
سورناپارمیسپاپیونهلیا/ نگین درنا/ مروارید درساشیرآالت اهرمی

4,492,0005,638,0007,012,0008,330,0007,295,0008,636,000توالت

5,913,0006,801,0008,260,0009,918,0008,121,0009,832,000حمام

4,964,0005,910,0006,823,0009,326,0007,187,0008,746,000روشویی

5,316,0006,790,0007,723,00010,698,0008,420,00011,147,000ظرفشویی

8,338,0008,126,000دیواری

5,901,0006,780,0007,820,00010,698,0008,420,000روشویی متحرک

20,685,00025,139,00029,818,00038,272,00031,023,00038,361,000 تکه ثابت4جمع 

لوتوس مشکیلوتوس سفیدلوتوس کرومصدف طالییصدف سفیدصدفشیرآالت اهرمی

5,623,0006,840,0007,023,0008,463,0009,621,0009,621,000توالت

7,784,0009,478,0009,543,00010,321,00011,598,00011,598,000حمام

7,593,0008,103,0008,304,0008,327,0009,506,0009,506,000روشویی

8,636,0009,675,00010,081,00012,493,00014,144,00014,144,000ظرفشویی

8,518,0009,569,0009,909,000روشویی متحرک

29,636,00034,096,00034,951,00039,604,00044,869,00044,869,000 تکه ثابت4جمع 

رزگلد/النا طالییالنا سفیدالناپاالدیوم تیتانیومتندیسشیرآالت اهرمی

9,587,00011,032,00014,190,0009,506,00011,514,00010,803,000توالت

10,929,00013,184,00016,997,00010,538,00013,200,00012,336,000حمام

8,816,00012,070,00014,342,00011,516,00014,509,00013,240,000روشویی

10,310,00013,533,00016,997,00013,624,00016,931,00015,626,000ظرفشویی

39,642,00049,819,00062,526,00045,184,00056,154,00052,005,000 تکه4جمع 

1400.01.23              لیست قیمت مصرف کننده
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کلیه نمایندگان موظف به فروش ، طبق لیست قیمت مصرف کننده می باشند5از 1صفحه



       

آتیس طالماتآتیس سفیدآتیس کروممینیاتورهیلدا مشکی هیلدا کرومشیرآالت اهرمی

7,473,0008,194,0009,636,0009,203,0009,821,00012,377,000توالت

9,570,00010,296,00011,755,00011,858,00012,366,00015,230,000حمام

7,590,0008,376,00011,415,0008,984,0009,589,00011,235,000روشویی

10,727,00011,539,00012,461,00010,076,00011,087,00013,494,000ظرفشویی

35,360,00038,405,00045,267,00040,121,00042,863,00052,336,000 تکه4جمع 

اکتاو طالییاکتاو سفیداکتاورابیت سفیدرابیت ماترابیت کرومشیرآالت اهرمی

8,652,00010,179,0009,503,0008,529,0009,712,0009,981,000توالت

11,061,00013,225,00012,340,00011,407,00012,504,00013,200,000حمام

9,798,00011,600,00010,735,00010,049,00010,448,00010,204,000روشویی

11,941,00014,088,00013,101,00012,766,00014,002,00014,134,000ظرفشویی

41,452,00049,092,00045,679,00042,751,00046,666,00047,519,000 تکه4جمع 

هیپو طالییهیپو سفید هیپوپریمو طالییپریمو سفیدپریموشیرآالت اهرمی

10,100,00011,753,00013,215,00011,067,00013,392,00013,504,000توالت

13,886,00015,855,00017,312,00014,012,00016,855,00017,007,000حمام

10,164,00011,651,00013,113,00013,073,00015,103,00015,271,000روشویی

12,883,00014,723,00016,185,00014,509,00017,083,00017,007,000ظرفشویی

47,033,00053,982,00059,825,00052,661,00062,433,00062,789,000 تکه4جمع 

دنیس طالییآلیس طالییآلیس کرومرزگلد/طالمات/الیزه ماتفلورا کروم ماتفلوراشیرآالت اهرمی

10,661,00011,727,00017,708,00013,834,00017,083,00015,966,000توالت

12,047,00013,240,00020,713,00016,017,00019,916,00021,653,000حمام

11,641,00012,819,00019,464,00013,504,00015,966,00016,703,000روشویی

12,859,00014,154,00023,023,00020,480,00025,410,00016,439,000ظرفشویی

47,208,00051,940,00080,908,00063,835,00078,375,00070,761,000 تکه4جمع 

ویولت سفیدطالشیرآالت اهرمی

20,307,000توالت

26,933,000حمام

21,698,000روشویی

23,140,000ظرفشویی

92,078,000 تکه4جمع 

1400.01.23  لیست قیمت مصرف کننده
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رزگلد/ هورنر طالیی راشا سفید کروم راشا شیری طالراشا رزگلدراشا طالماتراشا

19,566,00027,202,00027,212,00027,516,00022,846,00037,823,000

طالمات/تینارزگلدتینا کروم ماتتینا مشکی کرومتینا سفیدمشکی طالیی/تینا طالییتینا

19,140,00027,202,00022,165,00025,892,00020,053,00027,364,000

یونیکا مشکییونیکا سفیدیونیکا طالیییونیکا فلتیونیکا  ماهسانیونیکا چند حالته

5,472,0004,711,0006,396,0008,681,0006,061,0008,173,000

لمورآرام طالییآرامیونیکا شیری طال

6,346,00022,338,00030,207,00011,473,000

لیانا طالماتفلورا کروم ماتفلوراصدف طالییصدف سفیدصدف کروم

12,493,00012,983,00013,087,00015,464,00017,007,00017,007,000

پریمو طالییپریمو سفیدپریمو کرومتیتانیوممینیاتورپاالدیوم طالیی

17,952,00016,544,00016,246,00012,950,00014,672,00017,738,000

آلیس طالییآلیس کرومرزگلد/طالمات/الیزه ماتآتیس طالماتآتیس سفیدآتیس کروم

14,050,00014,855,00015,403,00023,049,00016,920,00018,683,000

دنیس طالییویولت سفید طالیی

25,861,00020,561,000

تامارا/  چشمی طالییتامارا/  چشمی سفید تامارا/  چشمی ترنم/  چشمی طالییترنم/  چشمی سفید ترنم/  چشمی 

32,187,00035,183,00036,655,00033,200,00036,198,00037,661,000

رُزا طالییرُزا کروم ریماروشا کروم ماتروشا طالییلمسی

39,823,00020,866,00018,666,00014,946,00018,340,00019,720,000

سورنگلوریا شاوریشبنم شاوریشبنمباران فلتباران

13,301,00016,043,00010,243,00015,210,00021,373,00011,600,000

راشل تصفیه دارسارینا شاوری سفید طالییطالمات/سارینا شاوری کروم ماتسارینا طالییسارینا شاوریسارینا

12,976,00021,678,00015,687,00024,876,00023,353,00024,948,000

لیانا طالماتشیمر مشکیشیمر سفیددرنا/شاوری مرواریدشارلوت کروم ماتشارلوت

18,587,00019,356,00012,336,00012,540,00012,540,00018,987,000

شرلین طالماتشرلین طالییشرلینهیپو سفیدهیپو طالیی هیپو

14,144,00015,840,00015,027,00013,909,00015,687,00016,114,000

(علم عصایی)دیواری پانیا(علم صدف)دیواری پانیا رزگلد/الیزه دوکاره طال مات(تصفیه دار)لیزا رزگلد (تصفیه دار)لیزا طالیی(تصفیه دار)لیزا کروم 

24,044,00026,745,00027,973,00026,501,00010,633,00011,890,000

شیر سینک

یونیورست

                  لیست قیمت مصرف کننده

روشویی بلند

روشویی چشمی
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فلت سفیدطال/تنسوفلت رزگلد/تنسوفلت طالمات/تنسوفلت طالیی/تنسوفلت کروم مات/تنسوفلت کروم/تنسوویوات توکار

15,250,00015,687,00018,175,00018,175,00019,038,00017,941,000توالت ویوات توکار

131,133,00034,066,00039,933,00039,933,00040,928,00039,434,000حمام ویوات توکار کالس

225,986,00027,369,00032,129,00032,129,00032,628,00033,457,000حمام ویوات توکار کالس

319,246,00020,013,00022,535,00022,535,00025,386,00019,992,000حمام ویوات توکار کالس

424,648,00025,562,00029,745,00029,776,00030,486,00029,623,000حمام ویوات توکار کالس

15,250,00016,144,00017,261,00017,261,00017,718,00017,261,000روشویی ویوات توکار

مکانیزم روشویی توکار ویواتمکانیزم دوش توکار ویواتمکانیزم آفتابه توکار ویوات

6,346,0009,773,0006,346,000

فلت سفیدطال/تنسوفلت رزگلد/تنسوفلت طالمات/تنسوفلت طالیی/تنسوفلت کروم مات/تنسوفلت کروم/تنسوملحقات ویوات

8,904,0009,341,00011,829,00011,829,00012,692,00011,595,000توالت ویوات توکار

121,360,00024,293,00030,160,00030,160,00031,155,00029,661,000حمام ویوات توکار کالس

216,213,00017,596,00022,356,00022,356,00022,855,00023,684,000حمام ویوات توکار کالس

414,875,00015,789,00019,972,00020,003,00020,713,00019,850,000حمام ویوات توکار کالس

8,904,0009,798,00010,915,00010,915,00011,372,00010,915,000روشویی ویوات توکار

مکانیزم + سردوش  : 3حمام کالس    * 

سردوش و وان پرکن  : 2ملحقات حمام کالس     * 

گوشی تلفنی و وان پرکن  : 4ملحقات حمام کالس    * 

سردوش ، گوشی تلفنی و وان پرکن  : 1ملحقات حمام کالس     * 

            لیست قیمت مصرف کننده

ملحقات شیرآالت توکار ویوات

مکانیزم شیرآالت توکار ویوات 

شیرآالت توکار ویوات 

:     نکات مربوط به شیرآالت توکار ویوات 

کلیه نمایندگان موظف به فروش ، طبق لیست قیمت مصرف کننده می باشند5از 4صفحه
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تکپایهتوالتتوکاسهدیواریحمام

8,250,0006,077,0006,828,0004,975,0005,985,000

سه تکه عربی با علم معمولیسه تکه عربی با علم تیناتکپایه با علم تیناتکپایه با علم پینیدیواری با علم پینی

7,656,0007,884,0007,996,0009,407,0007,346,000

طالمات/   شلنگ توالت رزگلدشیری/شلنگ توالت سفیدشلنگ توالت زرینشلنگ توالت کروم ماتشلنگ توالت ایتالیاییشلنگ توالت معمولی

983,0001,188,0002,254,0002,254,0001,472,0002,538,000

شیرشلنگی نیوکاستا کروم1/2شیرشلنگی  زرد1/2شیرشلنگی شلنگ حمام زرینشلنگ حمام ایتالیاییشلنگ توالت مشکی

1,472,0001,309,0002,254,0001,248,0001,441,0001,919,000

3/4توالت تکی تیدا 1/2توالت تکی تیدا قو توکاسه اهرمیقو توکاسه کالسیکقو دیواری اهرمیقو دیواری کالسیک

2,955,0004,386,0004,010,0005,102,0001,853,0001,868,000

2*2توالت شیر دنباله بلندتوالت تکی  اهرمی طالییتوالت تکی  اهرمی سفیدتوالت تکی اهرمیتوالت تکی تنسو

5,016,0003,124,0003,726,0003,960,0002,335,0001,096,000

پیسوال اتومات1/2پیسوال 3/8پیسوال (ماهسان) 3/8پیسوال شیر لباسشویی

533,000482,000527,000538,000822,000

فالش تانک توکار وال هنگفالش تانک توکار زمینیسـولیناپارسیسسـاناسـانیل

5,076,0005,076,0003,846,0003,384,00021,424,00035,384,000

 R A S S A N .IR

    R A S S A N C O

                               لیست قیمت مصرف کننده

لوازم جانبی

شیرآالت کالسیک

نیوکاستا

 021-43000006

فالش تانک
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