
 *مدل ارکیده قیمت لیست *  

02/29/99 

 تعداد در کارتن  (ریال) قیمت کد نام کاال سریال

 44 000/040/-  کروم الوان ارکیده جاصابون 1

 44 000/670/-  سفیدکروم ارکیده جاصابون 4

 44 000/006/-  الوان کرومارکیده  جامسواک 3

 44 000/000/-  سفیدکروم ارکیده جامسواک 4

 44 000/090/-  کروم الوانارکیده له حلقه ایی و آویز جاحو 6

 44 000/040/-  سفیدکروم ارکیدهجاحوله حلقه ایی و آویز  0

 44 000/730/-  کروم الوانارکیده  جادستمال 7

 44 000/003/-  سفید کرومارکیده  جادستمال 8

 14 000/713/-  ایی کروم الوان  جاحوله بلند میله 9

 14 000/040/-   سفیدکروملند میله ایی جاحوله ب 10

 44 000/080/-  جامایع ارکیده سفید  11

 44 000/810/-  جامایع ارکیده سفیدکروم  14

 44 000/900/-  جامایع ارکیده کروم الوان  13

 14 000/900/-  کروم الوان ارکیده  آتاژور 14

 14 000/810/-  سفیدکروم ارکیده  آتاژور 16

 0 000/004/4/-  سفید سانت (30×48)ارکیده کوچک نه یآ 10

 0 000/140/4/-  الوان سانت (30×48)آینه ارکیده کوچک  17

 0 000/430/4/-  سفید  سانت ( 40×69)آینه ارکیده بزرگ  18

 0 000/630/4/-  الوان سانت ( 40×69) آینه ارکیده بزرگ  19

 0 000/000/4/-  ارکیده کروم الوانپارچه  0سرویس 40

 0 000/160/4/-  ارکیده سفیدکروم پارچه 0سرویس 41
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     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 برند ایرانی  غرور ایرانی                  موج 

 

 

 

 



 * گوشی و یونیکاموقت قیمت لیست * 

02/29/99 

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 برند ایرانی  غرور ایرانی                  موج 

 
 

 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت  نام کاال ردیف

 0 000/400/4/- مایع کرومیونیکا ارس چهار حالته با جا 1

 14 000/090/4/- کرومه تیونیکا آبشار پنج حال 4

 14 000/640/4/- سفیده تیونیکا آبشار پنج حال 3

 14 000/030/4/- کرومیونیکا خزر ضد رسوب تک حالته  4

 14 000/640/4/- سفیدتک حالته یونیکا خزر ضد رسوب  6

 14 000/030/4/- کروم یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 0

 14 000/640/4/- سفید یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 7

 14 000/640/4/- سفیدیونیکا کارون چهار حالته  8

 14 000/746/4/- کرومیونیکا کارون چهار حالته  9

 10 000/300/3/- ومیونیکا پرشین کر 10

 10 000/100/3/- یونیکا پرشین سفید  11

 3 000/430/13/- کروماره اروند با جامایع کیونیورست دو 14

 3 000/000/10/- کروم یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 13

 3 000/000/10/- سفید یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 14

 3 000/600/13/- طالیی ون جامایعیونیورست دوکاره اروند بد 16

 4 000/600/14/- کرومیونیورست سوپر فلت  10

 4 000/630/16/- طالیییونیورست سوپر فلت  17

 4 000/600/14/- سفیدیونیورست سوپر فلت  18

 0 000/600/0/- یونیورست دوکاره ساحل کروم  19

 0 000/600/0/- یونیورست دوکاره ساحل سفید   40

 8 000/400/4/- دوش باران  علم 41
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 *مدل تترا  موقت  قیمت لیست* 

02/29/99 

 رتنتعداد در کا  (ریال)قیمت   نام کاال ردیف

 0 000/474/4/-  کروم الوانسرویس تترا  1

 0 000/040/4/-  کرومسرویس تترا سفید 4

 0 000/630/4/-   الوان کرومه بزرگ تترا ینآ 3

 0 000/430/4/-  آینه بزرگ تترا سفید  4

 0 000/140/4/-   کروم الواننه کوچک تترا یآ 6

 0 000/040/4/-  آینه کوچک تترا سفید  0

 14 000/800/-  ژور تترا سفیدآتا 7

 14 000/890/-  کروم الوان آتاژور تترا 8

 44 000/644/-  سفید جاصابون تترا 9

 44 000/004/-  کروم الوان جاصابون تترا 10

 44 000/676/-  جامسواک تترا سفید 11

 44 000/038/-  کروم الوانجامسواک تترا  14

 44 000/710/-  سفید جادستمال تترا 13

 44 000/788/-  کروم الوان جادستمال تترا 14

 44 000/740/-  جامایع تترا سفید  16

 44 000/797/-  جامایع تترا کروم  10

 44 000/040/-  سفید جاحوله تترا مدل جی 17

 44 000/710/-  کروم الوانجاحوله تترا مدل جی  18

 14 000/040/-  سفید جاحوله تترا مدل میله ای 19

 14 000/090/-  کروم الوان جاحوله تترا مدل میله ای 40
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     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 برند ایرانی  غرور ایرانی                  موج 

 

 

 

 

 



 * برس و سبد ، سطل موقت قیمت  لیست* 

02/29/99 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت   نام کاال ردیف

 0 000/890/4/-  سطل و برس راین سفید 1

 0 000/446/3/-  رومکسفید سطل و برس راین 4

 0 000/800/3/-  سطل و برس راین الوان  3

 0 000/300/3/-  راین سفید طالسطل و برس  4

    رومکسفیدالماس سطل و برس  6

    الماس الوانسطل و برس  0

 14 000/104/4/-  سبد کنج یاس کروم 7

000/438/1/-  سبد کنج یاس سفید 8  14 

 0 000/130/3/-  قفسه حمام نسترن کروم  9

 0 000/340/4/-  قفسه حمام نسترن سفید  10

 0 000/360/4/-  قفسه حمام نسترن طال 11

 6 000/090/3/-  حمام آینه دار استار سفید سبد 14

 6 000/406/4/-  کروم آینه دار استارحمام  سبد 13

 4 000/000/4/-  حمام تارا سفید سبد 14

 4 000/040/3/-  م وحمام تارا کر سبد 16

 4 000/900/4/-  سبدکنج ارکیده کروم  10

 4 000/730/1/-  سبدکنج ارکیده سفید 17

    سبدکنج ارکیده الوان 18

 4 000/000/4/-  سبد کنج ارکیده طالیی 19

 18 000/770/-  جادستمال ستاره سفید 40

 14 000/740/-  جادستمال صدف سفید 41

    جادستمال صدف الوان 44

 14 000/840/-  جادستمال صدف سفیدکروم  43
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     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               رانی   برند ایرانی  غرور ای 

 

 

 

 



 *متفرقه  موقت قیمت لیست * 

02/29/99 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 بدون تخفیف 000/344/- 44و گرد  44× 44جاصابونی  1

 بدون تخفیف 000/470/- ( 46و  44)جاصابون بیضی یونیکایی کروم  4

 ن تخفیفبدو 000/140/- جاصابون گرد شیشه ایی  3

 بدون تخفیف 000/140/- بیضی شیشه ایی  جاصابون 4

 بدون تخفیف 000/400/- باالبر ارس  6

 بدون تخفیف 000/470/- 44و گرد ( 44×  44)باالبر فلت  0

 بدون تخفیف 000/344/- باالبر نگین کروم 7

 بدون تخفیف 000/300/- باالبر نگین سفید  8

 ن تخفیفبدو 000/138/- پایه پارسه  9

 بدون تخفیف 000/138/- (منقاری) پایه خزر 10

 بدون تخفیف 000/140/- پایه نیلوفر 11

 بدون تخفیف 000/146/- پایه آبشار 14

 بدون تخفیف 000/100/- نگین  - 44گرد   پایه یونیورست 13

 بدون تخفیف 000/173/- ضلعی  0پایه یونیورست  14
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     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 

 

 



 *گوشی و سردوش ها موقت قیمت لیست * 

02/29/99 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 44 000/798/- کرومگوشی کارون چهارحالته  1

 44 000/098/- سفید گوشی کارون چهارحالته 4

 44 000/780/- کروم حالته شش گوشی ارس 3

 44 000/080/- سفیدحالته  شش گوشی ارس 4

 44 000/098/- کرومگوشی آبشار پنج حالته  6

 44 000/030/- سفیدگوشی آبشار پنج حالته  0

 44 000/046/-  کرومزر تک حالته گوشی خ 7

 44 000/690/-  سفیدگوشی خزر تک حالته  8

 40 000/780/- کروم گوشی شاوری آشپزخانه 9

 40 000/090/- سفید گوشی شاوری آشپزخانه 10

 40 000/960/- گوشی پرشین کروم 11

 40 000/860/- گوشی پرشین سفید  14

 بدون تخفیف 000/100/1/- کروم وچکسردوش فلت کوچک با قرقری برنجی ک 13

 بدون تخفیف 000/978/- کوچک سفید با قرقری برنجی  کوچکسردوش فلت  14

 بدون تخفیف 000/700/1/- کروم سردوش فلت بزرگ با قرقری برنجی بزرگ 16

 بدون تخفیف 000/380/1/- سفید  سردوش فلت بزرگ با قرقری برنجی بزرگ 10

 بدون تخفیف 000/000/- گوشی کوچک فلت کرم 17

 بدون تخفیف 000/664/- گوشی کوچک فلت سفید 18

 بدون تخفیف 000/690/1/- سردوش اروند گرد بزرگ کف طوسی 19

 بدون تخفیف 000/860/1/- کف کروم  سردوش اروند گرد بزرگ 40

 بدون تخفیف 000/660/1/-   سفید  سردوش اروند گرد بزرگ 41

 بدون تخفیف 000/460/- دگوشی اروند تمام سفی 44

 بدون تخفیف 000/660/- گوشی اروند تمام کروم  43

 بدون تخفیف 000/400/1/- سردوش ساحل کروم 44

 بدون تخفیف 000/100/1/- سردوش ساحل سفید 46

 بدون تخفیف 000/490/- گوشی ساحل سفید 40

 بدون تخفیف 000/680/- گوشی ساحل کروم 47

 بدون تخفیف 000/000/1/- کروم  وا و آبسردوش گرد خلیج ه 48

 بدون تخفیف 000/360/1/- سفید  سردوش گرد خلیج هوا و آب 49

    

    

    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 


