
 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

 
  

 

 

 ظرفشویی آبشار ظرفشویی  تنسو رویال ظرفشویی اسپانیا ظرفشویی ایتالیا

1.359.... 1.258.... 1.389.... 1.099.... 

1.817.... 1.926.... 1.251.... 1.0.9.... 

  

 

 

 توکاسه آبشار توکاسه  تنسو رویال توکاسه اسپانیا توکاسه ایتالیا

1.978.... 1.566.... 1.9.2.... 1.01..010 

1.070.... 1.0.9.... 1.0.6.... 1.20..... 

    

 

 دوش آبشار دوش  تنسو رویال دوش اسپانیا دوش ایتالیا

1.610.... 1.089.... 1.523.... 1.333.... 

1.5.6.... 1.028.... 1..6..... 1.291.... 

 

 

 

 

 

 آفتابه آبشار الآفتابه  تنسو روی آفتابه اسپانیا آفتابه ایتالیا

1.0...... 1..28.... 1...7.... 1.180.... 

1.2.1.... 1.198.... 1.188.... 1........ 

...... 

 
   

 فالش تانک طنابی فالش تانک دکمه ای ظرفشویی علم کوتاه اسپانیا ظرفشویی علم کوتاه ایتالیا

1.72..... 1.820.... 1.182.5.. 1..10.5.. 

1.9.2.... 1.519.... 668.... 792.5.. 



 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

    
 ظرفشویی آلمانی ظرفشویی  تنسو ظرفشویی تتراس ظرفشویی سوئیسی

2..00.... 1.68..... 2..00.... 2..82.... 
1.867.... 1.8...... 1.867.... 1.72..... 

 
   

 توکاسه آلمانی توکاسه  تنسو توکاسه تتراس توکاسه سوئیسی

1.781.... 2.025.... 2.087.... 1.729.... 

1.558.... 2.1.5.... 2.17..... 1.9.9.... 

    

 دوش آلمانی دوش  تنسو دوش تتراس دوش سوئیسی

1.82..... 2..72.... 2.052.... 1.7...... 

1.51..... 2.168.... 2.158.... 1.57..... 

   
 

 لمانیآفتابه آ آفتابه  تنسو آفتابه تتراس آفتابه سوئیسی

1.010.... 2.186.... 2.2.5.... 1.097.... 

1.20..... 1.618.... 1.699.... 1.261.... 

    

 ظرفشویی دیواری آلمانی ظرفشویی دیواری تنسو ظرفشویی متحرک تتراس ظرفشویی دومنظوره تتراس

5.8.1.... ..179.... 2.508.... 2.267.... 

5..19.... 2.7...... 2.202.... 2..22.... 



 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

  
 

 

 ظرفشویی شیلنگدارآرمال  برسامظرفشویی  ظرفشویی صدف ظرفشویی البرز

2.105.... 2.9...... 0.801.... ..119.... 

1.777.... 2.275.... 0.181.... 2.801.... 

    

 توکاسه آرمال برسامتوکاسه   توکاسه صدف توکاسه البرز

2.568.... 2.2.7.... ..569.... 2.2.2.... 

2.275.... 1.696.... ..19..... 1.69..... 

    

 دوش آرمال برسام دوش دوش صدف دوش البرز

2.597.... ..691.... 0.202.... 2.252.... 

2.29..... ..075.... ..8.2.... 1.672.... 

    

 آفتابه آرمال ه برسامآفتاب آفتابه صدف آفتابه البرز

2..05.... ..125.... ..998.... 2..88.... 

2..9..... 2.806.... ..229.... 

 

1.727.... 

    

 الماسظرفشویی شاوری  ظرفشویی شاوری سهند ظرفشویی شاوری سبالن ظرفشویی شاوری زمرد

0..12.... 0.002.... 0.8.1.... 5.291.... 

..86..... ..6.7.... 0.190.... 0.926.... 



 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

    

 فلتظرفشویی  ظرفشویی فلت رویال یونیکا دو حالته فلت یی دیواری کاستاظرفشو

1.189.... 9.557.... 2.9.0.... 2..98... 
1...0.... 5.881.... 2.261.... 

 

2..72.... 

    

 فلتتوکاسه  توکاسه  فلت رویال یونیکا دو حالته پارسه توکاسه کاستا

1.221.... 9.08..... 2.9.0.... 2..98.... 

1..80.... 5.96..... 2.262.... 2..72... 

    

 فلت دوش دوش فلت رویال یونیکا البرز دوش کاستا

1..19.... ..02... 2.515.... 2.27..... 

1.157.... ....6.... 2.212.... 2...7.... 

 

 

   

 فلتآفتابه  آفتابه فلت رویال یونیکا ایتالیایی آفتابه کاستا

1..5..... 1.26..... 2.279.... 2.96... 

620.... 1.1.8.... 2..11.... 172.... 

   
 

 ظرفشویی علم تخت فلت ظرفشویی علم تخت یونیکا دنا ریختگی کاستاعلم تکپایه 

1.560.... 1.087.... 2.78..... 2992... 

1.0.2.... 1.....5.. 2.527.... 2.0.... 



 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

 
 

  
 شیر چشمی آراز ظرفشویی ظرفشویی مروارید ظرفشویی اردالن

2..12.5.. 2.91..... 1.771.5.. 1..20..... 

2...5.... 2.268.... 1955.... 6..10.... 

    
 ه ارکیدهتوکاس آرازتوکاسه  توکاسه مروارید توکاسه اردالن

2..12.5.. ..010.... 1.65..... ..870.5.. 

2...5.... ....0.... 1.817.... ..218.... 

   
 

 ارکیده دوش ش آرازدو دوش مروارید دوش اردالن

2.5.6.... ....9.5.. 1.667.... ..8.2.... 

2.2.7.... 2.6.9.... 1.85..... ..108.... 

 

 

   

 ارکیدهآفتابه  آراز آفتابه آفتابه مروارید  آفتابه اردالن

2.162.... ...29.... 1.875... ...82.5.. 

1.626.... 2.992.... 1.58..... 2.798.... 

   

 
 

 کارتریح آلمانی کارتریج اسپانیایی ریختگی بلندعلم  علم ریختگی کوتاه

    

    



 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

    
 آنتیکظرفشویی  صدف طالیی ظرفشویی فلت رویال طالئی ظرفشویی ظرفشویی تنسو رویال طالئی  

0..16.... 7.718.... 9.279....  

..7.1.... 8.856.... 5.5.1....  

    

 ه آنتیکتوکاس صدف طالیی توکاسه  فلت رویال طالئی توکاسه   تنسو رویال طالیی توکاسه 

..617.... 5.77..... 5.779....  

..007.... 5.188.... 5.1860....  

    

 یکآنت دوش صدف طالیی ش دو فلت رویال طالئی دوش دوش  تنسو رویال طالئی

..766.... 5.872.... 8.59.....  

..0.1.... 5..77.... 9.952....  

 

 

   

 آنتیکآفتابه  صدف طالیی  آفتابه   فلت رویال طالئی آفتابه  آفتابه تنسو رویال طالئی

..0...... 0.155.... 9...7....  

...60.... 0.250.5.. 5..1.....  

    

 یونیکا فلت طالیی یونیکا پارسه طالیی یلنگ آفتابه طالییش پیسوالو ساچمه ای بزرگ

225.225 2.996.... 15.689.... 19..8..... 

167.167 2..06.... 10..56.... 10.101.... 



 ایلکو

920-55595555-5 ت هرراا         نمایندگی رسمی شیرآال  
 

 
 

 قیمت لیست

 قیمت در ایلکو

 

  

 

  

 پیسوالو ساچمه ای کوچک  شیلنگ آلمانی

 یس

 مشکی ظرفشویی  تنسو رویال ظرفشویی فلت رویال سفید طالیی

539.3.. 183.62. 5...6.... 1.789.... 

087.... 110.... 0.967.... 1.951.... 

    
 مشکی تنسو رویال  توکاسه فلت رویال سفید طالیی توکاسه 8/3پیسوالو کلیدی  شیلنگ ایتالیایی

..2.75. 1.2.96. ..1...... 2..59.... 

262.... 6..... 2.858.... 1.71..... 

   

 
 

 مشکی تنسو رویال  دوش فلت رویال سفید طالیی دوش  کوچک2*2آفتابه  الشیلنگ آنتی باکتری

981.9.. 831.5.. 9.533.... 2.57..... 

272.... 212.... ..198.... 2.281.... 

 

 

 

 

  

 مشکی تنسو رویال  آفتابه فلت رویال سفید طالیی آفتابه  بزرگ2*2آفتابه  شیلنگ آنتی باکتریال کروم مشکی

26265. 281.65. ..252.... 2.219.... 

258.... 2.6.... 2.792.... 1.65..... 

    

 شیلنگی کله کاستاشیر  شیر شیلنگی کلیدی پیسوالو فلت  شیلنگ توالت براکتی

8.5.9.. 192.225 216.05. .26.8.. 

92..... 102.... 16..... 26..... 


