
 * گوشی و یونیکاموقت قیمت لیست *  

 1041اردیبهشت ماه   

 8 000/000/7/- علم دوش باران  13

     ایران ماست   شه فارس  از خزر تا خلیج همی

 برند ایرانی  غرور ایرانی                  موج 

 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت  نام کاال ردیف

 30 000/000/0/- یونیکا پرشین کروم 3

 30 000/000/4/- یونیکا پرشین سفید  2

 32 000/000/4/- کرومیونیکا کارون چهار حالته  1

 32 000/000/1/- سفیدیونیکا کارون چهار حالته  4

 32 000/300/4/- کرومیونیکا خزر ضد رسوب تک حالته  0

 32 000/600/1/- سفیدیونیکا خزر ضد رسوب تک حالته  6

 32 000/300/4/- کرومحالته  پنج آبشاریونیکا  7

 32 000/600/1/- سفیدحالته  پنج آبشاریونیکا  8

 32 000/100/4/- کروم یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 0

 32 000/800/1/- سفید یونیکا پارسه شش حالته با جاصابونی 30

33    

 1 000/000/23/- کروماره اروند با جامایع کیونیورست دو 32

 1 000/000/30/- کرومیونیورست دوکاره اروند  31

 1 000/000/37/- سفیدیونیورست دوکاره اروند  34

 1 000/000/23/- طالیییونیورست دوکاره اروند  30

 1 000/000/38/- سفید طالیییونیورست دوکاره اروند  36

 4 000/000/23/- 20*20    (آب و هوا )  کروم دریا یونیورست سوپر فلت 37

 4 000/000/21/- 20*20(  آب و هوا )  طالیی دریا یونیورست سوپر فلت 38

 4 000/000/20/-   20*20(   آب و هوا )  سفید دریا یونیورست سوپر فلت 30

 4 000/000/23/- 20*20(  آب و هوا )  سفید طالیی دریا یونیورست سوپر فلت 20

 4 000/000/36/- کروم  (آب و هوا )خلیج فارس یونیورست دوکاره  23

 4 000/000/34/- سفید   (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 22

 4 000/000/38/-   طالیی (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 21

 4 000/000/30/-   سفیدطالیی (آب و هوا )خلیج فارس  یونیورست دوکاره 24

 4 000/000/30/- 22*22    (آب و هوا )  کروم آریا یونیورست سوپر فلت 20

 4 000/400/22/- 22*22(  آب و هوا )  طالیی آریا یونیورست سوپر فلت 26

 4 000/000/37/-   22*22(   آب و هوا )  سفید آریا یونیورست سوپر فلت 27

 4 000/000/30/- 22*22(  آب و هوا )  سفید طالیی ریاآ یونیورست سوپر فلت 28

 6 000/000/33/- یونیورست دوکاره ساحل کروم  20

 6 000/000/30/- یونیورست دوکاره ساحل سفید   10



 *                            گوشی و سردوش ها لیست قیمت موقت *         

 1041اردیبهشت ماه   

 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 32 000/060/3/- سردوش فلت کوچک با قرقری برنجی کوچک کروم 3

 32 000/200/3/- سردوش فلت کوچک با قرقری برنجی کوچک سفید  2

 32 000/100/2/- سردوش فلت بزرگ آریا با قرقری برنجی بزرگ کروم 1

 32 000/800/3/- سردوش فلت بزرگ آریا با قرقری برنجی بزرگ سفید  4

 32 000/000/1/- سردوش فلت بزرگ آریا با قرقری برنجی بزرگ طالیی  0

 24 000/000/- فلت کرم گوشی کوچک 6

 24 000/600/- گوشی کوچک فلت سفید 7

 24 000/300/3/- گوشی کوچک فلت طالیی 8

 32 000/000/1/- حالته 1کف کروم   سردوش اروند گرد بزرگ 0

 32 000/100/2/- حالته  1سفید   سردوش اروند گرد بزرگ 30

 32 000/600/1/- حالته 1  طالیی دوش اروند گرد بزرگسر 33

 24 000/000/- گوشی اروند تمام سفید 32

 24 000/800/- گوشی اروند تمام کروم  31

 24 000/000/3/- گوشی اروند طالیی  34

 32 000/060/3/- سردوش ساحل کروم 30

 32 000/100/3/- سردوش ساحل سفید 36

 24 000/600/- گوشی ساحل سفید 37

 24 000/810/- گوشی ساحل کروم 38

 32 000/100/2/- سردوش گرد خلیج هوا و آب کروم  30

 32 000/700/3/- سردوش گرد خلیج هوا و آب سفید  20

 32 000/000/1/- سردوش فلت دریا هوا و آب کروم 23

 24 000/600/- گوشی فلت دریا کروم 22

 32 000/600/1/- سردوش فلت دریا هوا و آب طالیی 21

 24 000/080/- گوشی فلت دریا طالیی  24

 32 000/200/2/- سردوش فلت دریا هوا و آب سفید 20

 24 000/000/- گوشی فلت دریا سفید  26

27    

28    

20    

10    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 
 
 



 *برس و سبد  سطل ، لیست قیمت موقت  

 1041اردیبهشت 

 تعداد در کارتن  (ریال)قیمت   نام کاال ردیف

 6 000/100/4/-  سطل و برس راین سفید 3

 6 000/600/4/-  رومکسفید سطل و برس راین 2

 6 000/300/0/-  سطل و برس راین الوان  1

 6 000/200/0/-  راین سفید طالسطل و برس  4

    رومکسفیدالماس سطل و برس  0

    لوانالماس اسطل و برس  6

 32 000/800/2/-  سبد کنج یاس کروم 7

000/100/2/-  سبد کنج یاس سفید 8  32 

 6 000/600/1/-  قفسه حمام نسترن کروم  0

 6 000/300/1/-  قفسه حمام نسترن سفید  30

 6 000/300/0/-  قفسه حمام نسترن طال 33

 0 000/000/0/-  حمام آینه دار استار سفیدسرویس  32

 0 000/000/6/-  حمام آینه دار استار کروم ویسسر 31

 4 000/700/1/-  سبد حمام تارا سفید 34

 4 000/700/4/-  سبد حمام تارا کروم  30

 4 000/000/4/-  سبدکنج ارکیده کروم  36

 4 000/600/2/-  سبدکنج ارکیده سفید 37

 4 000/000/6/-  سبد کنج ارکیده طالیی 38

 38 000/300/3/-  سفید جادستمال ستاره 30

 32 000/000/3/-  کروم ستارهجادستمال  20

 32 000/800/-  جادستمال صدف سفید 23

 32 000/100/3/-  جادستمال صدف سفیدکروم  22

 32 000/300/3/-   الوانجادستمال صدف  21

 48 000/000/-  شلنگ آفتابه  24

20     

26     

27     

28     

20     

     ایران ماست   خزر تا خلیج همیشه فارس  از 

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 

 

 



 *متفرقه  لیست قیمت موقت * 

 1041اردیبهشت 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 بدون تخفیف 000/610/- کروم22حلزونی جاصابونی  3

 بدون تخفیف 000/420/- سفید22حلزونی جاصابونی  2

 بدون تخفیف 000/100/- ( 20و  22)جاصابون بیضی یونیکایی کروم  1

 بدون تخفیف 000/380/-  سفیدبیضی  جاصابون 4

 بدون تخفیف 000/100/-  فلت کروم جاصابون 0

 بدون تخفیف 000/220/- جاصابون فلت سفید 6

 بدون تخفیف 000/400/- کرومباالبر ارس  7

 بدون تخفیف 000/100/- فیدارس سباالبر  8

 بدون تخفیف 000/410/- کروم 22و گرد ( 22×  22)باالبر فلت  0

 بدون تخفیف 000/120/- سفید 22و گرد ( 22×  22)باالبر فلت  30

 بدون تخفیف 000/000/- باالبر نگین کروم 33

 بدون تخفیف 000/100/- باالبر نگین سفید  32

 بدون تخفیف 000/210/- کرومپایه پارسه  31

 بدون تخفیف 000/380/- سفیدپایه پارسه  34

 بدون تخفیف 000/230/- (منقاری) پایه خزر 30

 بدون تخفیف 000/360/- (منقاری) سفید پایه خزر 36

 بدون تخفیف 000/388/- پایه نیلوفر 37

 بدون تخفیف 000/388/- پایه آبشار 38

 بدون تخفیف 000/260/- کرومنگین  - 22گرد   پایه یونیورست 30

 بدون تخفیف 000/360/- سفیدنگین  - 22گرد   پایه یونیورست 20

 بدون تخفیف 000/280/- ضلعی  6پایه یونیورست  23

22    

21    

24    

20    

26    

27    

28    

20    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج                 برند ایرانی  غرور ایرانی  

 

 

 

 



 *هاگوشی  لیست قیمت موقت * 

 1041  اردیبهشت

 

 تعداد در کارتن (ریال)قیمت نام کاال ردیف

 20 000/000/3/- گوشی پرشین کروم 3

 20 000/200/3/- گوشی پرشین سفید  2

 24 000/100/3/- گوشی نگین کروم  1

 24 000/300/3/- گوشی نگین سفید  4

 24 000/200/3/- کرومرون چهارحالته گوشی کا 0

 24 000/000/3/- سفید گوشی کارون چهارحالته 6

 24 000/200/3/- کروم حالته شش گوشی ارس 7

 24 000/000/- سفیدحالته  شش گوشی ارس 8

 24 000/300/3/- کرومگوشی آبشار پنج حالته  0

 24 000/000/- سفیدگوشی آبشار پنج حالته  30

 24 000/300/3/-  کرومر تک حالته گوشی خز 33

 24 000/000/-  سفیدگوشی خزر تک حالته  32

 40 000/200/3/- کروم گوشی شاوری آشپزخانه 31

 40 000/000/3/- سفید گوشی شاوری آشپزخانه 34

30    

36    

37    

38    

30    

20    

23    

22    

21    

24    

20    

26    

27    

28    

20    

10    

     ایران ماست   از خزر تا خلیج همیشه فارس  

 موج               برند ایرانی  غرور ایرانی    

 

 

 


