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 ویژگی کارخانهقیمت   نام  

 

 س یکرد مدل آدون  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 1درجه  
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 3,087,۴50

 

   س یکرد مدل آدون  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 2,962,130

 

 آرتا کرد مدل  ینیچ یتوالت فرنگ

 1درجه  
 متر سانتی  21  :اندازه آکس ۴,032,660

 

   آرتا کرد مدل  ینیچ یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  21  :اندازه آکس 3,869,000

 

 ومیکرد مدل آنتور ینیمنوبالک چ یتوالت فرنگ

 1درجه  
 متر سانتی  20  :اندازه آکس 3,757,۴10

 

  ومیکرد مدل آنتور ینیمنوبالک چ یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  20  :اندازه آکس 3,607,۴80

 

   سا یکرد مدل آو ینیمنوبالک چ یتوالت فرنگ

 1درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس ۴,۴82,6۴0

 

   سا یکرد مدل آو ینیمنوبالک چ یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس ۴,296,660

 

   نا یکرد مدل آو ینیمنوبالک چ یتوالت فرنگ

 1درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس ۴,۴82,6۴0

 

   نا یکرد مدل آو ینیمنوبالک چ یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس ۴,296,660
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 کرد مدل دافنه    ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 1درجه 
 متر سانتی  23  :اندازه آکس 2,7۴8,300

 

 کرد مدل دافنه    ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  23  :اندازه آکس 2,639,190

 

 دار   دهیکرد مدل طاووس ب ینیچ یتوالت فرنگ

 1درجه 
3,636,920 

  29.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 دار  دهیکرد مدل طاووس ب ینیچ یتوالت فرنگ

 2درجه  
3,۴90,800 

  29.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 دار شیرکرد مدل طاووس  ینیچ یتوالت فرنگ

 1درجه  
۴,306,3۴0 

  29.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 دار  شیرکرد مدل طاووس  ینیچ یتوالت فرنگ

 2درجه 
۴,163,280 

  29.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

   دهی ببدون کرد مدل طاووس  ینیچ یتوالت فرنگ

 1درجه 
3,۴73,250 

  29.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

   دهی ببدون کرد مدل طاووس  ینیچ یتوالت فرنگ

 2درجه 
3,335,720 

  29.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

  ا یکرد مدل فلور ینیتکه  چ  کیمنوبالک  یتوالت فرنگ

 1درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 4,401,570

 

  ا یکرد مدل فلور ینیتکه  چ  کیمنوبالک  یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 4,219,790

 

  بدون بیده زاییکرد مدل لو  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 1 درجه
 متر سانتی  20  :اندازه آکس 3,00۴,670
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  بدون بیده زاییکرد مدل لو  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 2 درجه
 متر سانتی  20  :اندازه آکس 2,883,160

 

 بیده دار زاییکرد مدل لو  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 1 درجه
 متر سانتی  20  :اندازه آکس 3,090,890

 

 بیده دار زاییکرد مدل لو  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 2 درجه
 متر سانتی  20  :اندازه آکس 2,965,180

 

کرد مدل هلنا   ینیتکه چ کیمنوبالک  یتوالت فرنگ

 1درجه 
 متر سانتی  12  :اندازه آکس 2,892,760

 

کرد مدل هلنا   ینیتکه چ کیمنوبالک  یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  12  :اندازه آکس 2,776,970

 

   ا یکرد مدل والر  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 1درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 3,577,۴00

 

   ا یکرد مدل والر  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 3,۴3۴,3۴0

 

 ا یکتوریکرد مدل و  ینیتکه چ کی یفرنگتوالت 

 1درجه  
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 3,883,360

 

   ایکتوریکرد مدل و  ینیتکه چ کی یتوالت فرنگ

 2درجه 
 متر سانتی  22  :اندازه آکس 3,724,660

 

 متر سانتی  21  :اندازه آکس 4,032,000 1درجه  لینداکرد مدل  ینیچمنوبالک  یتوالت فرنگ

 

 متر سانتی  21  :اندازه آکس 3,868,000 2درجه  لینداکرد مدل  ینیچمنوبالک  یتوالت فرنگ
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 3,241,500 1درجه  دافنهکرد مدل  ینیچ والهنگ یتوالت فرنگ
  18.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 3,099,500 2 درجه دافنهکرد مدل  ینیچ والهنگ یتوالت فرنگ
  18.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 3,401,200 1درجه  آرتاکرد مدل  ینیچ والهنگ یتوالت فرنگ
  18.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 3,251,300 2درجه  آرتاکرد مدل  ینیچ والهنگ یتوالت فرنگ
  18.5  :اندازه آکس

 مترسانتی 

 

 مترسانتی  60×  50×  27 623,700 1درجه  ملسیر ایکتوریکرد مدل و ینیچ یرانیتوالت ا

 

 مترسانتی  60×  50×  27 592,500 2درجه  ملسیر ایکتوریکرد مدل و ینیچ یرانیتوالت ا

 

 مترسانتی  59  ×  ۴8  × 23 442,000 1درجه تخت  یل  یکرد مدل ل  ینیچ یرانیتوالت ا

 

 مترسانتی  59  ×  ۴8  × 23 420,000 2درجه تخت  یل  یکرد مدل ل  ینیچ یرانیتوالت ا

 

 مترسانتی  59  ×  ۴8  × 23 463,000 1درجه  گود یل  یکرد مدل ل  ینیچ یرانیتوالت ا

 

 مترسانتی  59  ×  ۴8  × 23 440,000 2درجه  گود یل  یکرد مدل ل  ینیچ یرانیتوالت ا

 

 متر سانتی  60  ×   50×  20 623,000 1درجه  ملسیر ایکرد مدل فلور ینیچ یرانیتوالت ا
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 متر سانتی  60  ×   50×  20 592,000 2درجه  ملسیر ایکرد مدل فلور ینیچ یرانیتوالت ا

 

 بسته میتخت ر ن یکرد مدل آر ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه  
 مترسانتی  58  × ۴7  ×  23 530,000

 

 بسته میتخت ر ن یکرد مدل آر ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه  
 مترسانتی  58  × ۴7  ×  23 504,000

 

   ملسیتخت ر ن یکرد مدل آر ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه 
 مترسانتی  58  × ۴7  ×  23 597,000

 

   ملسیتخت ر ن یکرد مدل آر ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه 
 مترسانتی  58  × ۴7  ×  23 546,000

 

بسته  م یر یطب سی کرد مدل الند ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه 
 مترسانتی  58  × ۴9  ×  25 558,000

 

بسته  م یر یطب سی کرد مدل الند ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه 
 مترسانتی  58  × ۴9  ×  25 530,000

 

 باز   میتخت ر پی کرد مدل تول ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه 
 مترسانتی  5۴  × ۴3  ×  22 459,000

 

 باز   میتخت ر پی کرد مدل تول ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه 
 مترسانتی  5۴  × ۴3  ×  22 436,000

 

  بسته میتخت ر پی کرد مدل تول ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه 
 مترسانتی  58  × ۴7  ×  2۴ 550,000

 

  بسته میتخت ر پی کرد مدل تول ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه 
 مترسانتی  58  × ۴7  ×  2۴ 522,000
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 بسته م یر یطب کایکرد مدل  ار ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه 
 متر سانتی  58  ×  ۴9  ×  27   655,000

 

 بسته م یر یطب کایکرد مدل  ار ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه 
 متر سانتی  58  ×  ۴9  ×  27   622,000

 

 بسته   میتخت ر ا یکرد مدل آزال ینیچ یرانیتوالت ا

 1درجه 
 مترسانتی  51  × ۴1  ×  22 471,000

 

 بسته   میتخت ر ا یکرد مدل آزال ینیچ یرانیتوالت ا

 2درجه 
 مترسانتی  51  × ۴1  ×  22 447,000
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