
تعدادقیمتسایزسانت- اندازه تعدادقیمتسایزسانت- اندازه 

201/2400,000200203/4530,000200

301/2460,000150303/4590,000150

401/2520,000100403/4650,000100

501/2580,000100503/4710,000100

601/2640,000100603/4770,000100

701/2700,00070703/4830,00070

801/2760,00070803/4890,00070

901/2820,00060903/4950,00060

1001/2880,000501003/41,010,00050

201/2360,000200203/4390,000200

301/2400,000150303/4430,000150

401/2440,000100403/4470,000100

501/2480,000100503/4510,000100

601/2520,000100603/4550,000100

701/2560,00070703/4590,00070

801/2600,00070803/4630,00070

901/2640,00060903/4670,00060

1001/2680,000501003/4710,00050

201/2403,000200201/2363,000200

301/2463,000150301/2403,000150

401/2523,000100401/2443,000100

501/2583,000100501/2483,000100

601/2643,000100601/2523,000100

701/2703,00070701/2563,00070

801/2763,00070801/2603,00070

901/2823,00060901/2643,00060

1001/2883,000501001/2683,00050

1/2630,000150*1/2 19قطر 351,740,0006030یک اینچ قطر 30

1/2690,000100*1/2 19قطر 351,920,0004540یک اینچ قطر 40

1/2750,000100*1/2 19قطر 352,100,0004550یک اینچ قطر 50

1/2810,000100*1/2 19قطر 352,280,0004060یک اینچ قطر 60

352,460,00040یک اینچ قطر 70

3,200,00025یک اینچ352,640,00040100یک اینچ قطر 80

353,000,00025یک اینچ قطر 100

860,000108

403/4 * 3/4700,000100

503/4 * 3/4760,000100

603/4 * 3/4820,00090

( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   -0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد
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(استیل  ) اینچ سر چیقی 1شیلنگ فن کوئلی 

سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی 3/4ابگرمکن استیل 

پکیج آلومینیومپکیج آلومینیوم

آبگرمکن آلومینیومآبگرمکن استیل

شیلنگ آبگرمکن یک سر زانویی(استیل  ) اینچ 1شیلنگ فن کوئلی 

رادیس

تجهیزات بهداشتی ساختمانی و شیرآالت

1400/09/29: تاریخ  اینچ1                                                   شیلنگ های پکیج، آبگرمکن و 

پکیج استیلپکیج استیل



تعدادقیمتسایزسانت- اندازه تعدادقیمتسایزسانت- اندازه 

301/2 * 1/2314,000200301/2 * 1/2270,000200

401/2 * 1/2342,000200401/2 * 1/2286,000200

501/2 * 1/2370,000200501/2 * 1/2302,000200

601/2 * 1/2398,000200601/2 * 1/2318,000200

701/2 * 1/2426,000150701/2 * 1/2334,000150

801/2 * 1/2454,000150801/2 * 1/2350,000150

1001/2 * 1/2538,0001001001/2 * 1/2395,000100

401/2 * 3/8342,000200401/2 * 3/8286,000200

501/2 * 3/8370,000200501/2 * 3/8302,000200

601/2 * 3/8398,000200601/2 * 3/8318,000200

701/2 * 3/8426,000150701/2 * 3/8334,000150

1/2240,000350رابط 1/2267,00035010رابط 10

1/2256,000250رابط 1/2295,00025020رابط 20

1/2272,000200رابط 1/2323,00020030رابط 30

1/2288,000200رابط 1/2351,00020040رابط 40

1/2304,000200رابط 1/2379,00020050رابط 50

3/8202,000350رابط 3/8229,00035010رابط 10

3/8218,000250رابط 3/8257,00025020رابط 20

3/8234,000200رابط 3/8285,00020030رابط 30

3/8250,000200رابط 3/8313,00020040رابط 40

3/8266,000200رابط 3/8341,00020050رابط 50

3/8272,000200 مغزی 1/2تبدیل مهره 3/8323,00020030 مغزی 1/2تبدیل مهره 30

1/2272,000200 مغزی 3/8تبدیل مهره 1/2323,00020030 مغزی 3/8تبدیل مهره 30

M10269,000200 * 1/2تکپایه M10338,00020050 * 1/2تکپایه 50

M10285,000200 * 1/2تکپایه M10366,00020060 * 1/2تکپایه 60

M10266,000200 * 3/8تکپایه M10335,00020050 * 3/8تکپایه 50

M10282,000200 * 3/8تکپایه M10363,00020060 * 3/8تکپایه 60

M10440,000200 * 1/2تکپایه تنسوM10503,00020050 * 1/2تکپایه تنسو50

M10437,000200 * 3/8تکپایه تنسوM10500,00020050 * 3/8تکپایه تنسو50

M8*1/2  490,000200تکپایه    تنسوM8*1/2  553,00020050تکپایه    تنسو50

M8*3/8487,000200تکپایه      تنسوM8*3/8550,00020050تکپایه      تنسو50

M8272,000200 * 1/2تکپایه M8341,00020050 * 1/2تکپایه 50

M8288,000200 * 1/2تکپایه M8369,00020060 * 1/2تکپایه 60

M8269,000200 * 3/8تکپایه M8338,00020050 * 3/8تکپایه 50

M8285,000200 * 3/8تکپایه M8366,00020060 * 3/8تکپایه 60

401/2 * 1/2290,000200401/2 * 1/2218,000200

501/2 * 1/2318,000200501/2 * 1/2234,000200

رادیس

تجهیزات بهداشتی ساختمانی و شیرآالت

1400/09/29: تاریخ                                                 شیلنگ های زیر دستشویی

آلومینیوماستیل

شیلنگ تست آلومینیومشیلنگ تست استیل

( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   -0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد
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تعدادقیمتبسته بندینام کاالتعدادقیمتبسته بندینام کاال

450,00060جعبه( ABSمهره  )شیلنگ توالت ساده طرح آلمانی 1,420,00060جعبهشیلنگ توالت استیل مات
560,00060جعبهشیلنگ توالت کشی طرح آلمانی1,080,00060جعبهشیلنگ توالت زیتونی

730,00060جعبه1شیلنگ توالت کشی ممتاز 1,470,00060جعبهشیلنگ توالت طال براق
550,00060جعبهABS (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس پولیشی 1,420,00060جعبهشیلنگ توالت طال مات

750,00060جعبه (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس پولیشی 1,210,00060جعبهشیلنگ توالت مشکی طال براق
940,00060جعبه (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس کرم 1,180,00060جعبهشیلنگ توالت سفید طال

650,00060جعبهABS (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس کرم 1,700,00060جعبهشیلنگ توالت رزگلد
1,080,00060جعبهشلنگ توالت سفید کرم 1,400,00060جعبهشیلنگ توالت سفید رزگلد

1,080,00060جعبهشیلنگ توالت سفید1,400,00060جعبهشیلنگ توالت  مشکی رزگلد
480,00060جعبهABSشیلنگ دوش نیم کشی 1,220,00060جعبهشیلنگ دوش استیل مات

570,00060جعبه(فلزی  )شیلنگ دوش نیم کشی 930,00060جعبهشیلنگ دوش زیتونی
610,00060جعبه(بافت ریز  )شیلنگ دوش لوکس پولیشی 1,270,00060جعبهشیلنگ دوش طال براق
820,00060جعبه(بافت ریز  )شیلنگ دوش لوکس کرم 1,220,00060جعبهشیلنگ دوش طال مات

770,00060جعبهشیلنگ دوش سفید1,150,00060جعبهشیلنگ دوش مشکی طال براق
420,00060نایلون( ABSمهره  )شیلنگ توالت ساده طرح آلمانی 1,100,00060جعبهشیلنگ دوش سفید طال

530,00060نایلونشیلنگ توالت کشی طرح آلمانی1,330,00060جعبهشیلنگ دوش رزگلد
710,00060نایلون1شیلنگ توالت کشی ممتاز 1,230,00060جعبهشیلنگ دوش سفیدرزگلد

520,00060نایلونABS (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس پولیشی 1,230,00060جعبهشیلنگ دوش مشکی رزگلد
720,00060نایلون (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس پولیشی 1,390,00060نایلونشیلنگ توالت استیل مات

910,00060نایلون (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس کرم 1,010,00060نایلونشیلنگ توالت زیتونی
620,00060نایلونABS (بافت ریز  )شیلنگ توالت لوکس کرم 1,440,00060نایلونشیلنگ توالت طال براق
1,050,00060نایلونشلنگ توالت سفید کرم 1,390,00060نایلونشیلنگ توالت طال مات

1,050,00060نایلونشیلنگ توالت سفید1,180,00060نایلونشیلنگ توالت مشکی طال
450,00060نایلونABSشیلنگ دوش نیم کشی 1,150,00060نایلونشیلنگ توالت  سفیدطال

540,00060نایلون(فلزی  )شیلنگ دوش نیم کشی 1,670,00060نایلونشیلنگ توالت رزگلد
580,00060نایلون(بافت ریز  )شیلنگ دوش لوکس پولیشی 1,370,00060نایلونشیلنگ توالت سفید رزگلد

790,00060نایلون(بافت ریز  )شیلنگ دوش لوکس کرم 1,370,00060نایلونشیلنگ توالت  مشکی رزگلد
740,00060نایلونشیلنگ دوش سفید1,190,00060نایلونشیلنگ دوش استیل مات

350,000100نایلون(ریز بافت )شیلنگ علم دو کاره پولیش900,00060نایلونشیلنگ دوش زیتونی
450,000100نایلون(بافت ریز  )شیلنگ علم دو کاره لوکس کرم 1,240,00060نایلونشیلنگ دوش طال براق
450,000100نایلونشیلنگ علم دو کاره سفید1,190,00060نایلونشیلنگ دوش طال مات

660,000100نایلونشیلنگ دوکاره طالبراق1,120,00060نایلونشیلنگ دوش مشکی طال براق
660,000100نایلونشیلنگ دوکاره طال مات1,070,00060نایلونشیلنگ دوش سفید طال

550,000100نایلونشیلنگ دوکاره سفید طال1,320,00060نایلونشیلنگ دوش رزگلد
580,000100نایلونشیلنگ دوکاره مشکی طال براق1,220,00060نایلونشیلنگ دوش سفیدرزگلد

770,000100نایلونشیلنگ دوکاره رزگلد1,220,00060نایلونشیلنگ دوش مشکی رزگلد
720,000100نایلونشیلنگ دوکاره سفیدرزگلد660,000100نایلونشیلنگ دوکاره استیل مات

720,000100نایلونشیلنگ دوکاره مشکی رزگلد600,000100نایلونشیلنگ دوکاره زیتونی
320,000100نایلون(درشت بافت)شیلنگ علم دوکاره پولیش
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( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   -0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد



تعدادقیمتبسته بندینام کاالتعدادقیمتبسته بندینام کاال

1,660,00040جعبه کرم با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,550,00040جعبه کرم2/5 و 2قوی دیواری اهرمی 
1,910,00040جعبه طالبراق با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,800,00040جعبه طالبراق2/5 و 2قوی دیواری  اهرمی 
1,950,00040جعبه سفیدطال با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,840,00040جعبه سفیدطال2/5 و 2قوی دیواری اهرمی  
1,950,00040جعبه مشکی طال با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,840,00040جعبه مشکی طال2/5 و 2قوی دیواری اهرمی  
2,000,00040جعبه طال و استیل مات با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,890,00040جعبه طال و استیل مات2/5 و 2قوی دیواری اهرمی 
1,820,00040جعبهسفید کرم با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,710,00040جعبه سفیدکرم2/5 و 2قوی دیواری اهرمی 
2,040,00040جعبه رزگلد با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,930,00040جعبه رزگلد2/5 و 2قوی دیواری اهرمی 
2,040,00040جعبه سفیدرزگلد با مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,930,00040جعبه سفید رزگلد2/5 و 2قوی دیواری اهرمی 
2,040,00040جعبه مشکی رزگلدبا مغزی رادیس2/5 و 2قوی دیواری دیانا 1,930,00040جعبه مشکی رزگلد2/5 و 2قوی دیواری اهرمی 

2,510,00040جعبهقوی توکاسه دیانا کرم با مغزی رادیس2,400,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی کرم
2,840,00040جعبهقوی توکاسه دیانا طال براق با مغزی رادیس2,730,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی طالبراق

2,880,00040جعبهقوی توکاسه دیانا سفید طال با مغزی رادیس2,770,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی سفیدطال
2,880,00040جعبهقوی توکاسه دیانا مشکی طال با مغزی رادیس2,770,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی مشکی طال

2,840,00040جعبهقوی توکاسه دیانا طال و استیل مات با مغزی2,830,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی طال و استیل مات
2,710,00040جعبهقوی توکاسه دیانا سفید کرم با مغزی رادیس2,600,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی سفیدکرم

3,030,00040جعبهقوی توکاسه دیانا رزگلد با مغزی رادیس2,920,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی رزگلد
3,030,00040جعبهقوی توکاسه دیانا سفیدرزگلد با مغزی رادیس2,920,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی سفید رزگلد

3,030,00040جعبهقوی توکاسه دیانا  مشکی رزگلدبا مغزی رادیس2,920,00040جعبهقوی توکاسه اهرمی مشکی رزگلد
1,980,00040جعبهشیرشلنگی دیانا کرم با مغزی رادیس1,870,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی کرم

2,510,00040جعبهشیرشلنگی دیانا طال براق با مغزی رادیس2,400,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی طالبراق
2,550,00040جعبهشیرشلنگی دیانا سفیدطال با مغزی رادیس2,440,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی سفیدطال

2,550,00040جعبهشیرشلنگی دیانا مشکی طال با مغزی رادیس2,440,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی مشکی طال
2,600,00040جعبهشیرشلنگی دیانا طال و استیل مات با مغزی رادیس2,490,00040جعبهشیر شلنگی اهرمی طال و استیل مات

2,260,00040جعبهشیرشلنگی دیانا سفید کرم با مغزی رادیس2,150,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی سفید کرم
2,670,00040جعبهشیرشلنگی دیانا رزگلد با مغزی رادیس2,560,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی رزگلد

2,670,00040جعبهشیرشلنگی دیانا سفید رزگلد  با مغزی رادیس2,560,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی سفید رزگلد
2,670,00040جعبهشیرشلنگی دیانا مشکی رزگلد  با مغزی رادیس2,560,00040جعبهشیرشلنگی اهرمی مشکی رزگلد

2,180,00040جعبهشیردنباله بلند دیانا کرم با مغزی رادیس2,070,00040جعبهشیردنباله بلند  اهرمی کرم
2,510,00040جعبهشیردنباله بلند دیانا طال براق با مغزی رادیس2,400,00040جعبهشیردنباله بلند اهرمی طال براق
2,560,00040جعبهشیردنباله بلند دیانا سفیدطال با مغزی رادیس2,450,00040جعبهشیردنباله بلند اهرمی سفیدطال

2,560,00040جعبهشیردنباله بلند دیانا مشکی طال با مغزی رادیس2,450,00040جعبهشیردنباله بلند اهرمی مشکی طال
2,600,00040جعبهشیر دنباله بلند دیانا طال و استیل مات با مغزی رادیس2,490,00040جعبهشیردنباله بلند اهرمی طال و استیل مات

2,390,00040جعبهشیردنباله بلند  دیانا سفید کرم با مغزی رادیس2,280,00040جعبهشیردنباله بلند  اهرمی سفید کرم
2,650,00040جعبهشیردنباله بلند  دیانا رزگلد با مغزی رادیس2,540,00040جعبهشیردنباله بلند  اهرمی رزگلد

2,650,00040جعبهشیردنباله بلند  دیانا سفید رزگلد  با مغزی رادیس2,540,00040جعبهشیردنباله بلند  اهرمی سفید رزگلد
2,650,00040جعبهشیردنباله بلند  دیانا مشکی رزگلد  با مغزی رادیس2,540,00040جعبهشیردنباله بلند  اهرمی مشکی رزگلد

1,100,000126جعبه دیانا کرم3/8*2 و 2*2شیرافتابه 3,800,00040جعبه کرم دبلشیر
1,360,000126جعبه دیانا طالبراق3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,150,00040جعبهدبل سفیدکرم

1,380,000126جعبه دیانا سفیدطال3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,330,00040جعبهشیردبل طالبراق
1,380,000126جعبه دیانا مشکی طال3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,370,00040جعبهشیر دبل سفیدطال

1,440,000126جعبه دیانا  طال واستیل مات3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,370,00040جعبهشیردبل مشکی طال
1,210,000126جعبه دیانا سفید کرم3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,420,00040جعبهشیردبل طال و  استیل مات

1,500,000126جعبه دیانا رزگلد3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,480,00040جعبهشیردبل رز گلد
1,500,000126جعبه دیانا سفید رزگلد3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,480,00040جعبهشیردبل سفید رزگلد

1,500,000126جعبه دیانا مشکی رزگلد3/8*2 و 2*2شیرافتابه 4,480,00040جعبهشیردبل مشکی  رزگلد
1,450,00060جعبه(بزرگ ) زرد sشیرشلنگی طرح 1,420,000100نایلون(بزرگ ) زرد sشیرشلنگی طرح 
1,550,00060جعبه(بزرگ )کرمsشیرشلنگی طرح 1,520,000100نایلون(بزرگ )کرمsشیرشلنگی طرح 
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تعدادقیمتبسته بندینام کاالتعدادقیمتبسته بندینام کاال

9,200,0008جعبه(مربع -شیلنگ پولیشی ) 20*20علم دوکاره استیل 

550,00050نایلون(با نشان استاندارد ایران  ) حالته سفید 5گوشی 15,900,0008جعبه(شیلنگ طالبراق) طال براق 25*25علم دوکاره 

680,00050نایلون(با نشان استاندارد ملی ایران ) حالته کرم 5گوشی 11,800,0008جعبه(مربع -شیلنگ کرم  ) 25*25علم دوکاره استیل 

1,060,00050نایلون(با نشان استاندارد ملی ایران  ) حالته لوکس کرم 5گوشی 16,500,0008جعبه طالو استیل مات25*25عام دوکاره استیل 

1,200,00050نایلون(بانشان استاندارد ایران) حالته ضدرسوب5گوشی 12,000,0008جعبه(مربع-شیلنگ سفید) سفید کرم25*25علم دوکاره 

2,000,00050نایلون(بانشان استاندارد ایران) حالته طالبراق5گوشی 16,000,0008جعبه(مربع-شیلنگ سفید) سفید طال25*25علم دوکاره 

16,000,0008جعبه(مربع-شیلنگ مشکی) مشکی طال25*25علم دوکاره 

-560,000نایلون22آسانسور سفید دوکاره 14,000,0008جعبه(مربع- شیلنگ کرم)30*30علم دوکاره استیل 

-560,000نایلون25آسانسور سفید یونیکا 10,000,0008جعبه(مربع-شیلنگ سفید )علم دوکاره سفید مربع

-1,050,000نایلون22آسانسور طال و استیل مات 15,000,0004جعبه(شیلنگ لوکس کرم)علم دوکاره شیپوری کرم

-950,000نایلون22آسانسور طالبراق دوکاره 20,500,0004جعبه(شیلنگ طالبراق)علم دوکاره شیپوری طالبراق

-950,000نایلون25آسانسور طالبراق یونیکا 19,000,0004جعبه(شیلنگ سفید)علم دوکاره شیپوری سفید طال

-570,000نایلون22آسانسور کرم دوکاره 20,000,0004جعبه(شیلنگ مشکی)علم دوکاره شیپوری مشکی طال

-570,000نایلون25آسانسور کرم یونیکا 15,000,0004جعبه(شیلنگ سفید )علم دوکاره شیپوری سفیدکرم

-390,000نایلون22پایه سفید دوکاره 9,000,0008جعبه(مربع-شیلنگ پولیشی)2070علم دوکاره 

-250,000نایلون25پایه سفید یونیکا 13,000,0008جعبه(مربع-شیلنگ لوکس کرم) 2012علم دوکاره 

-430,000نایلون22پایه طال و استیل مات 13,000,0008جعبه(گرد-شیلنگ لوکس کرم) 2121علم دوکاره 

-380,000نایلون22پایه طالبراق دوکاره 12,600,0008جعبه(گرد-شیلنگ لوکس کرم )2041علم دوکاره ضد رسوب 

-340,000نایلون25پایه طالبراق یونیکا 13,800,0008جعبه(گرد-شیلنگ لوکس کرم) کرم 2007علم دوکاره 

-310,000نایلون22پایه کرم دوکاره 21,000,0008جعبه(گرد-شیلنگ طالبراق) طالبراق2007علم دوکاره 

-250,000نایلون25پایه کرم یونیکا 21,000,0008جعبه(گرد-شیلنگ مشکی ) مشکی طال2007علم دوکاره 

-255,000نایلون22جا صابونی سفید دوکاره 19,500,0008جعبه(گرد-شیلنگ طالبراق) سفید طال2007علم دوکاره 

-255,000نایلون25جا صابونی سفید یونیکا 13,600,0008جعبه(گرد-شیلنگ سفید) سفیدکرم2007علم دوکاره 

-450,000نایلون22جا صابونی کرم دوکاره 19,500,0008جعبه رزگلد25*25علم دوکاره 

-450,000نایلون25جا صابونی کرم یونیکا 19,500,0008جعبه سفیدرزگلد25*25علم دوکاره 

-145,000نایلون25جا صابونی کریستال یونیکا 19,500,0008جعبه مشکی رزگلد25*25علم دوکاره 

-750,000نایلون22جاصابونی طال و استیل مات 

-650,000نایلون22جاصابونی طالبراق دوکاره -2,650,000جعبه استیل20*20ست سر دوش و گوشی 

-650,000نایلون25جاصابونی طالبراق یونیکا -4,000,000جعبه استیل25*25ست سر دوش و گوشی 

-1,400,000جعبهسه راهی دوکاره سفید-5,500,000جعبه استیل30*30ست سر دوش و گوشی 

-2,000,000جعبهسه راهی دوکاره طال و استیل مات-4,500,000جعبه2121ست سر دوش و گوشی گرد 

-1,850,000جعبهسه راهی دوکاره طالبراق-4,400,000جعبهست سر دوش و گوشی گرد ضد رسوب

-1,350,000جعبهسه راهی دوکاره کرم-5,000,000جعبه2007ست سر دوش گرد تمام کرم 

-2,300,000نایلون سفید22لوله دوکاره -2,550,000جعبه2070ست سر دوش و گوشی مربع 

-3,800,000نایلون طالبراق22لوله دوکاره -5,100,000جعبه2012ست سر دوش و گوشی مربع 

-2,300,000نایلون کرم22لوله دوکاره -7,600,000جعبه طالبراق2007ست سردوش و گوشی 

-2,500,000نایلون مشکی22لوله دوکاره -5,600,000جعبه استیل طالبراق25*25ست سردوش و گوشی 

-3,900,000نایلون طالبراق22لوله دوکاره انحنا -6,700,000جعبهست سردوش و گوشی شیپوری طالبراق

-2,500,000نایلون کرم22لوله دوکاره انحنا -6,500,000جعبه  طال و استیل مات25*25ست سردوش و گوشی 

-3,000,000نایلون22لوله دوکاره طال و استیل مات -6,000,000جعبهست سر دوش و گوشی شیپوری کرم

-290,000نایلون پولیشی 25لوله یونیکا -2,950,000جعبهست سر دوش و گوشی سفید مربع 

-330,000نایلون سفید25لوله یونیکا 

-1,450,000نایلون طالبراق25لوله یونیکا 2,700,00015جعبه(لوله و شلنگ پولیش -   حالته 5گوشی )یونیکا کرم 

-430,000نایلون کرم25لوله یونیکا 3,550,00015جعبه(لوله و شلنگ  کرم-  حالته 5گوشی )یونیکا لوکس کرم 

-360,000نایلون مشکی25لوله یونیکا 6,500,00015جعبه(شلنگ سفید طال -  حالته طالبراق3گوشی  )یونیکا طالبراق 

6,500,00015جعبه(شلنگ سفید طال -  حالته طالبراق3گوشی  )یونیکا سفید طال 

200,000300فوم طرح المانی1/2مغزی 3,550,00015جعبه(شلنگ و لوله پولیش-  حالته 5گوشی )یونیکا ضد رسوب

-خالص نقدیعددی25 با نشان استاندارد ملی ایران3,000,00015جعبه(قطعات سفید * حالته سفید5گوشی )یونیکا سفید 

295,00050مغزی سرامیکی7,000,00015جعبه(قطعات طالبراق*لوله و شلنگ مشکی-حالته 3)یونیکا مشکی طال  

255,000300فوم3/8مغزی 3,400,00015جعبه(حالته  لوکس کرم5گوشی-شلنگ سفید)یونیکا سفیدکرم

1400/09/29: تاریخ                                  یونیورست ، یونیکا و قطعات

قطعات یونیکا و دوکاره

گوشی یونیکا

مغزی
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تعدادقیمتبسته بندینام کاالتعدادقیمتبسته بندینام کاال

460,000120جعبهباالتنه زرد270,000200جعبهRadis سه واشر 35کاتریج 
480,000120جعبهباالتنه کرم270,000200جعبهRadis سه واشر 40کاتریج 
-35135,000پایه ارتفاع طالبراق 290,000200جعبهRadis تک واشر 35کاتریج 
-42135,000پایه ارتفاع طالبراق 290,000200جعبهRadis تک واشر 40کاتریج 
-3572,000پایه ارتفاع کرم 310,000200جعبهRadis آنتی معکوس 35کاتریج 
-4272,000پایه ارتفاع کرم 310,000200جعبهRadis آنتی معکوس 40کاتریج 
380,00060جعبه با پیچ و نگین 1.2پوسته دیانا 200,000600جعبهRadis سرد و گرم 25کاتریج  

285,00060جعبه با پیچ و نگین 3.8پوسته دیانا 
-125,000 با مهره6پیچ -2412,000پالتور خالی 
-135,000 با مهره8پیچ -2845,000پالتور خالی 
6,5001000نایلونپیچ استیل-2437,000 بیرون دنده ABSبوش پالتور 

46,000100  کرمabs 2.5 به 2تبدیل -2237,000 داخل دنده ABSبوش پالتور 
95,000100 طالبراقabs 2.5 به 2تبدیل -24105,000بوش پالتور برنجی بیرون دنده 
-185,000(سنگین) واشر علم صدفی3تبدیل -22105,000بوش پالتور برنجی داخل دنده 

-210,000تبدیل سینک-28100,000 بیرون دنده ABSبوش پالتور 
-155,000(شمش درجه یک)چپ گرد بلند کالسیک -28195,000بوش پالتور برنجی بیرون دنده 

-135,000(شمش درجه یک)چپ گرد کوتاه اهرمی -98,000 با آچار24پالتور مخفی 
-395,000دسته الوند سفید-94,000 با آچار22پالتور مخفی 
-365,000دسته الوند کرم-94,000 با آچار19پالتور مخفی 
-950,000دسته بامبو طالبراق-75,000 با آچار17پالتور مخفی 
-780,000دسته بامبو کرم-75,000 سکه ای24پالتور مخفی 
-35345,000دسته موج -170,000 سکه ای22پالتور مخفی 

-350,000(استاندارد)زانو لنگ -200,000 طالبراق22بوش پالتور برنجی داخل دنده 
-1,300,000 طال و استیل مات101سوپاپ -170,000 طال مات24بوش پالتور برنجی بیرون دنده 
-1,250,000 طالبراق101سوپاپ -180,000 طالبراق24بوش پالتور برنجی بیرون دنده 
-900,000 کرم101سوپاپ -200,000 استیل مات24بوش پالتور برنجی بیرون دنده 

66,00050(کامل)قالب سفید 
200,00050(کامل)قالب طال و استیل مات-400,000قالپاق تلسکوپی استیل و طال مات

170,00050(کامل)قالب طال براق-440,000قالپاق تلسکوپی طالبراق
67,00050(کامل)قالب کرم-240,000قالپاق تلسکوپی کرم
-132,000 طالبراق35کاور -150,000قالپاق کروی طالبراق

-50,000 کرم35کاور -72,000قالپاق کروی کرم
-110,000 طالبراق42کاور 

-50,000 کرم42کاور -1,460,000 برنجی33علم 

-210,000کف بند تک پیچ-1,300,000 برنجی25علم 

-285,000کف بند دو پیچ-3,400,000(ریخته ائی)علم پینی برنجی 

-290,000مهره پشت مخلوط طال و استیل مات-*علم فنری

-300,000مهره پشت مخلوط طالبراق240,000200کله علم فنری

-230,000مهره پشت مخلوط کرم900,000100 درجه یکSS 201علم صدفی استیل بلند 

-215,000(سنگین)مهره علم صدفی-2,350,000(ریخته ائی)علم کبری کوتاه 

-35136,000مهره کاتریج -900,000 درجه یک کرمSS 201علم صدفی استیل کوتاه 

-42144,000مهره کاتریج -1,460,000 درجه یک طالبراق201علم صدفی استیل کوتاه 

117,00040جعبهمهره لوله  زرد-1,600,000 درجه یک طالواستیل مات201علم صدفی استیل کوتاه 

127,00040جعبهمهره لوله کرم-1,600,000 درجه یک  مشکی طال201علم صدفی استیل کوتاه 

-950,000مهره و میله با واشر وسوپاپ و دسته دوش کج-1,600,000 درجه یک سفیدطال201علم صدفی استیل کوتاه 

-46,000نعلی  چدنی تک پیچ-1,710,000 درجه یک رزگلد 201علم صدفی استیل کوتاه 

-46,000نعلی چدنی دوپیچ-1,710,000 درجه یک مشکی رزگلد 201علم صدفی استیل کوتاه 

-1,710,000 درجه یک سفیدرزگلد201علم صدفی استیل کوتاه 

( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   -0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد
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قالپاق

1400/09/29: تاریخ                                             قطعـــات شیــرآالت         

(با گواهی استاندارد ایران  )کاتریج 

پالتور

قطعات

علم 



مشکی رزگلدسفیدرزگلدرزگلداستیل ماتطالماتطالبراقمشکی طالسفید طالسفید کرمکرمتعداد

*******85,150,0005,400,0005,650,000ظرفشویی

*******84,800,0005,150,0005,350,000روشویی

*******126,100,0007,250,0007,300,000توالت با شلنگ

*******126,700,0007,700,0008,200,000دوش

22,750,00025,500,00026,500,000*******

*******85,200,0005,450,0005,700,000روشویی متحرک

*******85,800,0006,300,0006,550,000ظرفشویی

*******87,380,0008,100,0008,300,000روشویی

*******128,220,0009,100,0009,400,000توالت با شلنگ

*******1210,300,00011,100,00011,500,000دوش

31,700,00034,600,00035,750,000*******

*******85,850,0006,350,0006,600,000روشویی متحرک

******89,900,00010,700,00011,000,00011,500,000ظرفشویی

******88,500,0009,250,0009,500,0009,700,000روشویی

******128,700,0009,750,00010,400,00010,600,000توالت با شلنگ

******1211,300,00012,200,00012,400,00012,700,000دوش

38,400,00041,900,00043,300,00044,500,000******

******89,950,00010,750,00011,050,00011,550,000روشویی متحرک

ند
الو

ف
صد

 نا
د

 تیکه4جمع ست 

 تیکه4جمع ست 

 تیکه4جمع ست 

1400/09/29: تاریخ                                                          لیـست قیمت شیــرآالت اهـرمی                                            

شرح کاال

17,400,000 415,000,00015,800,00016,300,00017,400,000ظرفشویی  18,000,000  18,000,000  18,500,000  18,500,000  18,500,000  

11,800,000 811,000,00011,200,00011,600,00011,800,000روشویی  12,200,000  12,200,000  12,600,000  12,600,000  12,600,000  

12,160,000 810,400,00011,300,00011,500,00011,900,000توالت با شلنگ  12,550,000  12,550,000  13,200,000  12,900,000  12,900,000  

15,200,000 813,400,00014,500,00014,800,00015,200,000دوش  15,600,000  15,600,000  16,100,000  16,100,000  16,100,000  

49,800,00052,800,00054,200,00056,300,000 56,560,000  58,350,000  58,350,000  60,400,000  60,100,000  60,100,000  

19,600,000 817,200,00018,000,00018,500,00019,600,000روشویی پایه بلند  20,000,000  20,000,000  20,500,000  20,500,000  20,500,000  

بو
بام

 تیکه4جمع ست 

21,300,000 419,400,00020,000,00020,700,00021,300,000ظرفشویی  21,900,000  21,900,000  22,400,000  22,400,000  22,400,000  

13,700,000 812,600,00012,900,00013,400,00013,700,000روشویی  14,000,000  14,000,000  14,400,000  14,400,000  14,400,000  

12,860,000 810,700,00011,100,00011,400,00012,600,000توالت با شلنگ  13,360,000  13,360,000  13,900,000  13,600,000  13,600,000  

16,100,000 814,700,00015,300,00015,600,00016,100,000دوش  16,600,000  16,600,000  17,800,000  17,100,000  17,100,000  

57,400,00059,300,00061,100,00063,700,000 63,960,000  65,860,000  65,860,000  68,500,000  67,500,000  67,500,000  

7-9

ن
تی

سن
وی

 تیکه4جمع ست 

( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد



مشکی رزگلدسفیدرزگلدرزگلداستیل ماتطال ماتطال براقمشکی طالسفید طالسفید کرمکرمتعداد

419,700,00021,500,00023,600,00024,100,00022,900,00023,700,000ظرفشویی  23,700,000  24,500,000  24,500,000  24,500,000  

815,200,00017,400,00019,200,00019,600,00018,700,00019,300,000روشویی  19,300,000  19,900,000  19,900,000  19,900,000  

814,200,00015,600,00017,900,00018,450,00017,900,00018,400,000توالت با شلنگ  18,400,000  19,100,000  18,800,000  18,800,000  

816,400,00018,200,00020,600,00021,200,00020,200,00021,000,000دوش  21,000,000  21,600,000  21,600,000  21,600,000  

65,500,00072,700,00081,300,00083,350,00079,700,00082,400,000  82,400,00085,100,00084,800,00084,800,000

***23,600,00024,200,00024,200,000***421,200,000ظرفشویی

***19,600,00020,200,00020,200,000***817,600,000روشویی

***19,800,00020,500,00020,500,000***817,800,000توالت با شلنگ

***23,200,00023,900,00023,900,000***821,100,000دوش

77,700,000***86,200,00088,800,00088,800,000***

37,900,00038,500,00039,000,00040,000,000*432,000,000ظرفشویی فنری  40,000,00041,000,000  41,000,000  41,000,000  

***23,600,00024,300,00024,300,000***821,800,000روشویی پایه بلند

31,200,00031,800,00032,500,00033,500,00033,500,00034,500,00034,500,00034,500,000*429,900,000ظرفشویی شاوری

44,400,00045,000,00045,800,00046,800,00046,800,00047,900,000*439,700,000ظرفشویی فنری دومنظوره  47,900,000  47,900,000  

*****10,800,000*89,800,00010,400,00010,600,000ظرفشویی اهرمی رز

*******86,900,0007,500,0007,900,000ظرفشویی الوند

*******88,100,0009,400,0009,800,000ظرفشویی صدف

*******88,500,0009,600,00010,000,000ظرفشویی دنا

:  توضیح 127,100,000شیر مخلوط دیواری

128,950,000شیرمخلوط دوش کج

125,700,000شیرمخلوط توالت

علم لوله )تکپایه 

(ای بلند
126,800,000
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 تیکه4جمع ست 

 تیکه4جمع ست 

انا
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*جهت سهولت فروش همکاران گرامی شیرهای توالت اهرمی کرم در کلیه مدل ها  با شیلنگ توالت لوکس کرم میباشد.ک

* شیرهای توالت اهرمی رنگی درکلیه مدل ها با شیلنگ رنگی مربوطه میباشد .

( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد

* شیر بهمراه شیلنگ داخل جعبه .

لیست قیمت شیرآالت اهرمی و کالسیک       

شرح کاال

س
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س

نو
و

ی
وار

دی
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ش
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ظ
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مشکی رزگلدسفیدرزگلدرزگلداستیل ماتطالماتطالبراقمشکی طالسفید طالکرمتعداد

 سقفی 4ملزومات دوش تیپ 

25*25باگوشی سردوش 
424,000,00035,500,00036,000,000 36,400,000  37,300,000  37,300,000  38,300,000  38,300,000  38,300,000  

 دیواری 4ملزومات دوش تیپ 

25*25باگوشی سردوش 
427,000,00038,000,00039,000,000 39,500,000  40,400,000  40,400,000  41,800,000  41,800,000  41,800,000  

 سقفی 4 ملزومات دوش تیپ

2007باگوشی سردوش
425,800,00038,500,00039,500,000 39,900,000  *****

 دیواری 4ملزومات دوش تیپ 

2007باگوشی سردوش 
428,800,00041,300,00042,100,000 42,800,000  *****

 سقفی     3ملزومات دوش تیپ 

25*25با گوشی سردوش
421,300,00033,400,00033,900,000 34,300,000  35,200,000  35,200,000  36,200,000  36,200,000  36,200,000  

 دیواری  با 3ملزومات دوش تیپ 

25*25گوشی  سردوش 
423,800,00035,900,00036,900,000 37,400,000  38,300,000  40,400,000  41,400,000  41,400,000  41,400,000  

 سقفی با 3ملزومات دوش تیپ 

2007گوشی  سردوش
422,500,00036,400,00037,400,000 37,900,000  *****

 دیواری  با 3ملزومات دوش تیپ 

2007گوشی سردوش 
425,000,00039,200,00040,000,000 40,700,000  *****

سقفی 2ملزومات دوش تیپ 

25*25باسردوش 
419,800,00031,500,00032,000,000 32,400,000  33,200,000  33,200,000  34,300,000  34,300,000  34,300,000  

دیواری 2ملزومات دوش تیپ 

25*25باسردوش 
422,400,00034,500,00035,000,000 35,400,000  36,200,000  36,200,000  34,300,000  34,300,000  34,300,000  

سقفی 1ملزومات دوش تیپ 

25*25باسردوش 
412,900,00022,000,00022,500,000 23,000,000  23,800,000  23,800,000  24,100,000  24,100,000  24,100,000  

دیواری 1ملزومات دوش تیپ 

25*25باسردوش 
415,500,00025,000,00025,500,000 26,000,000  26,800,000  26,800,000  27,100,000  27,100,000  27,100,000  

15,700,000 812,800,00015,000,00015,400,000ملزومات توالت  16,100,000  16,100,000  16,800,000  16,800,000  16,800,000  

15,400,000 1212,700,00014,700,00015,100,000ملزومات دستشویی  15,800,000  15,800,000  16,500,000  16,500,000  16,500,000  

18,100,000 2،3،4416,600,00017,400,00017,900,000مغزی دوش تیپ   18,400,000  18,400,000  19,000,000  19,000,000  19,000,000  

17,400,000 1415,800,00016,600,00017,100,000مغزی دوش تیپ   17,800,000  17,800,000  18,200,000  18,200,000  18,200,000  

14,200,000 812,600,00013,500,00013,800,000مغزی توالت   14,500,000  14,500,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  

15,400,000 1213,900,00014,800,00015,100,000مغزی دستشویی  15,700,000  15,700,000  16,200,000  16,200,000  16,200,000  
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       (بانصب آسان )لیست قیمت شیرآالت توکار
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( مدیر فروش) خانم کاکایی 0935-7234774   *   0912-3855592.               -               هزینه حمل به عهده مشتری می باشد. قیمت ها به ریال می باشد
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