم) 

 تولیپ  4/370/671 4/776/486 توالت زمینی تخت ریم لس آرین 
 4/726/602 4/975/370 آرین  55روکابینتی 

 آدنیس 
توالت زمینی تخت تولیپ ریم  

 بسته 
4/402/546 4/179/425 

توالت فرنگی یک تکه آدنیس  
 (بدون درب و لوازم) 

 --  --  توالت زمینی نیم گود تولیپ   17/371/564 18/289/994

 3/488/296 3/673/323 توالت زمینی تخت تولیپ   7/152/446 7/530/677 سانت آدنیس 80روکابینتی 
 --  --  توالت زمینی تخت تولیپ طبی   آنتوریوم 

سانت   46روکابینتی 
 آنتوریوم بدون پایه شیردار

 دافنه 3/840/043 4/041/310

سانت   46روکابینتی 
 آنتوریوم با پایه شیردار 

 7/627/437 7/879/946 سانت دافنه   60دستشویی  4/552/464 4/792/067

منوبالك آنتوریوم (بدون  
 درب و لوازم) 

 7/306/061 7/540/206 سانت دافنه 56دستشویی  20/706/065 21/795/858

 4/363/975 4/593/995 سانت   60دستشویی روکابینتی  آوینا 
 4/977/361 5/328/779 سانت  70دستشویی روکابینتی  4/015/752 4/226/603 60روکابینتی آوینا 

منوبالك آوینا (بدون درب و  
 لوازم)

29/424/408 27/953/188 
توالت فرنگی یک تکه دافنه 

 (بدون درب و لوازم) 
17/980/977 17/080/385 

 19/614/267 20/646/597 وال هنگ دافنه  الوند
 آرتا 4/400/715 4/632/332 دستشویی روکابینتی الوند  
دستشویی روکابینتی الوند  

 دور استایل 
 8/635/821 9/090/338 دستشویی نیم پایه آرتا   4/726/602 4/975/370

 20/717/895 21/808/310 وال هنگ آرتا  آزالیا

 --  --  توالت زمینی تخت آزالیا  
دستشویی پایه سر خود  

 (ایستاده) 
30/497/524 28/972/648 

توالت زمینی تخت آزالیا ریم  
 بسته 

 6/144/906 6/468/322 روکابینتی آرتا  3/582/365 3/773/611

 ژاسمین اریکا
 5/856/565 6/040/208 سانت ژاسمین   54دستشویی  3/232/524 3/405/112 توالت زمینی تخت اریکا  

توالت زمینی نیم گود طبی  
 ریم بسته  

 4/892/438 5/025/580 سانت ژاسمین   45دستشویی  4/979/394 5/240/608

دستشویی روکابینتی اریکا  
42 

 --  --  توالت زمینی تخت ژاسمین   4/400/715 4/632/332
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 شرکت چینی کرد  (لیست قیمت مصرف کننده ) 

 کاال شرح 
 قیمت (ریال) 

 شرح کاال 
 قیمت (ریال) 

 2درجه  1درجه   2درجه  1درجه  
 لیندا  صدف

 4/705/810 4/951/803 65دستشویی روکابینتی لیندا 4/402/312 4/632/332 دستشویی روکابیتی صدف  
دستشویی روکابینتی صدف  

 دوراستایل 
 والریا 4/726/602 4/975/370

والریا (بدون توالت فرنگی یک تکه  
 19/779/741 20/819/585 درب و لوازم) 

 5/137/070 5/407/442 روکابینتی والریا  طاووس 

 توالت فرنگی یک تکه طاووس  
 (بدون درب و لوازم) 

 ویکتوریا  19/062/492 20/062/969

 توالت فرنگی یک تکه طاووس بیده دار 
 4/705/810 4/951/803 دستشویی روکابینتی ویکتوریا   20/189/243 21/252/857 (بدون درب و لوازم)

 توالت فرنگی یک تکه طاووس شیردار 
 19/779/741 20/819/585 (بدون درب و لوازم) 

 توالت فرنگی یک تکه ویکتوریا  
 (بدون درب و لوازم) 

25/048/527 23/795/265 

 ویوال  فلوریا 

 6/412/086 6/627/866 سانت ویوال   60دستشویی  4/726/602 4/975/370 دستشویی روکابینتی فلوریا
 منوبالك یک تکه فلوریا 
 (بدون درب و لوازم) 

 --  10/795/649 80*80زیردوشی ویوال  27/346/173 28/783/247

 ورونیکا    
 4/726/602 4/975/370 60روکابینتی ورونیکا     

 کاملیا  فیتونیا 
 5/989/706 6/182/532 سانت کاملیا   55دستشویی  3/338/474 3/514/183 سانت   50دستشویی روکابینتی 
 5/121/992 5/268/907 سانت کاملیا   45دستشویی  4/015/752 4/226/603 سانت   60دستشویی روکابینتی 
 کانسپت  4/782/483 5/034/865 سانت    70دستشویی روکابینتی  

 الندیس 
سانت   53روشویی نیم پایه 

 کانسپت  
8/627/310 8/199/651 

 مونیکا  6/090/710 6/288/127 سانت الندیس   55دستشویی 
 5/925/431 6/113/666 سانت مونیکا   50دستشویی  5/121/992 5/268/907 سانت الندیس   45دستشویی 

توالت زمینی تخت الندیس طبی ریم 
 بسته  

 هلنا 4/244/729 4/468/627

 لوئیزا
 منوبالك یک تکه هلنا  
 (بدون درب و لوازم) 

18/336/375 17/420/703 

 توالت فرنگی یک تکه لوئیزا  
 (بدون درب و لوازم) 

 4/353/449 4/582/578 53دستشویی روکابینتی هلنا   17/513/527 18/423/797

 توالت فرنگی یک تکه لوئیزا بیده دار 
 سایر 18/124/709 19/077/188 (بدون درب و لوازم)

 4/399/275 4/629/713 43روکابینتی لونیزا 
  2/353/571 پایه روشویی  لی لی 

  2/825/167 پایه دافنه   3/521/726 3/703/643 لی لی  سانت  26توالت گود 
    3/358/467 3/535/719 سانت لی لی   20توالت تخت 
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 لیست درب و لوازم فرنگی هاي چینی کرد 

 (خرید همکار) 

 جمع درب و لوازم  لوازم  درب  شیر بیده  شرح کاال  ردیف 

 4/000/405 1/999/763 2/000/642 --  لوییزا   –دافنه  –فرنگی آدنیس  1

 5/315/592 2/321/294 2/994/298 --  فلوریا -آویسا  -آوینا -فرنگی آنتوریم  2

 4/994/061 1/999/763 2/994/298 --  ویکتوریا  – والریا  –فرنگی طاووس   3

 10/090/291 1/999/763 2/994/298 5/096/230 مجموعه شیر بیده دار والریا و طاووس 4

 4/003/784 1/999/763 2/004/021 --  هلنا 5

 2/813/202 --  2/813/202 --  آرتا  -وال هنگ دافنه  6
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