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 ابعاد: کارخانهقیمت   نام  

 

 

 1درجه  56 زیمدل عطارد سا  ایگاتر هیو پا ییروشو
 متر سانتی  55.5×۴7 555,000

 

 

 2درجه  56 زیمدل عطارد سا  ایگاتر هیو پا ییروشو
 متر سانتی  55.5×۴7 500,000

 

 

 1درجه  63 زیمدل عطارد سا  ایگاتر هیو پا ییروشو
 متر سانتی  51.5×63.5 610,000

 

 

 2درجه  63 زیمدل عطارد سا  ایگاتر هیو پا ییروشو
 متر سانتی  51.5×63.5 555,000

 

 

بدون   لیمدل ساترون مستط ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه  ریش

 متر سانتی  55×۴0 ۴۴6,000

 

 

بدون   لیمدل ساترون مستط ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه  ریش

 متر سانتی  55×۴0 ۴05,000

 

 

بدون   لیمدل ساترون مستط ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه  ریش

 متر سانتی  55×۴0 337,000

 

 

  ریش لیمدل ساترون مستط ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه  سرخود

 متر سانتی  52×36 390,000

 

 

  ریش لیمدل ساترون مستط ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2 درجه سرخود

 متر سانتی  52×36 373,000

 

 

  ریش لیمدل ساترون مستط ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه  سرخود

 متر سانتی  52×36 357,000

https://charsoo.com/sanitary-ware/ceramic-sanitary-ware/basin-vanity/?filter_brand=gatria


 

 

 

  ریمدل ساترون مربع بدون ش ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه 
 متر سانتی  39×39 ۴25,000

 

  ریمدل ساترون مربع بدون ش ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه 
 متر سانتی  39×39 381,000

 

  ریمدل ساترون مربع بدون ش ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه 
 متر سانتی  39×39 315,000

 

شیر مدل ساترون مربع  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه سرخود 
 متر سانتی  36×36 369,000

 

شیر مدل ساترون مربع  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه سرخود 
 متر سانتی  36×36 353,000

 

شیر مدل ساترون مربع  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه سرخود 
 متر سانتی  36×36 336,000

 

 سرخود ریمربع ش نایمدل سار ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه 
 متر سانتی  ۴0×۴0 315,500

 

 سرخود ریمربع ش نایمدل سار ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه 
 متر سانتی  ۴0×۴0 ۴5۴,900

 

 سرخود ریمربع ش نایمدل سار ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه 
 متر سانتی  ۴0×۴0 ۴25,000

 

 

بدون    دیجد یضیب تریمدل ژوپ ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه  ریش

 متر سانتی  55.5×39.5 390,000

 

 

بدون    دیجد یضیب تریمدل ژوپ ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه  ریش

 متر سانتی  55.5×39.5 373,000

https://charsoo.com/sanitary-ware/ceramic-sanitary-ware/basin-vanity/?filter_brand=gatria


 

 

 

 

بدون    دیجد یضیب تریمدل ژوپ ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه  ریش

 متر سانتی  55.5×39.5 357,000

 

 

  سرخود ریش یضیمدل ترمه ب ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه 

 متر سانتی  55.5×39.5 390,000

 

 

  سرخود ریش یضیمدل ترمه ب ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه 

 متر سانتی  55.5×39.5 373,000

 

 

  سرخود ریش یضیمدل ترمه ب ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه 

 متر سانتی  55.5×39.5 357,000

 

 

  سرخود ریش دایرهمدل ترمه  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه 

 متر سانتی  39×39 369,000

 

 

  سرخود ریش دایرهمدل ترمه  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه 

 متر سانتی  39×39 350,000

 

 

  سرخود ریش دایرهمدل ترمه  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه 

 متر سانتی  39×39 336,000

 

 

 سرخود ریش بیضیمدل هما  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه 

 متر سانتی  55.5×39.5 390,000

 

 

 سرخود ریش بیضیمدل هما  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه 

 متر سانتی  55.5×39.5 373,000

 

 

 سرخود ریش بیضیمدل هما  ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه 

 متر سانتی  55.5×39.5 357,000

    

https://charsoo.com/sanitary-ware/ceramic-sanitary-ware/basin-vanity/?filter_brand=gatria


 

 

 

 

 سرخود ریش رهیمدل هما دا ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 1درجه 

 متر سانتی  39×39 369,000

 

 

 سرخود ریش رهیمدل هما دا ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 2درجه 

 متر سانتی  39×39 353,000

 

 

 سرخود ریش رهیمدل هما دا ا یگاتر ینتیروکاب ییروشو

 3درجه 

 متر سانتی  39×39 336,000

 

 

  بدون بیضی ژوپیترمدل   ایگاتر زیرصفحه ای ییروشو

 1درجه  ریش

 متر سانتی  29×۴5 500,000

 

 

  بدون بیضی ژوپیترمدل   ایگاتر زیرصفحه ای ییروشو

 2درجه  ریش

 متر سانتی  29×۴5 ۴۴6,000

 

 

  بدون بیضی ژوپیترمدل   ایگاتر زیرصفحه ای ییروشو

 3درجه  ریش

 متر سانتی  29×۴5 392,000

 

 

 ری ش میترا هگزانمدل  ایگاتر ای حهروصف ییروشو

 1درجه خود سر

 متر سانتی  ۴7.5 390,000

 

 

 ری ش میترا هگزانمدل  ایگاتر ای حهروصف ییروشو

 2درجه خود سر

 متر سانتی  ۴7.5 373,000

 

 

 ری ش میترا هگزانمدل  ایگاتر ای حهروصف ییروشو

 3درجه خود سر

 متر سانتی  ۴7.5 357,000

 

https://charsoo.com/sanitary-ware/ceramic-sanitary-ware/basin-vanity/?filter_brand=gatria

