
 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل

 دو زمانه فالش تانک صدف

 

             4111101کد محصول :  
 عدد   5  تعداد در کارتن :   

           کیلوگرم    .613وزن کارتن :  
 38× 63× 39سایز کارتن :  

3.590.000 

 دو زمانه فالش تانک آبشار

 

                4111102کد محصول :  
 عدد   5  تعداد در کارتن :   

     کیلوگرم     16.5وزن کارتن :  
 44.5× 60× 41سایز کارتن :  

3.750.000 

 دو زمانه فالش تانک ستاره

 

                4111103کد محصول :  
 عدد   5  تعداد در کارتن : 

     کیلوگرم     16.5وزن کارتن :  
 44.5× 60× 41سایز کارتن :  

3.910.000 

 دو زمانه  فالش تانک ایفل

 

               4111104کد محصول :  
 عدد   5  تعداد در کارتن :   

     کیلوگرم     16.5وزن کارتن :  
 44.5× 60× 41سایز کارتن :  

3.910.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 دو زمانه  فالش تانک دریا 

 

               0741111کد محصول :  
 عدد   5  تعداد در کارتن : 

 کیلوگرم        15وزن کارتن :  
 41× 70× 39سایز کارتن :  

3.990.000 

 دو زمانه   فالش تانک مرمر

 

                4111106کد محصول :  
 عدد   5  تعداد در کارتن :   

     کیلوگرم     16.5وزن کارتن :  
 44.5× 60× 41سایز کارتن :  

4.220.000 

فالش تانک اوشن دو زمانه  

 سفید

 

               8411110کد محصول :  
 عدد    5تعداد  در کارتن :   

 کیلوگرم            17وزن کارتن :  
 49× 42× 56سایز کارتن :  

5.500.000 

فالش تانک اوشن دو زمانه  

 شصتی طالیی سفید

 

              9411110کد محصول :  
 عدد    5تعداد  در کارتن :     

 کیلوگرم           17وزن کارتن :  
 49× 42× 56سایز کارتن :    

5.800.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 فالش تانک اوشن 

   دو زمانه طرح دار  

 

               1041111کد محصول :  
 عدد    5تعداد  در کارتن :   

 کیلوگرم           17وزن کارتن :  
 49× 42× 56سایز کارتن :    

6.000.000 

 فالش تانک اوشن دو زمانه

 طرح دار شصتی طالیی  

 

          1141111کد محصول :  
 عدد    5تعداد  در کارتن :     

 کیلوگرم           17وزن کارتن :  
 49× 42× 56سایز کارتن :    

6.400.000 

فالش تانک اوشن دو زمانه  

 متالیک 

 

             2141111کد محصول :  
 عدد    5تعداد  در کارتن :   

 کیلوگرم           17وزن کارتن :  
 49× 42× 56سایز کارتن :    

6.600.000 

  A6فلوتر
 

   4111121کد محصول :  
 عدد   24تعداد در کارتن : 

840.000 

 تخلیه
 

       4111123کد محصول :  
 عدد   20تعداد در کارتن : 

740.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 جامایع کاملیا سفید 

 

               4112120کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم     8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :    

1.250.000 

 جامایع کاملیا سفید کروم 

 

               4112125کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم    8.7وزن کارتن :  

 33.2×    37.7×    50سایز کارتن :  

1.400.000 

 جامایع کاملیا سفید طالیی

 

              4112126کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن : 

 کیلوگرم      8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :  

1.700.000 

کاملیا سفید صدفی جامایع 

 کروم 
 

                 4112121کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن : 

 کیلوگرم      8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :  

1.850.000 

 جامایع کاملیا متالیک 

 

             4112122کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم    8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :  

1.900.000 

 جامایع کاملیا کروم 

 

              4112123کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم     8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :    

2.050.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 مشکی طالییجامایع کاملیا 

 

               4112127کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم     8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :    

2.200.000 

 جامایع کاملیا طالیی 

 

               4112124کد محصول :  

 عدد   18تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم      8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :  

3.000.000 

 جامایع مینا سفید 

 

               4112128کد محصول :  

 عدد   48تعداد در کارتن :     

 کیلوگرم     8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :    

430.000 

 جامایع مینا طالیی 

 

                 4112129کد محصول :  

 عدد   24تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم    8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :    

1.550.000 

 جامایع مینا کروم 

 

               4112130کد محصول :  

 عدد   48تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم     8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :  

800.000 

 جامایع مینا متالیک 

 

                 4112131کد محصول :  

 عدد   48تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم      8.7وزن کارتن :  

 33.2×   37.7×   50سایز کارتن :  

650.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 جامایع یاس سفید 

 

 عدد   48: تعداد در کارتن                  4112108کد محصول :  

 کیلوگرم   10.38وزن کارتن :  

 43.8×    37×    46سایز کارتن :  
410.000 

 جامایع یاس متالیک 

 

 عدد   48تعداد در کارتن :                  4112108کد محصول :  

 کیلوگرم   10.38وزن کارتن :  

 43.8×    37×    46سایز کارتن :  
630.000 

 جامایع یاس کروم 

 

 عدد   48تعداد در کارتن :               4112109کد محصول :  

 کیلوگرم   10.38وزن کارتن :  

 43.8×    37×    46سایز کارتن :  
780.000 

 جا مایع یاس مشکی طالیی

 

 عدد   48تعداد در کارتن :               4112110کد محصول :  

 کیلوگرم   10.38وزن کارتن :  

 43.8×    37×    46سایز کارتن :  
730.000 

 طالییجامایع یاس 

 

 عدد   24تعداد در کارتن :              4112111کد محصول :  

 کیلوگرم   10.38وزن کارتن :  

 43.8×    37×    46سایز کارتن :  
1.500.000 

 جامایع ارکیده سفید و رنگی

 

 عدد  48تعداد در کارتن :                4112101کد محصول :  

 کیلوگرم   12.5وزن کارتن :  

 49.5×    43×    45.5سایز کارتن :  
350.000 

 جامایع ارکیده کروم 

 

 عدد  48تعداد در کارتن :                4112102کد محصول :  

 کیلوگرم     12.5وزن کارتن :  

 49.5×    43×    45.5سایز کارتن :  
590.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 جامایع بامبو سفید 
 

 عدد   30تعداد در کارتن :              4112111کد محصول :  

 کیلوگرم  12.5وزن کارتن :  

 49.5×    43×    45.5سایز کارتن :  
490.000 

 جامایع سارا سفید 

 

 عدد  30تعداد در کارتن :                4112113کد محصول :  

 کیلوگرم   12.5وزن کارتن :  

 49.5×    43×    45.5سایز کارتن :  
520.000 

 فشار شکن کوتاه سفید 
 

 عدد   360تعداد در کارتن :             4113101کد محصول :  

 کیلوگرم    11.46وزن کارتن :  

 39×    23×    45سایز کارتن :  
105.000 

 فشار شکن کوتاه کروم 
 

 عدد   360تعداد در کارتن :           4113102کد محصول :  

 کیلوگرم     11.46وزن کارتن :  

 39×    23×    45سایز کارتن :  
130.000 

 فشارشکن بلند سفید
 

 عدد   180تعداد در کارتن :            4113103کد محصول :  

 کیلوگرم       7.76وزن کارتن :  

 39×    23×    45سایز کارتن :    
115.000 

 فشار شکن بلند کروم 
 

 عدد   180تعداد در کارتن :            4113104کد محصول :  

 کیلوگرم       7.76وزن کارتن :  

 39×    23×    45سایز کارتن :  
140.000 

 کلرگیر دوش حمام 

 

 عدد   8تعداد در کارتن :                 4114126کد محصول :  

 کیلوگرم       7.53وزن کارتن :  

 38×    31×    24سایز کارتن :  
2.500.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات  عکس  مدل 

 سطل و برس سفید

 

               4114101کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم     9وزن کارتن :  
   35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :  

2.430.000 

 سطل و برس سفید کروم 

 

              4114102کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم      9وزن کارتن :  
   35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :  

2.980.000 

 سطل و برس متالیک 

 

             4114103کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن : 

 کیلوگرم     9وزن کارتن :  
   35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :  

3.350.000 

 سطل و برس مشکی طالیی

 

               4114108کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن : 

 کیلوگرم      9وزن کارتن :  
   35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :  

4.350.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات عکس  مدل 

سطل و برس مشکی طالیی  

 پالس

 

             4114109کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم     9وزن کارتن :  
 35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :  

5.350.000 

 سطل و برس سفید طالیی 

 

             4114110کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن :   

 کیلوگرم    9وزن کارتن :  
 35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :    

3.950.000 

سطل و برس سفید طالیی 

 پالس

 

             4114111کد محصول :  
 عدد   6تعداد در کارتن :    

 کیلوگرم     9وزن کارتن : 
   35.5×   52.5×   67.5سایز کارتن :  

4.950.000 

 سه تیکه سفید 

 

               4213116کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن :   

 کیلو گرم       5وزن کارتن :  
   27.5×   32.5×   43سایز کارتن :  

790.000 

 سه تیکه سفید کروم 

 

               4213117کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم      5وزن کارتن :  
   27.5×   32.5×   43سایز کارتن :  

1.090.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات عکس  مدل 

 سه تیکه متالیک 

 

             4213118کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم      5وزن کارتن :  
 27.5×   32.5×   43سایز کارتن :  

1.290.000 

 سه تیکه مشکی طالیی 

 

              4213119کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم      5وزن کارتن :  
 27.5×   32.5×   43سایز کارتن :  

1.800.000 

 سه تیکه مشکی طالیی پالس

 

           4213120کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم      5وزن کارتن :  
 27.5×   32.5×   43سایز کارتن :  

2.200.000 

 سه تیکه سفید طالیی 

 

        4213121کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم      5وزن کارتن :  
 27.5×   32.5×   43سایز کارتن :  

1.600.000 

 سه تیکه سفید طالیی پالس

 

         4213122کد محصول :  
 عدد   12تعداد در کارتن :   

 کیلو گرم     5وزن کارتن :  
   27.5×   32.5×   43سایز کارتن :    

2.000.000 



 قیمت)ریال(  مشخصات عکس  مدل 

 جا دستمال سفید

 

          4213131کد محصول :  
 عدد   27تعداد در کارتن :   

 کیلو گرم     7.42وزن کارتن :  
   42×   43×   44سایز کارتن :    

350.000 

 جا دستمال متالیک 

 

           4213132کد محصول :  
 عدد   27تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم    7.42وزن کارتن :  
   42×   43×   44سایز کارتن :     

450.000 

 جادستمال پرو 

 

           4213132کد محصول :  
 عدد   27تعداد در کارتن : 

 کیلو گرم      7.42وزن کارتن :  
 42×   43×   44سایز کارتن :  

 بزودی ... 

 


