
 *مدل ارکیده قیمت لیست *  

 0011اردیبهشت 

 تعداد در کارتن  (ریال) قیمت کد نام کاال سریال

 42 000/637/-  کروم الوان ارکیده جاصابون 1

 42 000/773/-  سفیدکروم ارکیده جاصابون 4

 42 000/677/-  الوان کرومارکیده  جامسواک 3

 42 000/790/-  سفیدکروم ارکیده جامسواک 2

 42 000/692/-  کروم الوانارکیده جاحوله حلقه ایی و آویز  7

 42 000/617/-  سفیدکروم ارکیدهجاحوله حلقه ایی و آویز  7

 42 000/726/-  کروم الوانارکیده  جادستمال 6

 42 000/673/-  سفید کرومارکیده  جادستمال 7

 14 000/740/-  ایی کروم الوان  جاحوله بلند میله 9

 14 000/620/-   سفیدکروموله بلند میله ایی جاح 10

 42 000/677/-  جامایع ارکیده سفید  11

 42 000/930/-  جامایع ارکیده سفیدکروم  14

 42 000/037/1/-  جامایع ارکیده کروم الوان  13

 14 000/037/1/-  کروم الوان ارکیده  آتاژور 12

 14 000/930/-  سفیدکروم ارکیده  آتاژور 17

 7 000/347/4/-  سفید سانت (37×27)نه ارکیده کوچک یآ 17

 7 000/220/4/-  الوان سانت (37×27)آینه ارکیده کوچک  16

 7 000/697/4/-  سفید  سانت ( 27×79)آینه ارکیده بزرگ  17

 7 000/900/4/-  الوان سانت ( 27×79) آینه ارکیده بزرگ  19

 7 000/490/7/-  ارکیده کروم الوانپارچه  7سرویس 40

 7 000/667/2/-  ارکیده سفیدکروم پارچه 7سرویس 41

44     

43     

42     

47     

47     

46     

47     

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 برند ایرانی  غرور ایرانی                  موج 

 

 

 

 



 * گوشی و یونیکاموقت قیمت لیست * 

 0011هشت اردیب

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 برند ایرانی  غرور ایرانی                  موج 

 
 

 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت  نام کاال ردیف

 7 000/900/2/- مایع کرومیونیکا ارس چهار حالته با جا 1

 14 000/990/4/- کرومه تیونیکا آبشار پنج حال 4

 14 000/600/4/- سفیده تیونیکا آبشار پنج حال 3

 14 000/900/4/- کرومیونیکا خزر ضد رسوب تک حالته  2

 14 000/600/4/- سفیدا خزر ضد رسوب تک حالته یونیک 7

 14 000/100/3/- کروم یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 7

 14 000/700/4/- سفید یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 6

 14 000/700/4/- سفیدیونیکا کارون چهار حالته  7

 14 000/100/3/- کرومیونیکا کارون چهار حالته  9

 10 000/697/3/- ونیکا پرشین کرومی 10

 10 000/290/3/- یونیکا پرشین سفید  11

 3 000/700/12/- کروماره اروند با جامایع کیونیورست دو 14

 3 000/000/14/- کروم یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 13

 3 000/000/14/- سفید یونیورست دوکاره اروند بدون جامایع 12

 3 000/700/12/- طالیی وکاره اروند بدون جامایعیونیورست د 17

 2 000/000/13/-    کروم آریا یونیورست سوپر فلت 17

 2 000/000/17/-   طالیی آریا یونیورست سوپر فلت 16

 2 000/000/13/- سفیدآریا  یونیورست سوپر فلت  17

 2 000/700/13/-  (آب و هوا )  کروم دریا یونیورست سوپر فلت 19

 2 000/700/17/- (آب و هوا )  طالیی دریا یونیورست سوپر فلت 40

 2 000/700/11/- کروم  (آب و هوا )خلیج فارس یونیورست دوکاره  41

 2 000/700/11/- سفید   (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 44

 2 000/700/13/-   طالیی (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 43

 7 000/990/6/- ونیورست دوکاره ساحل کروم ی 42

 7 000/990/6/- یونیورست دوکاره ساحل سفید   47

 7 000/990/2/- علم دوش باران  47

46    

47    

49    



 *دل تترا م موقت  قیمت لیست* 

 0011اردیبهشت 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت   نام کاال ردیف

 7 000/127/7/-  کروم الوانسرویس تترا  1

 7 000/747/2/-  کرومسرویس تترا سفید 4

 7 000/900/4/-   الوان کرومه بزرگ تترا ینآ 3

 7 000/700/4/-  آینه بزرگ تترا سفید  2

 7 000/220/4/-   نکروم الوانه کوچک تترا یآ 7

 7 000/347/4/-  آینه کوچک تترا سفید  7

 14 000/940/-  آتاژور تترا سفید 6

 14 000/047/1/-  کروم الوان آتاژور تترا 7

 42 000/747/-  سفید جاصابون تترا 9

 42 000/797/-  کروم الوان جاصابون تترا 10

 42 000/770/-  جامسواک تترا سفید 11

 42 000/637/-  کروم الوانک تترا جامسوا 14

 42 000/740/-  سفید جادستمال تترا 13

 42 000/910/-  کروم الوان جادستمال تترا 12

 42 000/730/-  جامایع تترا سفید  17

 42 000/940/-  جامایع تترا کروم  17

 42 000/620/-  سفید جاحوله تترا مدل جی 16

 42 000/740/-  وانکروم الجاحوله تترا مدل جی  17

 14 000/617/-  سفید جاحوله تترا مدل میله ای 19

 14 000/697/-  کروم الوان جاحوله تترا مدل میله ای 40

41     

44     

43     

42     

47     

47     

     

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج     برند ایرانی  غرور ایرانی              

 

 

 

 

 



 * برس و سبد ، سطل موقت قیمت  لیست* 

 0011اردیبهشت 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت   نام کاال ردیف

 7 000/270/3/-  سطل و برس راین سفید 1

 7 000/790/3/-  رومکسفید سطل و برس راین 4

 7 000/290/2/-  سطل و برس راین الوان  3

 7 000/770/3/-  راین سفید طالسطل و برس  2

    رومکسفیدالماس سطل و برس  7

    الماس الوانسطل و برس  7

 14 000/370/4/-  سبد کنج یاس کروم 6

000/900/1/-  سبد کنج یاس سفید 7  14 

 7 000/400/3/-  قفسه حمام نسترن کروم  9

 7 000/700/4/-  قفسه حمام نسترن سفید  10

 7 000/700/2/-  قفسه حمام نسترن طال 11

 7 000/700/2/-  حمام آینه دار استار سفید سبد 14

 7 000/370/7/-  کروم حمام آینه دار استار سبد 13

 2 000/400/3/-  حمام تارا سفید سبد 12

 2 000/990/3/-  م وحمام تارا کر سبد 17

 2 000/270/3/-  سبدکنج ارکیده کروم  17

 2 000/300/4/-  سبدکنج ارکیده سفید 16

 2 000/700/2/-  سبد کنج ارکیده طالیی 17

 17 000/770/-  جادستمال ستاره سفید 19

 14 000/690/-  جادستمال صدف سفید 40

 14 000/970/-  جادستمال صدف سفیدکروم  41

44     

43     

42     

47     

47     

46     

47     

49     

     ن ماست ایرا  از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 

 

 



 *متفرقه  موقت قیمت لیست * 

 0011اردیبهشت 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 بدون تخفیف 000/290/- 44حلزونی جاصابونی  1

 بدون تخفیف 000/347/- ( 47و  44)جاصابون بیضی یونیکایی کروم  4

 بدون تخفیف 000/170/- ابون گرد شیشه ایی جاص 3

 بدون تخفیف 000/170/- بیضی شیشه ایی  جاصابون 2

 بدون تخفیف 000/340/- باالبر ارس  7

 بدون تخفیف 000/340/- 44و گرد ( 44×  44)باالبر فلت  7

 بدون تخفیف 000/247/- باالبر نگین کروم 6

 فیفبدون تخ 000/390/- باالبر نگین سفید  7

 بدون تخفیف 000/160/- پایه پارسه  9

 بدون تخفیف 000/160/- (منقاری) پایه خزر 10

 بدون تخفیف 000/170/- پایه نیلوفر 11

 بدون تخفیف 000/170/- پایه آبشار 14

 بدون تخفیف 000/190/- نگین  - 44گرد   پایه یونیورست 13

 فبدون تخفی 000/400/- ضلعی  7پایه یونیورست  12

17    

17    

16    

17    

19    

40    

41    

44    

43    

42    

47    

47    

46    

47    

49    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 

 

 



 *هاگوشی  موقت قیمت لیست * 

 0011اردیبهشت       

 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال فردی

 42 000/900/- کرومگوشی کارون چهارحالته  1

 42 000/670/- سفید گوشی کارون چهارحالته 4

 42 000/790/- کروم حالته شش گوشی ارس 3

 42 000/670/- سفیدحالته  شش گوشی ارس 2

 42 000/690/- کرومگوشی آبشار پنج حالته  7

 42 000/790/- سفیدنج حالته گوشی آبشار پ 7

 42 000/620/-  کرومگوشی خزر تک حالته  6

 42 000/770/-  سفیدگوشی خزر تک حالته  7

 20 000/790/- کروم گوشی شاوری آشپزخانه 9

 20 000/670/- سفید گوشی شاوری آشپزخانه 10

 40 000/100/1/- گوشی پرشین کروم 11

 40 000/930/- گوشی پرشین سفید  14

13    

12    

17    

17    

16    

17    

19    

40    

41    

44    

43    

42    

47    

47    

46    

47    

49    

30    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 

 



                             *ی و سردوش هاگوش لیست قیمت موقت *          

 0011اردیبهشت      

 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 بدون تخفیف 000/400/1/- کروم سردوش فلت کوچک با قرقری برنجی کوچک 1

 بدون تخفیف 000/070/1/- کوچک سفید با قرقری برنجی  کوچکسردوش فلت  4

 بدون تخفیف 000/700/1/- کروم با قرقری برنجی بزرگا آریسردوش فلت بزرگ  3

 بدون تخفیف 000/700/1/- سفید  با قرقری برنجی بزرگآریا سردوش فلت بزرگ  2

 بدون تخفیف 000/270/4/- طالیی  با قرقری برنجی بزرگآریا سردوش فلت بزرگ  7

 بدون تخفیف 000/790/- گوشی کوچک فلت کرم 7

 بدون تخفیف 000/720/- یدگوشی کوچک فلت سف 6

 بدون تخفیف 000/990/- گوشی کوچک فلت طالیی 7

 بدون تخفیف 000/970/1/- حالته3 سردوش اروند گرد بزرگ کف طوسی 9

 بدون تخفیف 000/300/4/- حالته 3 کف کروم  سردوش اروند گرد بزرگ 10

 فبدون تخفی 000/700/1/- حالته  3سفید   سردوش اروند گرد بزرگ 11

 بدون تخفیف 000/000/3/- حالته 3  طالیی سردوش اروند گرد بزرگ 14

 بدون تخفیف 000/740/- گوشی اروند تمام سفید 13

 بدون تخفیف 000/737/- گوشی اروند تمام کروم  12

 بدون تخفیف 000/970/- گوشی اروند طالیی  17

 بدون تخفیف 000/370/1/- سردوش ساحل کروم 17

 بدون تخفیف 000/477/1/- حل سفیدسردوش سا 16

 بدون تخفیف 000/777/- گوشی ساحل سفید 17

 بدون تخفیف 000/760/- گوشی ساحل کروم 19

 بدون تخفیف 000/700/1/- کروم  سردوش گرد خلیج هوا و آب 40

 بدون تخفیف 000/200/1/- سفید  سردوش گرد خلیج هوا و آب 41

 بدون تخفیف 000/200/4/- مسردوش فلت دریا هوا و آب کرو 44

 بدون تخفیف 000/720/- گوشی فلت دریا کروم 43

 بدون تخفیف 000/700/4/- سردوش فلت دریا هوا و آب طالیی 42

 بدون تخفیف 000/670/- گوشی فلت دریا طالیی  47

 بدون تخفیف 000/900/1/- سردوش فلت دریا هوا و آب سفید 47

 بدون تخفیف 000/270/- گوشی فلت دریا سفید  46

47    

49    

30    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 


