
سورناپارمیسپاپیونهلیا/ نگین درنا/ مروارید درساشیرآالت اهرمی

4,919,0006,061,0007,538,0008,955,0007,842,0009,284,000توالت

6,475,0007,311,0008,880,00010,662,0008,730,00010,569,000حمام

5,436,0006,353,0007,335,00010,025,0007,726,0009,402,000روشویی

5,821,0007,299,0008,302,00011,500,0009,052,00011,983,000ظرفشویی

8,963,0008,735,000دیواری

6,462,0007,289,0008,407,00011,500,0009,052,000روشویی متحرک

22,651,00027,024,00032,055,00041,142,00033,350,00041,238,000 تکه ثابت4جمع 

لوتوس مشکیلوتوس سفیدلوتوس کرومصدف طالییصدف سفیدصدفشیرآالت اهرمی

6,045,0007,353,0007,550,0009,098,00010,343,00010,343,000توالت

8,368,00010,189,00010,259,00011,095,00012,468,00012,468,000حمام

8,162,0008,711,0008,927,0008,952,00010,219,00010,219,000روشویی

9,284,00010,401,00010,837,00013,430,00015,205,00015,205,000ظرفشویی

9,157,00010,287,00010,652,000روشویی متحرک

31,859,00036,654,00037,573,00042,575,00048,235,00048,235,000 تکه ثابت4جمع 

رزگلد/النا طالییالنا سفیدالناپاالدیوم تیتانیومتندیسشیرآالت اهرمی

10,306,00011,859,00015,254,00010,219,00012,378,00011,613,000توالت

11,749,00014,173,00018,272,00011,328,00014,190,00013,261,000حمام

9,477,00012,975,00015,418,00012,380,00015,597,00014,233,000روشویی

11,083,00014,548,00018,272,00014,646,00018,201,00016,798,000ظرفشویی

42,615,00053,555,00067,216,00048,573,00060,366,00055,905,000 تکه4جمع 
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آتیس طالماتآتیس سفیدآتیس کروممینیاتورهیلدا مشکی هیلدا کرومشیرآالت اهرمی

8,033,0008,809,00010,359,0009,893,00010,558,00013,305,000توالت

10,288,00011,068,00012,637,00012,747,00013,293,00016,372,000حمام

8,159,0009,004,00012,271,0009,658,00010,308,00012,078,000روشویی

11,532,00012,404,00013,396,00010,832,00011,919,00014,506,000ظرفشویی

38,012,00041,285,00048,663,00043,130,00046,078,00056,261,000 تکه4جمع 

اکتاو طالییاکتاو سفیداکتاورابیت سفیدرابیت ماترابیت کرومشیرآالت اهرمی

9,301,00010,942,00010,216,0009,169,00010,440,00010,730,000توالت

11,891,00014,217,00013,266,00012,263,00013,442,00014,190,000حمام

10,533,00012,470,00011,540,00010,803,00011,232,00010,969,000روشویی

12,837,00015,145,00014,084,00013,723,00015,052,00015,194,000ظرفشویی

44,562,00052,774,00049,106,00045,958,00050,166,00051,083,000 تکه4جمع 

هیپو طالییهیپو سفید هیپوپریمو طالییپریمو سفیدپریموشیرآالت اهرمی

10,858,00012,634,00014,206,00011,897,00014,396,00014,517,000توالت

14,927,00017,044,00018,610,00015,063,00018,119,00018,283,000حمام

10,926,00012,525,00014,096,00014,053,00016,236,00016,416,000روشویی

13,849,00015,827,00017,399,00015,597,00018,364,00018,283,000ظرفشویی

50,560,00058,030,00064,311,00056,610,00067,115,00067,499,000 تکه4جمع 

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

11,461,00012,607,00019,036,00014,872,00018,364,00017,163,000توالت

12,951,00014,233,00022,266,00017,218,00021,410,00023,277,000حمام

12,514,00013,780,00020,924,00014,517,00017,163,00017,956,000روشویی

13,823,00015,216,00024,750,00022,016,00027,316,00017,672,000ظرفشویی

50,749,00055,836,00086,976,00068,623,00084,253,00076,068,000 تکه4جمع 

  آوات سفیدطال   آنیتا طالیی مات   آنیتا کروم ماتویولت سفیدطالشیرآالت اهرمی

21,830,00018,193,000توالت

28,953,00024,026,000حمام

23,325,00018,200,000روشویی

24,876,00023,489,000ظرفشویی

98,984,00083,908,000 تکه4جمع 
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رزگلد/ هورنر طالیی راشا سفید کروم راشا شیری طالراشا رزگلدراشا طالماتراشا

21,033,00029,242,00029,253,00029,580,00024,559,00040,660,000

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

20,576,00029,242,00023,827,00027,834,00021,557,00029,416,000

یونیکا مشکییونیکا سفیدیونیکا طالیییونیکا فلتیونیکا  ماهسانیونیکا چند حالته

5,882,0005,064,0006,876,0009,332,0006,516,0008,786,000

لمورآرام طالییآرامیونیکا شیری طال

6,822,00024,013,00032,473,00012,333,000

لیانا طالماتفلورا کروم ماتفلوراصدف طالییصدف سفیدصدف کروم

13,430,00013,957,00014,069,00016,624,00018,283,00018,283,000

پریمو طالییپریمو سفیدپریمو کرومتیتانیوممینیاتورپاالدیوم طالیی

19,298,00017,785,00017,464,00013,921,00015,772,00019,068,000

آلیس طالییآلیس کرومرزگلد/طالمات/الیزه ماتآتیس طالماتآتیس سفیدآتیس کروم

15,104,00015,969,00016,558,00024,778,00018,189,00020,084,000

آوات سفید طالیی        آنیتا طالیی مات     آنیتا کروم ماتدنیس طالییویولت سفید طالیی

27,801,00022,103,00023,435,000

 تامارا طالیی تامارا سفید تامارا کروم ترنم طالیی ترنم  سفید  ترنم کروم

34,601,00037,822,00039,404,00035,690,00038,913,00040,486,000

 تیامون طالیی تیامون سفید تیامون کروم تیارا طالیی تیارا سفید تیارا کروم

رُزا طالییرُزا کروم ریماروشا کروم ماتروشا طالییلمسی

42,810,00022,431,00020,066,00016,067,00019,716,00021,199,000

سورنگلوریا شاوریشبنم شاوریشبنمباران فلتباران

14,299,00017,246,00011,011,00016,351,00022,976,00012,470,000

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

13,949,00023,304,00016,864,00026,742,00025,104,00026,819,000

لیانا طالماتشیمر مشکیشیمر سفیددرنا/شاوری مرواریدشارلوت کروم ماتشارلوت

19,981,00020,808,00013,261,00013,481,00013,481,00020,411,000

شرلین طالماتشرلین طالییشرلینهیپو سفیدهیپو طالیی هیپو

15,205,00017,028,00016,154,00014,952,00016,864,00017,323,000

(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 

25,847,00028,751,00030,071,00028,489,00011,430,00012,782,000

شیر سینک

یونیورست

روشویی بلند

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

16,394,00016,864,00019,538,00019,538,00020,466,00019,287,000توالت ویوات توکار

133,468,00036,621,00042,928,00042,928,00043,998,00042,392,000حمام ویوات توکار کالس

227,935,00029,422,00034,539,00034,539,00035,075,00035,966,000حمام ویوات توکار کالس

320,689,00021,514,00024,225,00024,225,00027,290,00021,491,000حمام ویوات توکار کالس

426,497,00027,479,00031,976,00032,009,00032,772,00031,845,000حمام ویوات توکار کالس

16,394,00017,355,00018,556,00018,556,00019,047,00018,556,000روشویی ویوات توکار

مکانیزم روشویی توکار ویواتمکانیزم دوش توکار ویواتمکانیزم آفتابه توکار ویوات

6,822,00010,506,0006,822,000

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

9,572,00010,042,00012,716,00012,716,00013,644,00012,465,000توالت ویوات توکار

122,962,00026,115,00032,422,00032,422,00033,492,00031,886,000حمام ویوات توکار کالس

217,429,00018,916,00024,033,00024,033,00024,569,00025,460,000حمام ویوات توکار کالس

415,991,00016,973,00021,470,00021,503,00022,266,00021,339,000حمام ویوات توکار کالس

9,572,00010,533,00011,734,00011,734,00012,225,00011,734,000روشویی ویوات توکار

.     مدل های ستاره دار        مدل های جدید راســـان می باشد

:     نکات مربوط به شیرآالت توکار ویوات 

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

سردوش و وان پرکن  : 2ملحقات حمام کالس     * 

مکانیزم + سردوش  : 3حمام کالس    * 

گوشی تلفنی و وان پرکن  : 4ملحقات حمام کالس    * 

5از 4صفحه

سال ضمات و خدمات پس از فروش5
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شیرآالت توکار ویوات

مکانیزم شیرآالت توکار ویوات

ملحقات شیرآالت توکار ویوات

کلیه نمایندگان موظف به فروش ، طبق لیست قیمت مصرف کننده می باشند



تکپایهتوالتتوکاسهدیواریحمام

8,869,0006,533,0007,340,0005,348,0006,434,000

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

8,230,0008,475,0008,596,00010,113,0007,897,000

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

1,057,0001,277,0002,423,0002,423,0001,582,0002,728,000

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

1,582,0001,407,0002,423,0001,342,0001,549,0002,063,000

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

3,177,0004,715,0004,311,0005,485,0001,992,0002,008,000

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

5,392,0003,358,0004,005,0004,257,0002,510,0001,178,000

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

573,000518,000567,000578,000884,000

فالش تانک توکار وال هنگفالش تانک توکار زمینیسـولیناپارسیسسـاناسـانیل

5,457,0005,457,0004,134,0003,638,00023,031,00038,038,000

         R A S S A N C O

نیوکاستا

 021-43000006
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لوازم جانبی

شیرآالت کالسیک

فالش تانک


