
 

            
 

 

 01/5/79لیست قیمت مصوب محصوالت سفارشی از 
 

 (1صفحه :)                     ) باپنج سال گارانتی وخدمات پس از فروش در سراسر کشور ( انواع شیر آشپزخانه

 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 4ر050ر000 8116-11-101 شیرآشپزخانه اروس  1

 0ر050ر000 8116-11-102 شیرآشپزخانه دیواری اروس  2

 4ر550ر00 8112-11-101 آشپزخانه ملودا  0

 4ر571ر111 9007-00-000 شیر آشپزخانه اکسمارت   4

 5ر751ر111 9007-00-001 )شلنگدار(                   pull-outشیر آشپزخانه اکسمارت   5

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل اروس  ردیف

 2ر250ر000 8116-12-101 شیر روشویی 1

 2ر650ر000 8116-10-101 شیرحمام  2

 2ر050ر000 8116-14-101 شیر توالت 0

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ملودا ردیف

 2ر250ر000 8112-12-101 شیرروشویی  1

 2ر050ر000 8112-10-101 شیرحمام  2

 2ر450ر000 8112-14-101 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  اکسمارت  ردیف

 1ر151ر111 9007-01-010 شیر روشویی 0

 1ر551ر111 9007-01-010 شیرحمام  1

 1ر471ر111 9007-04-010 شیر توالت  1

   

   

   

   

   

   
 

 اولین وتنها دارنده 

 ایران 8860 استاندارد ملی شیرهای اهرمی

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

 درسیستم مدیریت ،کیفیت ،زیست محیطی ، بهداشت IMSگواهینامه 

 
 



                                          

 
    

 10/5/97محصوالت از  مصوب لیست قیمت 
 (1صفحه :)                     ) باپنج سال گارانتی وخدمات پس از فروش در سراسر کشور ( انواع شیر آشپزخانه

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 4ر750ر000 1111-11-099 بادستگیره دوموالین  شیرآشپزخانه مارلینو تاپ 1

 7ر150ر000 1111  -11-111 )شلنگدار( pull-outشیرآشپزخانه مارلینو  2

 5ر100ر000 6116-11-101 شیرآشپزخانه ارکینو تاپ الین  3

 4ر050ر000 1120-11-101 آشپزخانه جت جدید  4

 5ر950ر000 1121-11-101 آشپزخانه کونوس  5

 7ر050ر000 1110-11-101 چراغ دار کرم   EVEپزخانه شیر آش 1

 7ر250ر000  1111 – 11 -101 نشیرآشپزخانه سی 7

 1ر450ر000 1111 -11 – 101 شیر آشپزخانه ریتا  0

 7ر200رP-O 110- 11- 1111 000شیرآشپزخانه ریتا  9

 11ر750ر000 1111 -11 -191 شیر آشپزخانه ریتا تاچ  10

 5ر090ر000  1129-11 -101 مریت  شیر آشپزخانه 11

 9ر050ر000 1117 -11 -101 شیرآشپزخانه زو 12

 0ر950ر000 1110 -11 -110 کروم  Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  11

 5ر950ر000 1127 - 11 -101 شیرآشپزخانه آوا تاپ الین  14

 7ر050رP-O 110- 11- 1127 000شیر آشپزخانه آوا  15

 1ر150ر000 1114 -11 -101 آشپزخانه ورونا تاپ الین شیر 11

 0ر550رP.D 110- 11- 1114 000شیر آشپزخانه ورونا  17

 0ر150ر000 1117 -11 -110 شیرآشپزخانه تصفیه دو کاره کروم  10

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل دومو  ردیف

 4ر100ر000 6116-11-103 شیر روشویی باعلم ثابت  1

 4ر195ر000 6116-11-101 شیر روشویی باعلم متحرک  1

 4ر550ر000 6116-13-101 شیرحمام  3

 4ر100ر000 6116-16-101 شیر توالت  6

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  ارکینو  ردیف

 1ر950ر000 6116-11-101 شیرروشویی ارکینو  1

 4ر550ر000 6116-13-101 شیرحمام ارکینو  1

 1ر095ر000 6116-16-101 شیر توالت ارکینو  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل مارلینو  ردیف

 1ر700ر000 6111-11-101 شیر روشویی 1

 4ر225ر000 6111-13-101 شیرحمام  1

 1ر110ر000 6111-16-101 شیر توالت 3

 دهقیمت مصرف کنن کد محصول نام محصول مدل  فورما  ردیف

 6ر610ر000 6116-11-101 شیر روشویی فورما  1

 5ر665ر000 6116-13-101 شیر حمام فورما  1

 6ر050ر000 6116-16-101 شیر توالت فورما  3

   

 اولین وتنها دارنده 

 ایران 6660شیرهای اهرمی  استاندارد ملی

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

 درسیستم مدیریت ،کیفیت ،زیست محیطی ، بهداشت IMSگواهینامه 

 
 



   

   

 
 

 (1)صفحه                   10/5/97  لیست قیمت مصوب محصوالت از 

 دهقیمت مصرف کنن کد محصول نام محصول مدل جت  ردیف

 3ر680ر000 6110-11-101 شیرروشویی جت  1

 6ر160ر000 6110-13-101 شیرحمام جت 1

 3ر015ر000 6110-16-101 شیر توالت  جت  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول  نام محصول مدل ز ئوس  ردیف

 6ر050ر000 6115-11-101 شیرروشویی  1

 6ر610ر000 6115-13-101 شیرحمام 1

 6ر155ر000 6115-13-105 تاتیک شیرحمام ترموس 3

 6ر666ر000 6115-16-101 شیر توالت  دستگیره راست  6

 6ر666ر000 6115 -16 -103 شیرتوالت دستگیره چپ  5

 6ر150ر000 6115-16-105 شیر توالت ترموستاتیک  6

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  آوا  ردیف

 6ر568ر000 6116-11-101 شیرروشویی  1

 5ر868ر000 6116-11-106 شیرروشویی پایه بلند 1

 6ر610ر000 6116-13-101 شیرحمام 3

 6ر611ر000 6116-16-101 شیر توالت  دستگیره راست  6

 6ر611ر000 6116 -16 -106 شیرتوالت دستگیره چپ 5

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  جنسیس  ردیف

 6ر160ر000 6118-11-101 شیرروشویی  1

 6ر610ر000 6118-13-101 شیرحمام 1

 6ر650ر000 6118-16-101 شیر توالت  ترموستاتیک 3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل مریت ردیف

 6ر050ر000 6110-11-103 شیر روشویی  1

 6ر550ر000 6110 -11 -101 شیر روشویی با دستگیره جو استیک 1

 6ر650ر000 6110-13 -101 شیرحمام  3

 6ر550ر000 6110 -16-101 شیر توالت  6

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ریتا ردیف 

 6ر100ر000 6133-11-101 شیر روشویی  1

 5ر610ر000 6133 -11 -106 شیر روشویی بلند 1

 6ر500ر000 6133-13 -101 شیر حمام  3

 6ر158ر000 6133-16-101 شیر توالت  6

 قیمت مصرف کننده کد محصول  نام محصول مدل ورونا ردیف 

 6ر380ر000 6136 -11 -101 شیر روشویی  1

 5ر580ر000 6136 -11 -106 شیر روشویی پایه بلند 1

 6ر065ر000 6136 -13 -101 شیرحمام  3

 6ر610ر000 6136 -16 – 101 شیر توالت  6

 

 

 

 



  

 

 
 

 (         1صفحه )                            10/5/97 لیست قیمت مصوب محصوالت از 

  

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل زو  ردیف

 5ر610ر000 6136-11-101 شیر روشویی  1

 6ر556ر000 6136-13-101 شیر حمام  1

 6ر611ر000 6136-16-101 شیر توالت  

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول کواترو ردیف

 6ر080ر000 6130 -11 -101 شیر روشویی  1

 5ر110ر000 6130 -13 -101 شیرحمام  1

 6ر585ر000 6130 -16 -101 شیر توالت  3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول اراتو ردیف

 6ر666ر000 6160 -11 -101 شیر روشویی  1

 5ر165ر000 6160 -13 -101 شیرحمام  1

 6ر615ر000 6160-16- 101 ر توالت شی 3

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل کم مصرف  ردیف

 2ر250ر000 1111-12-101 شیر دیواری تک حرارته  1

 2ر500ر000 1111-12-105 شیر توکاسه دکل  2

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل الکترونیک ردیف

 9ر975رIqua –A 10 102- 12- 1111 000شمند شیر روشویی الکترونیکی هو 1

 10ر050ر000 1111 -12 -100 )برقی و باطری( Iqua –A 10شیر روشویی الکترونیکی هوشمند  2

 9ر100ر000 1114-12-110 شیر روشویی دومو الکترونیکی  1

 10ر255ر000 1114-12-114 شیر روشویی دومو الکترونیکی الیت  4

 7ر950ر000 1129-12-111 کترونیکی )برقی و باطری(شیر روشویی مریت ال 5

 9ر150ر000 1115 -12-110 شیر دستشویی هارمونیا  1

 9ر150ر000 1127 -12 -110 شیرآوا  الکترونیکی  7

 10ر255ر000 1127 -12 -114 شیر آوا الکترونیکی الیت  0

 9ر550ر000 1125 -12 -110 شیر زئوس الکترونیک  9

 قیمت مصرف کننده کد محصول جانبی  نام محصول ردیف

 1ر125ر000 1199-11-104 علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی  1

 2ر150ر000 1199-11-111 علم یونیکا با سردوش تنیس  2

 1ر125ر000 1199-11-120 علم یونیکا لیدی  1

 1ر900ر000 1199 -11 -150 علم یونیکا دوپارچه اوراکل  4

 1ر900ر000 1199 -11 -151 2وپارچه اوراکل علم یونیکا د 5

 7ر550ر000 1199 -11 -119 دایره  Sعلم یونیکا دو پارچه اوراکل   1

 7ر550ر000 1199 -11 -170 مربع  Sعلم یونیکا دو پارچه اوراکل  7

 9ر125ر000 1199 -11 -151 علم یونیکا دو پارچه ویژن  0

 0ر125ر000 1199 -11 -157 2علم یونیکا دو پارچه ویژن  9

 5ر020ر000 1199 -11 -152 علم یونیکا دو پارچه اوتانا  10



 

 

 
 

 

 (6)صفحه                                                                    10/5/97لیست قیمت مصوب محصوالت از 

 
 515ر000 1199-14-101 شلنگ توالت  فلزی سوئیسی  11

 _____ ONIX 111-14-1199نک روکار فالش تا 12

 _____ 1199 -14 -107 توکار oli 74فالش تانک  11

 10ر750ر000 1199 -14 -109 با سازه  EVOفالش تانک  14

15 Structure ) 2ر500ر000 1199 -14 -119 )سازه 

11 River plate )1199 -14 -115 )صفحه پلیت ریور _____ 

17 Slim plate  1199 -14 -127 اسلیم ( )صفحه پلیت _____ 

 _____ I Plate 120- 14- 1199صفحه  10

 _____ Nelio 102- 11-1199مدل  Geesaعددی حمام وتوالت  5ست لوازم جانبی  19

 _____ Nelio 242- 11- 1199سانتی متری  40جالوله ای  20

 _____ Nelio 111- 12- 1199جا صابون مایع  21

 _____ Nelio  204- 14- 1199رولی  جا دستمال توالت 22

 _____ Nelio 200 -14- 1199برس توالت  21

 _____ Nelio 241 -11- 1199هوک  24

 _____ Nemox 101-11-1199مدل  Geesaعددی حمام و توالت  5ست لوازم جانبی  25

 _____ Nemox 240- 11- 1199سانتی متری  45جا حوله ای  21

 _____ Nemox 110- 12- 1199جا صابون مایع  27

 _____ Nemox 201 – 14- 1199جا دستمال توالت رولی  20

 _____ Nemox 201 – 14- 1199برس توالت  29

 _____  Nemoxهوک  10

 _____ 1199 -14 -190 توالت فرنگی وال هانگ  11

 _____ 1199 -12 -120 چینی رو کابینی دستشویی  12

 _____ ZY-600D 104- 12- 1199 صابون ریز سفید مدل  11

 _____ ZY-601D   100- 12- 1199صابون ریز سیلور مدل 14

 _____ D ZY-610 111- 12- 1199صابون ریز استیل مدل 15

 _____ ZY-207A 105- 12- 1199دست خشک کن اتوماتیک مدل سفید  11

 _____ ZY-2071A LED 115- 12- 1199دست خشک کن اتوماتیک مدل سفید  17

 _____ ZY-208A 114- 12- 1199دست خشک کن اتوماتیک مدل  10

 _____ ZY-2081A LED 111-12-1199دست خشک اتوماتیک مدل  19

 _____ 1199 -11 -171 )دایره ای ( 10×10سردوش استیل  40

 _____ 1199 -11 -174 ) مربعی( 10×10سردوش استیل  11

 



                                                                                          

    

 10/5/79از  رنگی  محصوالت مصوب لیست قیمت 
 (1صفحه :)           ) باپنج سال گارانتی وخدمات پس از فروش در سراسر کشور ( رنگی  انواع شیر آشپزخانه

 قیمت مصرف کننده د محصولک نام محصول ردیف

 5ر050ر000 1111 -11 -121 شیرآشپزخانه مارلینو تاپ الین  1

 7ر050ر000 1111 -11 -112 )شلنگدار( pull-outشیرآشپزخانه مارلینو  2

 5ر000ر000 1111 -11 -101 شیرآشپزخانه ارکینو تاپ الین  1

 5ر150ر000 1120 -11 -100 آشپزخانه جت جدید  0

 1ر250ر000 1121 -11 -102 انه کونوس آشپزخ 5

 8ر000ر000  1110 -11-115 چراغ دار مشکی  EVEشیر آشپزخانه  6

 8ر150ر000 1110-11-101 چراغ دار سفید   EVEشیر آشپزخانه  9

 8ر000ر000 1110 -11 -110 چراغ دار قرمز  EVEشیرآشپزخانه  8

 0ر150رPVD 100-11-1110 000طالیی  EVEشیر آشپزخانه  7

 11ر500ر000  1110 -11-105 طال  EVEشیرآشپزخانه  10

 8ر150ر000 1110 -11 -151 دکور استیل  EVEشیرآشپزخانه  11

 0ر150رPVD 120- 11- 1110 000آنتیک  EVEشیرآشپزخانه  11

 1ر500ر000 1121 11 -115 آشپزخانه کونوس مشکی 11

 7ر550ر000 1111 -11 -102 آشپزخانه سین 10

 7ر800ر000 1111 -11 -115 آشپزخانه سین)مشکی ( 15

 1ر050ر000 1111 -11 -102 آشپزخانه ریتا  11

 7ر200ر000 1111 -11 -115 آشپزخانه ریتا ) مشکی ( 17

 1ر100ر000 1120 -11 -102 آشپزخانه مریت  18

 1ر000ر000 1120 -11 -115 آشپزخانه مریت )مشکی ( 10

 7ر800رPVD 100- 11 -1120 000 آشپزخانه مریت طالیی 20

 8ر000رPVD 120- 11 - 1120 000شیرآشپزخانه مریت آنتیک  11

 10ر150ر000 1117 -11 -102 آشپزخانه زو سفید 22

 10ر000ر000 1117 -11 -115 آشپزخانه زو مشکی  21

 18ر700ر000 1117 -11 -105 آشپزخانه زوطال 20

 0ر250ر000 1118 -11 -112 سفید  Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  25

 0ر500ر000 1118 - 11 -115 مشکی  Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  21

 11ر200ر000 1118 -11 -151 دکور استیل Pull Downشیرآشپزخانه اینوکس چراغدار  19

 1ر250ر000 1127 – 11 -102 شیرآشپزخانه آوا تاپ الین سفید  28

 1ر500ر000 1127- 11- 115 زخانه آوا تاپ الین مشکی شیرآشپ 20

 1ر050ر000 1110- 11 -102 شیرآشپزخانه ورونا تاپ الین سفید  10

 1ر700ر000 1110 - 11 -115 شیرآشپزخانه ورونا تاپ الین مشکی  11

 8ر850ر000 1110 -11 -120 سفید  P.Dشیر آشپزخانه ورونا  12

 9ر680ر000 6136 -11 -150 ین دکور اسیی شیرآشپزخانه ورونا تاپ ال 33

 8ر150ر000 1117 -11-111 شیر آشپزخانه تصفیه دو کاره سفید  10

 8ر000ر000 1117- 11 -111 شیر آشپزخانه تصفیه دوکاره مشکی  15

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل دومو رنگی  ردیف

 0ر088ر000 1110 -12 -105 شیر روشویی باعلم ثابت  1

 0ر005ر000 1110 -12 -101 شیر روشویی باعلم متحرک  2

 0ر850ر000 1110 -11 -102 شیرحمام  1

 0ر000ر000 1110 -10 -102 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل دومو )مشکی ( ردیف

 0ر718ر000 1110 -12 -117 شیر روشویی باعلم ثابت  1

 5ر205ر000 1110 -12 -115 باعلم متحرک شیر روشویی  2

 5ر100ر000 1110 -11-115 شیرحمام  1

 0ر150ر000 1110- 10- 115 شیر توالت  0

 ها دارنده اولین وتن

 ایران 1170استاندارد ملی شیرهای اهرمی 

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

 درسیستم مدیریت ،کیفیت ،زیست محیطی ، بهداشت IMSگواهینامه 

 
 



    

   

 
 

 (2)صفحه                         10/5/07والت رنگی  از حصلیست قیمت م

 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ملودا طال ردیف

 5ر580ر000 1112 -12 -105 وشویی شیر ر 1

 1ر180ر000 1112 -11 -105 شیرحمام  2

 5ر050ر000 1112 -10 -105 شیر توالت 1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  ارکینو رنگی  ردیف

 0ر250ر000 1111 -12 -102 شیرروشویی ارکینو  1

 0ر850ر000 1111 -11 -102 شیرحمام ارکینو  2

 0ر105ر000 1111 -10 -102 ر توالت ارکینو شی 1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل مارلینو رنگی  ردیف

 0ر080ر000 1111 -12 -110 شیر روشویی 1

 0ر525ر000 1111 -11 -107  شیرحمام  2

 1ر010ر000 1111 -10 -107 شیر توالت 1

 ت مصرف کنندهقیم کد محصول نام محصول مدل  فورما رنگی  ردیف

 5ر010ر000 1117 -12 -101 شیر روشویی فورما  1

 1ر005ر000 1117 -11 -102 شیر حمام فورما  2

 5ر250ر000 1117 -10 -102 شیر توالت فورما  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل جت رنگی  ردیف

 0ر080ر000 1120 -12 -102 شیرروشویی جت  1

 0ر070ر000 1120 -11 -102 شیرحمام جت 2

 0ر215ر000  1120 -10 -102 شیر توالت  جت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ز ئوس رنگی  ردیف

 5ر250ر000 1125 -12 -102 شیرروشویی  1

 0ر010ر000 1125 -11 -102 شیرحمام 2

 0ر710ر000 1125 -10 -102 شیر توالت  دستگیره راست  1

 0ر710ر000 1125 -10 -100 الت دستگیره چپشیر تو 0

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل زئوس مشکی ردیف

 5ر500ر000 1125 - 12 -115 دستشویی زئوس مشکی  1

 5ر110ر000 1125-11-115 شیر حمام زئوس مشکی  2

 5ر010ر000 1125-10-115 شیر توالت مشکی  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل زئوس طال ردیف

 11ر750ر000 1125 -12 -107 شیر روشویی  1

 11ر550ر000 1125 -11- 107 شیر حمام  2

 11ر150ر000 1125 -10 -107 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  آوا رنگی  ردیف

 0ر808ر000 1127 -12 -101 شیرروشویی  1

 1ر118ر000 1127 -12 -107 یه بلند شیر روشویی آوا پا 2

 5ر010ر000 1127 -11 -101 شیرحمام 1

 0ر722ر000 1127 -10 -101 شیر توالت  دستگیره راست  0

 0ر722ر000 1127 -10  -107 شیرتوالت دستگیره چپ 5

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل آوا مشکی ردیف

 5ر008ر000 1127 -12 -115 شیر روشویی  1

 1ر018ر000 1127-12 -111 شیر روشویی آوا پایه بلند  2

 5ر210ر000 1127-11 -115 شیرحمام  1

 0ر072ر000 1127 -10 -115 شیر توالت  0



 

 

 

 

 
 (1)صفحه                      10/5/07 لیست قیمت مصحوالت رنگی  از

 
 دهقیمت مصرف کنن کد محصول نام محصول مدل آوا طال ردیف

 11ر000ر000 1127-12 -105 شیر روشویی  

 11ر100ر000 1127 -11 -105 شیرحمام  

 11ر100ر000 1127 -10 -105 شیرتوالت  

 قیمت مصرف کننده کدمحصول نام محصول مدل رییا رنگی  ردیف

 0ر500ر000 1111 -12 -102 شیر روشویی  1

 5ر010ر000 1111 -12 -107 شیر روشویی بلند  2

 0ر800ر000 1111 -11 -102 یرحمام ش 1

 0ر058ر000 1111 -10 -102 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده کدمحصول مشکی نام محصول مدل رییا  ردیف

 0ر800ر000 1111 -12 -115 شیر روشویی  1

 1ر110ر000 1111 -12 -111 شیر روشویی بلند  2

 5ر050ر000 1111 -11 -115 شیرحمام  1

 0ر708ر000 1111 -10 -115  شیر توالت 0

 قیمت مصرف کننده کد محصول  نام محصول مدل مریت رنگی ردیف

 0ر150ر000 1120-12-100 شیر روشویی  1

 5ر050ر000 1120-11-100 شیر حمام  2

 0ر850ر000 1120-10-100 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل ورونا رنگی ردیف 

 0ر180ر000 1110 -12 -102 شویی شیر رو 1

 5ر880ر000 1110 -12 -107 شیرروشویی پایه بلند  2

 5ر205ر000 1110 -11 -102 شیرحمام  1

 5ر020ر000 1110 -10 -102 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  مشکیمحصول مدل ورونا نام  ردیف 

 0ر010ر000 1110 -12 -111  روشوییشیر 1

 1ر110ر000 1110-12 -115 روشویی پایه بلند شیر  2

 5ر005ر000 1110-11 -115 شیرحمام  1

 5ر270ر000 1110-10-115 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  pvdنام محصول مدل ورونا  ردیف 

 5ر780ر000 1110-12-125 شیر روشویی  1

 7ر180ر000 1110-12-120 شیر روشویی پایه بلند  2

 1ر580ر000 1110-11-120 شیرحمام  1

 1ر280ر000 1110-10-120 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  نام محصول مدل ورونا دکور اسیی  ردیف

 5ر150ر000 1110 -12 -121 شیرروشویی  1

 7ر250ر000 1110 -12 -122 شیر روشویی پایه بلند  2

 1ر150ر000 1110 -11 -151 شیر حمام  1

 1ر150ر000 1110 -10 -151 شیر توالت  0

 قیمت مصرف کننده  کد محصول  نام محصول مدل زو رنگی ردیف 

 5ر010ر000 1117 -12 -102 شیرروشویی 1



 0ر850ر000 1117 -11 -102 شیر حمام  2

 0ر722ر000 1117 -10 -102 شیر توالت  1

 

 

 

 
 

 (0)صفحه                       10/5/07لیست قیمت مصحوالت رنگی  از
 قیمت مصرف کننده  کد محصول  نام محصول مدل زو مشکی ردیف 

 1ر110ر000 1117 -12 -115 شیر روشویی  1

 5ر100ر000 1117 -11 -115 شیرحمام  2

 0ر072ر000 1117 -10 -115 شیرتوالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول  کواترو رنگی نام محصول مدل   ردیف

 5ر280ر000 1110 -12 -102 روشویی  شیر 1

 5ر520ر000 1110 -11 -102 شیرحمام  2

 0ر885ر000 1110-10 -102 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول کواترو مشکینام محصول مدل   ردیف

 5ر510ر000 1110-12 -115 شیر روشویی  1

 5ر770ر000 1110 -11 -115 شیرحمام  2

 5ر115ر000 1110 -10 -115 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل اراتو سفید ردیف

 5ر071ر000 1100 -12 -102 شیر روشویی 1

 5ر005ر000 1100 -11- 102 شیرحمام  2

 0ر015ر000 1100 -10 -102 شیر توالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  الکیرونیک رنگی  ردیف

 10ر175رIqua-A10 101- 12- 1111 000روشویی الکترونیکی هوشمند شیر 1

 11ر250ر000 1111 -12 -112 بدنه رنگی سنسورکروم آدابتوری Iqua-A10شیر الکترونیکی هوشمند  2

 11ر250ر000 1111- 12 -100 ادابتوری رنگی Iqua-A10شیر الکترونیکی هوشمند  1

 10ر175ر000 1110-12-111 شیر روشویی دومو الکترونیکی الیت  0

 10ر125ر000 1127 -12 -118 شیر روشویی آوا الکترونیکی الیت  5

 8ر150ر000 1120 - 12 -112 شیر روشویی مریت الکترونیک  1

 0ر050ر000 1125 -12 -112 شیر روشویی زئوس الکترونیک  7

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول جانبی رنگی  ردیف

 115ر000 1100 -10 -102 لت فلزی سفید شلنگ توا 1

 1ر025ر000 1100 -11 -100 علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی  2

 2ر050ر000 1100 -11 -115 علم یونیکا با سردوش تنیس  1

 2ر050ر000 1100 -11 -111 علم یونیکا با سردوش تنیس جدید  0

 1ر025ر000 1100 -11 -110 علم یونیکا لیدی  5

 7ر200ر000 1100 -11 -158 علم یوینکا دو پارچه اوراکل سفید کروم  1

 7ر200ر000 1100 -11 -151 علم یونیکا دو پارچه اوراکل سفید 7

 7ر200ر000 1100 -11 -111 علم یونیکا دو پارچه اوراکل سفید مات  8

 7ر200ر000 1100 -11 -111 علم یونیکا دو پارچه اوراکل مشکی  0

 7ر200ر000 1100 -11 -115 نیکا دوپارچه اوراکل دایره ای مشکی علم یو 10



 7ر850ر000 1100 -11 -117 سفید کروم   Sعلم یونیکا دو پارچه اوراکل  11

 1ر120ر000 1100 -11 -112 علم یونیکا دو پارچه اوتانا  12

 1ر120ر000 1100 -11 -110 علم یونیکا دو پارچه اوتانا مشکی  11
 



 
 

 (1)صفحه             10/5/97از   مصرف کنندهلیست قیمت محصوالت توکار 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 1ر555ر000 6116 -11 -101 شیر مرکزی روشویی کروم  1

 1ر555ر000 6116 -11 -101 شیر مرکزی روشویی سفید  1

 1ر555ر000 6116 -11 -115 شیر مرکزی روشویی مشکی  1

 1ر555ر000 6116 -11 -100 شیر مرکزی روشویی طال  5

 1ر170ر000 6116 -15 -101 شیر مرکزی توالت کروم  5

 1ر170ر000 6116 -15 -101 شیر مرکزی توالت سفید  6

 1ر170ر000 6116 -15 -115 شیر مرکزی توالت مشکی  7

 1ر170ر000 6116 -15 -100 شیر مرکزی توالت طال  8

 1ر750ر000 6116 -11 -101 شیر مرکزی حمام کروم  9

 1ر750ر000 6116 -11 -106 شیر مرکزی حمام سفید  10

 1ر750ر000 6116 -11 -115 شیر مرکزی حمام مشکی  11

 1ر750ر000 6116 -11 -100 شیر مرکزی حمام طال  11

 5ر100ر000 6116 -11 -101 آوا کروم  1متعلقات حمام تیپ  11

 5ر150ر000 6116 -11 -101 آوا کروم  1متعلقات حمام تیپ  15

 6ر850ر000 6116 -11 -105 آوا کروم  1متعلقات حمام تیپ  15

 8ر150ر000 6116 -11 -105 آوا کروم  5متعلقات حمام تیپ  16

 8ر150ر000 6116 -11 -180 آوا جدید کروم  5متعلقات حمام تیپ  17

 5ر600ر000 6116 -11 -107 دسفیآوا  1متعلقات حمام تیپ  18

 5ر850ر000 6116 -11 -108 آوا سفید 1متعلقات حمام تیپ  19

 7ر150ر000 6116-11 -109 آوا سفید  1متعلقات حمام تیپ  10

 7ر500ر000 6116 -11 -191 آوا سفید با شلنگ سفید  1متعلقات حمام تیپ  11

 8ر750ر000 6116 -11 -111 آوا سفید  5متعلقات حمام تیپ  11

 8ر750ر000 6116 -11 -181 آوا سفید جدید  5متعلقات حمام تیپ  11

 5ر600ر000 6116 -11 -116 آوا مشکی 1متعلقات حمام تیپ  15

 5ر850ر000 6116 -11 -117 آوا مشکی  1متعلقات حمام تیپ  15

 7ر150ر000 6116 -11 -118 آوا مشکی  1متعلقات حمام تیپ 16

 8ر750ر000 6116-11 -119 آوا مشکی  5متعلقات حمام تیپ  17

 19ر100ر000 6116 -11 -118 آوا طال  5متعلقات حمام تیپ  18

 5ر100ر000 6116 -11 -101 متعلقات روشویی آوا کروم  19

 5ر500ر000 6116-11 -105 متعلقات روشویی آوا سفید  10

 5ر500ر000 6116-11 -116 متعلقات روشویی آوا مشکی  11

 11ر100ر000 6116 -11 -101 متعلقات روشویی آوا طال  11

 5ر100ر000 6116-15-101 متعلقات توالت آوا کروم  11

 5ر500ر000 6116-15-105 متعلقات توالت آوا سفید  15

 5ر600ر000 6116 -15 -110 متعلقات توالت توکار آوا سفید با شلنگ سفید 15

 5ر600ر000 6116-15-105 متعلقات توالت آوا مشکی  16

 11ر850ر000 6116 -15 -101 متعلقات توالت آوا طال  17

 

 



 

 
 

 

 (1)صفحه                       10/5/97از   لیست قیمت محصوالت توکار مصرف کننده
 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 1ر151ر111 6116-11-111 بازوی دیواری ) اکسسوری ( آوا کروم  18

 1ر151ر111 6116-11-111 بازوی دیواری اکسسوری آوا سفید  19

 1ر151ر111 6116-11-111 بازوی دیواری اکسسوری آوا مشکی  50

 5ر581ر111 6116 -11 -111 کروم  S25متعلقات حمام تیپ یک آوا  11

 7ر151ر111 6116-11 -111 کروم  S25آوا  1متعلقات حمام تیپ 11

 9ر111ر111 6116 -11 -111 کروم     S25آوا 1متعلقات حمام تیپ  11

 6ر111ر111 6116 -11 -111 سفید  S25متعلقات حمام تیپ یک آوا  11

 7ر851ر111 6116 -11 -111 سفید  S25آوا  1متعلقات حمام تیپ  15

 9ر551ر111 6116 -11 -111 سفید  S25آوا  1متعلقات حمام تیپ  16

 6ر111ر111 6116 -11 -111 مشکی  S25متعلقات حمام تیپ یک آوا  17

 7ر851ر111 6116 -11 -111 مشکی S25آوا  1متعلقات حمام تیپ  18

 9ر551ر111 6116 -11 -111 مشکی  S25آوا  1متعلقات حمام تیپ  19

 5ر951ر111 6116 -11 -151 کروم  S30متعلقات حمام تیپ یک آوا  51

 7ر751ر111 6116 -11 -151 کروم  S30آوا  1متعلقات حمام تیپ  51

 9ر151ر111 6116 -11 -151 کروم  S30آوا 1متعلقات حمام تیپ  51

 6ر151ر111 6116 -11 -161 سفید  S30متعلقات حمام تیپ یک آوا  51

 8ر111ر111 6116 -11 -161 سفید  S30آوا 1متعلقات حمام تیپ  51

 9ر911ر111 6116 -11 -161 سفید  S30   آوا 1متعلقات حمام تیپ  55

 6ر151ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30متعلقات حمام تیپ یک آوا  56

 8ر111ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30آوا  1متعلقات حمام تیپ  57

 9ر911ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30آوا  1متعلقات حمام تیپ  58
 

 

 

 



 
 

 (1)صفحه                              10/5/97از لیست قیمت محصوالت توکار مصرف کننده

 

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 5ر151ر111 6116 -11 -111 کروم  S25متعلقات حمام تیپ یک زو  59

 5ر111ر111 6116 -11 -111 کروم  S25زو  1متعلقات حمام تیپ  61

 7ر111ر111 6116 -11 -111 کروم S25زو   1متعلقات حمام تیپ 61

 9ر111ر111 6116 -11 -111 کروم     S25زو 1متعلقات حمام تیپ  61

 5ر951ر111 6116 -11 -111 سفید  S25متعلقات حمام تیپ یک زو  61

 5ر911ر111 6116 -11 -111 سفید S25زو  1متعلقات حمام تیپ  61

 7ر511ر111 6116 -11 -111 سفید  S25زو 1متعلقات حمام تیپ  65

 9ر551ر111 6116 -11 -111 سفید  S25زو   1متعلقات حمام تیپ  66

 5ر951ر111 6116 -11 -111 مشکی  S25متعلقات حمام تیپ یک زو  67

 5ر911ر111 6116 -11 -111 مشکی S25زو  1متعلقات حمام تیپ  68

 7ر511ر111 6116 -11 -111 مشکی S25زو  1متعلقات حمام تیپ  69

 9ر551ر111 6116 -11 -111 مشکی  S25زو  1متعلقات حمام تیپ  71

 18ر911ر111 6116 -11 -111 طال  S25زو  1متعلقات حمام تیپ  71

 5ر851ر111 6116 -11 -151 کروم  S30یک زومتعلقات حمام تیپ  71

 7ر111ر111 6116 -11 -151 کروم  S30زو  1متعلقات حمام تیپ  71

 9ر151ر111 6116 -11 -151 کروم  S30زو  1متعلقات حمام تیپ  71

 6ر111ر111 6116 -11 -161 سفید  S30متعلقات حمام تیپ یک زو  75

 7ر911ر111 6116 -11 -161 سفید  S30زو 1متعلقات حمام تیپ  76

 9ر911ر111 6116 -11 -161 سفید  S30  زو 1متعلقات حمام تیپ  77

 6ر111ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30متعلقات حمام تیپ یک زو  78

 7ر911ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30زو   1متعلقات حمام تیپ  79

 9ر911ر111 6116 -11 -171 مشکی  S30زو   1متعلقات حمام تیپ  81

 5ر111ر111 6116 -11 -111 متعلقات دستشویی توکار زو کروم  81

 5ر111ر111 6116 -11 -111 متعلقات دستشویی توکار زو سفید  81

 5ر111ر111 6116 -11 -116 مشکی  زو  متعلقات دستشویی توکار 81

 11ر975ر111 6116 -11 -111 متعلقات دستشویی توکار زو  طال  81

 5ر151ر111 6116 -11 -111 متعلقات توالت توکار زو کروم  85

 5ر511ر111 6116 -11 -111 متعلقات توالت توکار زو سفید  86

 5ر511ر111 6116 -11 -115 متعلقات توالت توکار زو مشکی  87

 11ر751ر111 6116 -11 -111 متعلقات توالت توکار زو طال  88

 

 



 

            
 

 

 01/5/79ازرنگی لیست قیمت مصوب محصوالت سفارشی 
 

 (0صفحه :)                     ) باپنج سال گارانتی وخدمات پس از فروش در سراسر کشور ( انواع شیر آشپزخانه

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول ردیف

 4ر800ر000 8116 -11 -101 شیرآشپزخانه اروس  1

 4ر200ر000 8116 -11 -104 شیرآشپزخانه دیواری اروس  2

 4ر600ر000 8112 -11 -110 آشپزخانه ملودا  1

 4ر660ر000 8116 -11 -114 شیر آشپزخانه اکسمارت   4

 8ر200ر000 8116 -11 -110 )شلنگدار(pull-outشیر آشپزخانه اکسمارت   0

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل اروس رنگی  ردیف

 2ر000ر000 8116 -12 -102 شیر روشویی 1

 1ر100ر000 8116 -11 -102 شیرحمام  2

 2ر800ر000 8116 -14 -102 شیر توالت 1

 قیمت مصرف کننده کدمحصول نام محصول مدل ملودا رنگی ردیف

 2ر000ر000 8112 -12 -112 شیر روشویی  1

 1ر200ر000 8112 -11 -106 شیرحمام  2

 2ر000ر000 8112 -14 -106 شیرتوالت  1

 قیمت مصرف کننده کد محصول نام محصول مدل  اکسمارت رنگی  ردیف

 1ر800ر000 8116 -12 -104 شیر روشویی 1

 1ر600ر000 8116 -11 -101 شیرحمام  2

 1ر060ر000 8116 - 14 -101 شیر توالت  1

   

   

   

   

   

   
 

 ا دارنده اولین وتنه

 ایران 8806استاندارد ملی شیرهای اهرمی 

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

 درسیستم مدیریت ،کیفیت ،زیست محیطی ، بهداشت IMSگواهینامه 

 
 


