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 ویژگی کارخانهقیمت   نام  

 

 237,000 1درجه خط دار یکوچک طب  تانیمدل ت  ایتوالت گاتر
  ۴2.5×  56.5 :ابعاد

 سانتیمتر 

 

 

 سانتیمتر   ۴2.5×  56.5 :ابعاد 218,000 2درجه خط دار یکوچک طب  تانیمدل ت  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر   ۴2.5×  56.5 :ابعاد 202,000 3درجه خط دار یکوچک طب  تانیمدل ت  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴9×  60 :ابعاد 286,000 1درجه خط دار یبزرگ طب  تانیمدل ت  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴9×  60 :ابعاد 259,000 2درجه خط دار یبزرگ طب  تانیمدل ت  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴9×  60 :ابعاد 2۴0,000 3درجه خط دار یبزرگ طب  تانیمدل ت  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر   ۴2.5×  56.5 :ابعاد 2۴0,000 1درجه  توالت گاتریا مدل تیتان کوچک مرمری

 

 سانتیمتر   ۴2.5×  56.5 :ابعاد 22۴,000 2درجه  توالت گاتریا مدل تیتان کوچک مرمری

 

 سانتیمتر   ۴2.5×  56.5 :ابعاد 21۴,000 3درجه  توالت گاتریا مدل تیتان کوچک مرمری

 

 سانتیمتر  ۴9×  60  :ابعاد 29۴,000 1درجه  مرمری بزرگتوالت گاتریا مدل تیتان  
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 سانتیمتر  ۴9×  60  :ابعاد 269,000 2درجه  مرمری بزرگتوالت گاتریا مدل تیتان  

 

 سانتیمتر  ۴9×  60  :ابعاد 253,000 3درجه  مرمری بزرگتوالت گاتریا مدل تیتان  

 

 سانتیمتر  ۴3×  56 :ابعاد 286,000 1درجه  بسته تخت  میر تایمدل آرس  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴3×  56 :ابعاد 259,000 2درجه  بسته تخت  میر تایمدل آرس  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴3×  56 :ابعاد 2۴0,000 3درجه  بسته تخت  میر تایمدل آرس  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴3×  56 :ابعاد 198,000 1درجه  تخت باز  میر تایمدل آرس  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴3×  56 :ابعاد 182,000 2درجه  تخت باز  میر تایمدل آرس  ایتوالت گاتر

 

 سانتیمتر  ۴3×  56 :ابعاد 173,000 3درجه  تخت باز  میر تایمدل آرس  ایتوالت گاتر

 

 2,170,000 1توالت فرنگی گاتریا مدل آی درجه 
 63×  53×62.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,060,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل آی درجه 
 63×  53×62.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 1,950,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل آی درجه 
 63×  53×62.5  ابعاد:

 سانتیمتر 
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 2,170,000 1گاتریا مدل یولدوز درجه توالت فرنگی 
 63×  53×62.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,060,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل یولدوز درجه 
 63×  53×62.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 1,950,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل یولدوز درجه 
 63×  53×62.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,170,000 1درجه توالت فرنگی گاتریا مدل آیسون 
 66×39.5×62  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,060,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل آیسون درجه 
 66×39.5×62  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 1,950,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل آیسون درجه 
 66×39.5×62  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,335,000 1توالت فرنگی گاتریا مدل ژوپیتر درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,225,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل ژوپیتر درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,120,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل ژوپیتر درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,335,000 1توالت فرنگی گاتریا مدل گاتریا درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,225,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل گاتریا درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 
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 2,120,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل گاتریا درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,390,000 1توالت فرنگی گاتریا مدل ساترون درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,280,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل ساترون درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,170,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل ساترون درجه 
 69.6×51.5×68  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,280,000 1توالت فرنگی گاتریا مدل گیتا درجه 
 63×39.5×37.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,170,000 2توالت فرنگی گاتریا مدل گیتا درجه 
 63×39.5×37.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 2,060,000 3توالت فرنگی گاتریا مدل گیتا درجه 
 63×39.5×37.5  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 سانتیمتر  53×36  ابعاد: 1,600,000 1توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل آی درجه 

 

 سانتیمتر  53×36  ابعاد: 1,500,000 2توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل آی درجه 

 

 سانتیمتر  53×36  ابعاد: 1,۴00,000 3توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل آی درجه 

 

 سانتیمتر  53×37×۴۴  ابعاد: 1,971,600 1توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل ژوپیتر درجه 
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 سانتیمتر  53×37×۴۴  ابعاد: 1,880,000 2توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل ژوپیتر درجه 

 

 سانتیمتر  53×37×۴۴  ابعاد: 1,765,000 3توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل ژوپیتر درجه 

 

 1,971,600 1توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل ساترون درجه 
 53×36.5×۴۴  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 1,880,000 2توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل ساترون درجه 
 53×36.5×۴۴  ابعاد:

 سانتیمتر 

 

 1,765,900 3توالت فرنگی والهنگ گاتریا مدل ساترون درجه 
 53×36.5×۴۴  ابعاد:

 سانتیمتر 
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