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یمتق  کد کاال نام کاال 
تعداد در 

 کارتن

ک
ح

ی م
شو

 کف

01*01ن دار وکفشوی سیف 0055  255 01 

01*01 کفشوی 0055  255 011 

01*01کفشوی  0055  255 011 

05*05سیفونکفشوی بدون  0055  250 01 

555.05 بی ال 51*51کفشوی بام    251 02 

0522*0522 دار سیفون کفشوی 0055  201 01 

555.05 02*02کفشوی سیفون دار    200 51 

555.01 بی ال0.22کفشوی پارکینگ  قطر    205 50 

555.50 بی ال .0کفشوی بام قطر    205 - 

555.50 بی ال 51*51کفشوی پارکینگ    20. 51 

02*02کفشوی بدون سیفون  1555  205 01 

555.55 استیلبی ال  اس کفشوی   2.0 21 

 - 15. سردوش 0555

ک
ح

ش م
سردو

 

 - 12. سر دوش با فیلتر رسوبگیر 0555

 21 10. سردوش ساده 0055

 21 15. سر دوش گردون با فیلتر رسوبگیر 1055

 - 17. سر دوش متحرک کم مصرف 1055

 - 01. سر دوش متحرک با فیلتر رسوب گیر 00.555

ر دوشس 00.555  .00 52 

555.01 0512سر دوش متحرک با قطر    .05 51 

02سر دوش متحرک با قطر  55.555  .05 52 

سطح سیفون دو لگنه غیر هم 005.555  550 T - ی
ک فانتز

 لوازم سین

.55501 سطح سیفون دو لگنه هم   505T - 

 - T 550 سیفون هم سطح کوچیک 00.555

 - T 552 سیفون هم سطح با دو خروجی و سریز 00.555

 - 502 سیفون سه لگنه غیر هم راستا -

 - 505 سیفون سه لگنه هم راستا -

.01 یفون یک لگنه عیر هم سطحس 555  500T - 

 - 501T سیفون یک لگنه غیر هم سطح -
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 کد کاال نام کاال قیمت
تعداد در 

 کارتن

ک
ح

ن م
 سیفو

 21 501 سیفون بدون زیر آب 05.555

فون بدون زیر آب با لوله خرطومییس 00.055  500 52 

 51 505 سیفون روشویی 01.555

 52 500 سیفون روشویی/ظرفشویی 00.055

.55550  51 .50 سیفون ظرفشویی مخزن بزرگ 

.55550  51 505 سیفون ظرفشویی مخزن بزرگ با خروجی 

 51 551 سیفون ظرفشویی دو لگنه 50.055

 51 550 سیفون ظرفشویی دو لگنه با خروجی 05.055

 51 510 سیفون زیر دوشی کامل 50.055

 - 515 سریز وان -

.55500  05 515 سریز استیل 

.55510 سانتیمتر 7سریز وان جدید با ارتفاع    501 5 

.555005  5 551 سریز وان اتوماتیک 

.555005  

 

لیتر طنابی 05تا  .فالش تانک  ش  5 551 
ال

ف

ک 
تان

ک
ح

 م

.555001 لیتر طنابی .تا  5فالش تانک    502 5 

.555051 لیتر دکمه ای .تا 5فالش تانک    502 5 
 

 

 


