
فالش تانک ایرانلیست قیمت    
 

 

 

17/07/1۴00  

 

 ویژگی کارخانهقیمت  نام 

 

 تريل 6و  3 حجم: 530,000 ساده اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 562,000 قاصدک اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 562,000 ابر و باد اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 550,000 با لوله توکار ساده اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 580,000 با لوله توکار قاصدک اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 580,000 با لوله توکار ابر و باد اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 580,000 وکاربا لوله تترام  اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 562,000 ترام سفيد اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 562,000 ترام سياه اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک
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 تريل 6و  3 حجم: 593,000 حدارطرترام  اسليم بلک ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 6و  3 حجم: 593,000 وکاربا لوله ت اسليم بلک ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 10و  ۴ حجم: ۴10,000 مدل پارس رانیفالش تانک ا

 

 تريل 10و  ۴ حجم: 595,000 اپالمدل  رانیفالش تانک ا

 

 تريل 7 حجم: 39۴,000 لوتوس ساده ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 7 حجم: 39۴,000 لوتوس قاصدک ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 10 و ۴ حجم: ۴50,000 رویال ایران مدل فالش تانک

 

 تريل 8 حجم: 296,000 اهرمی دکمه ای ساحل ایران مدل فالش تانک

 

 1ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 دکمه چهارگوش کروم
 تريل 8تا  2 حجم: 2,989,000

 

 2ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مات دکمه چهارگوش کروم
 تريل 8تا  2 حجم: 2,932,000
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 3ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 طالییدکمه چهارگوش 
 تريل 8تا  2 حجم: 2,932,000

 

 ۴ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 سفيد صدفیدکمه چهارگوش 
 تريل 8تا  2 حجم: 2,897,000

 

 7ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مشکی ماتدکمه چهارگوش 
 تريل 8تا  2 حجم: 2,932,000

 

 11ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 طالیی گرددکمه 
 تريل 8تا  2 حجم: 3,117,000

 

 1۴ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 سفيد با رینگ کروم گرددکمه 
 تريل 8تا  2 حجم: 2,963,000

 

 16ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

  گرددکمه 
 تريل 8تا  2 حجم: 3,036,000

 

 17ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مشکی با رینگ طالیی گرددکمه 
 تريل 8تا  2 حجم: 2,997,000

 

 18ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مشکی با رینگ کروم گرددکمه 
 تريل 8تا  2 حجم: 2,985,000

 

 تريل 8تا  2 حجم: 2,739,000 ديمدل والهنگ توکار دوزمانه بدون کل رانیفالش تانک ا

 

توکار دوزمانه بدون  کالسيکمدل  رانیفالش تانک ا

 ديکل
 تريل 8تا  2 حجم: 1,800,000
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توکار با دکمه  کيمدل کالس رانیفالش تانک ا

 چهارگوش
 تريل 8تا  2 حجم: 2,050,000

 

نيم فریم توکار با  کيمدل کالس رانیفالش تانک ا

 زهنيگالوا
 تريل 8تا  2 حجم: 2,280,000

 

 تريل 8تا  2 حجم: 1,600,000 با درب آرام بند رپولیتوالت وال هنگ و

 

 تريل 8تا  2 حجم: 1,۴00,000 کساتوريبا پک کامل ف رپولیکاسه والهنگ مدل و

 

 تريل 8تا  2 حجم: 3,000,000 یمشک رپولیکاسه و

 

 کروم چهارگوش دکمه: 250,000 1ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 کروم مات چهارگوش  دکمه: 193,000 2ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی چهارگوش  دکمه: 193,000 3ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 چهارگوش سفيد صدفی دکمه: 158,000 ۴ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 چهارگوش طالیی آبکاری دکمه: 337,000 6ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
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 چهارگوش مشکی مات دکمه: 193,000 7ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی گرد دکمه: 378,000 11ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی با رینگ کروم گرد دکمه: 367,000 12ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 با رینگ کروم سفيد گرد دکمه: 22۴,000 1۴ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 با رینگ طالیی کروم گرد دکمه: 307,000 15ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 کروم گرد دکمه: 296,000 16ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالییمشکی با رینگ  گرد دکمه: 258,000 17ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 مشکی با رینگ کروم گرد دکمه: 2۴6,000 18ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
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