
ست کامل ظرفشویی دوش توالت روشویی مدل شیر آالت 

             108,560,000          36,520,000        26,730,000           21,570,000         23,740,000طالمات/کتیبه زیتونی 

               95,150,000          28,940,000        25,320,000           20,770,000           20,120,000کروم /توییست صدفی

               93,200,000          23,980,000        23,590,000           21,730,000          23,900,000ساوانا طالمات 

               89,070,000           23,090,000        22,570,000           20,740,000          22,670,000ساوانا استیل مات

              83,470,000           20,980,000         20,970,000            19,900,000           21,620,000میالد طالمات

               80,350,000            20,200,000         20,150,000            19,130,000          20,870,000میالد استیل مات

              78,820,000           22,900,000        20,450,000          17,480,000          17,990,000(بدنه دو رنگ)آرنیکا سفید طالیی 

               74,030,000           19,800,000        19,880,000          16,780,000          17,570,000ونوس طالیی

              67,880,000            20,110,000         17,710,000           14,960,000            15,100,000مشکی طال/مشکی کروم/آرنیکا سفید طال /آرنیکا سفید کروم

               64,800,000           17,080,000         17,150,000           14,230,000          16,340,000گلد/صدفی/عرشیا طالمات 

               57,090,000            15,160,000         15,060,000          12,380,000           14,490,000عرشیا کروم 

               52,140,000           11,750,000         15,040,000           13,810,000           11,540,000گلد/النا زیتونی 

               51,680,000            12,100,000        15,330,000          13,280,000           10,970,000سورنا طالیی

               46,800,000           11,870,000        13,390,000            10,920,000           10,620,000دنیل

              44,860,000            10,950,000        12,630,000            11,170,000             10,110,000سورنا سفیدکروم

              43,930,000          13,850,000         11,370,000            8,730,000            9,980,000سوین کروم

              43,790,000           11,380,000         12,450,000            9,850,000             10,110,000ایلیا 

               41,520,000           10,320,000         11,380,000             9,710,000             10,110,000ساینا طالیی

                41,500,000-         15,660,000          13,370,000          12,470,000کمند طالیی

              37,960,000             9,520,000         10,440,000            8,770,000            9,230,000 اریس

               36,150,000             9,060,000          9,860,000            8,440,000            8,790,000ساینا کروم/ ساینا سفید

               35,090,000-        13,520,000            11,240,000           10,330,000کمند کروم 

                31,160,000            8,460,000          8,220,000             7,140,000            7,340,000دنا

              29,840,000             7,140,000          8,220,000             7,140,000            7,340,000هایبا 

  1400/10/12:لیست قیمت موقت

کـــیان بهداشتـی شیرآالت      

 اهرمی لوکس شیرآالت کننده تولید      

 کننده مصرف قیمت لیست    



28,870,000         19,920,000                

25,590,000          19,210,000                

24,320,000          18,470,000               

23,300,000          18,330,000              

22,250,000          17,380,000               

22,000,000            17,100,000                 

21,570,000           17,590,000               

20,950,000           15,180,000                

36,220,000          25,190,000               

35,030,000          24,750,000              

34,880,000         23,430,000              

34,540,000          22,880,000              

30,230,000          16,250,000               

29,390,000          12,550,000               

29,560,000          2,880,000                

24,590,000          1,900,000                  

22,550,000          1,790,000                  

20,450,000           1,550,000                 

18,690,000           1,270,000                  

13,730,000          1,050,000                  

13,590,000           2,530,000                 

12,900,000            2,130,000                  

5,540,000            1,150,000                  

4,570,000            660,000                     

3,520,000            595,000                    

: تلفن دفتر فروش 

42-36428053-021:تلفن کارخانه 

www.kiantaps.com

301واحد- طبقه سوم - پاساژالله سنتر- خ بنی هاشم - بزرگراه شهید سلیمانی -  تهران 

شیر لباسشوییاستیل/مشکی / یونیکا هلیا طال براق 

شیر پیسوال فیلترداریونیکا هلیا کروم 

021-26327449-41

2170پالک- خیابان پانزدهم - خیابان مدرس - ابتدای بلواری سعدی -  شهرک صنعتی عباس آباد 

(بدون علم  )قو توکاسه یونیورست دیانا کروم

قو دیوارییونیورست ساینا سفید کروم

شیر پیسوال اتومات با دسته برنجییونیکا هلیا طالمات 

مشکی طالیی        /          شلنگ سفید طالییاستیل مات/یونیورست آریانا طال مات

شلنگ سفیدیونیورست آریانا طالیی

 (ریز بافت  )شلنگ کروم یونیورست آریانا کروم

(قالب برنجی )شلنگ طال مات یونیورست دنیز زیتونی 

زیتونی/ شلنگ طال مات یونیورسیت آریانا زیتونی 

صدفی        /         شلنگ طالیونیورست دنیز کروم 

شاوری تالیاتک منظوره آراد 

شیر سینک دیواری استیل مات/ شاوری ساوانا طالمات

لوازم جانبی و یونیکا یونیورست 

/ شاوری جزیره گلداستیل /دو منظوره ساوانا طالمات

جزیره استیل مات/شاوری کارن استیل ماتدو منظوره آراد استیل مات 

شاوری جزیره کروم دو منظوره امیال کروم

دنیل روشویی پایه بلند میالد بلند استیل مات 

سورنا سفید روشویی پایه بلندونوس روشویی پایه بلند

سینک شاوری 

سفید/کروم /دو منظوره یونا استیل استیل مات/ دومنظوره امیال  طالبراق 

ساینا طالیی پایه بلندتوییست صدفی روشویی پایه بلند

کمند بلند کروممیالد طالمات روشویی پایه بلند

سفید روشویی پایه بلند/ ساینا کرومطالمات روشویی پایه بلند/عرشیا صدفی

روشویی پایه بلند

عرشیا کروم روشویی پایه بلندکتیبه زیتونی روشویی پایه بلند

کمند بلند طالییساوانا طالمات روشویی پایه بلند

النا زیتونی روشویی پایه بلندساوانا استیل مات روشویی پایه بلند

http://www.kiantaps.com/
http://www.kiantaps.com/
http://www.kiantaps.com/

