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 ویژگی کارخانهقیمت   نام  

 

 تر يل  6و    3  حجم: 740,000 ساده  اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 780,000 قاصدک  اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 780,000 ابر و باد  اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 765,000 ساده با لوله توکار  اولترا اسليم ایران مدل تانکفالش 

 

 تر يل  6و    3  حجم: 805,000 قاصدک با لوله توکار اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 805,000 ابر و باد با لوله توکار اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 746,000 ترام با لوله توکار اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 724,000 ترام سفيد اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 562,000 ترام سياه  اولترا اسليم ایران مدل فالش تانک
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 تر يل  6و    3  حجم: 593,000 ترام طرحدار  اسليم  بلک ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  6و    3  حجم: 593,000 با لوله توکار اسليم  بلک ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  10و    4  حجم: 550,000 اکو دکمه ای اهرمی مدل  رانیفالش تانک ا

 

 تر يل  10و    4  حجم: 710,000 مدل پارس رانیفالش تانک ا

 

 تر يل  10و    4  حجم: 750,000 پالوامدل  رانیفالش تانک ا

 

 تر يل  7  حجم: 710,000 لوتوس ساده ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  7  حجم: 630,000 لوتوس قاصدک  ایران مدل فالش تانک

 

 تر يل  10  و  4  حجم: 770,000 رویال  ایران مدل فالش تانک

 

 تريل  8 حجم: 470,000 ساحل اهرمی   ایران مدل فالش تانک

 

 تريل  8 حجم: 510,000 اهرمی دکمه ای ساحل ایران مدل فالش تانک
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 1ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 دکمه چهارگوش کروم
 تريل  8تا    2  حجم: 3,861,000

 

 2ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مات  دکمه چهارگوش کروم
 تريل  8تا    2  حجم: 3,778,000

 

 3ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 طالییدکمه چهارگوش 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,778,000

 

 4ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 سفيد صدفی دکمه چهارگوش 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,727,000

 

 6ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 ی آبکار ییطالدکمه چهارگوش 
 تريل  8تا    2  حجم: 4,015,000

 

 7ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مشکی مات دکمه چهارگوش 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,778,000

 

 11ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 طالیی  گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 4,092,000

 

 12ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 کروم  نگیبا ر ییطال  گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 4,077,000

 

 13ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 طالیی  نگیبا ر  سفيد  گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,840,000

 

 14ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 سفيد با رینگ کروم  گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,819,000
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 15ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 کروم با رینگ طالیی  گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,939,000

 

 16ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

   گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,922,000

 

 17ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مشکی با رینگ طالیی  گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,869,000

 

 18ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانک

 مشکی با رینگ کروم گرددکمه 
 تريل  8تا    2  حجم: 3,855,000

 

  د يمدل والهنگ توکار دوزمانه بدون کل رانیفالش تانک ا

 اینفينيتی 
 تريل  8تا    2  حجم: 4,100,000

 

 سيتوکار والهنگ مدل اسمارت اسپ رانیفالش تانک ا

Smart Space 
 تريل  8تا    2  حجم: 4,300,000

 

مدل   یفلز م یفر م يبا ن کيتوکار کالس رانیفالش تانک ا

 Smart Space سياسمارت اسپ
 تريل  8تا    2  حجم: 3,100,000

 

توکار دوزمانه بدون   کالسيکمدل  رانیفالش تانک ا

 اینفينيتی ديکل
 تريل  8تا    2  حجم: 2,700,000

 

توکار با دکمه   کيمدل کالس رانیفالش تانک ا

 چهارگوش 
 تريل  8تا    2  حجم: 2,561,000

 

نيم فریم  توکار با   کيمدل کالس رانیفالش تانک ا

 اینفينيتی  گالوانيزه
 تريل  8تا    2  حجم: 3,250,000
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 تريل  8تا    2  حجم: 2,200,000 با درب آرام بند  رپولیتوالت وال هنگ و

 

 تريل  8تا    2  حجم: 1,400,000 کساتوريبا پک کامل ف رپولیکاسه والهنگ مدل و 

 

 تريل  8تا    2  حجم: 3,000,000 ی مشک رپولیکاسه و

 

 کروم  چهارگوش دکمه: 361,000 1ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 کروم مات چهارگوش  دکمه: 278,000 2ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی چهارگوش  دکمه: 278,000 3ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 چهارگوش سفيد صدفی دکمه: 227,000 4ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 چهارگوش طالیی آبکاری  دکمه: 515,000 6ایران مدل والهنگ دوزمانه کد   فالش تانککليد 

 

 چهارگوش مشکی مات دکمه: 278,000 7ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی گرد دکمه: 592,000 11ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
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 طالیی با رینگ کروم گرد دکمه: 577,000 12ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی با رینگ کروم گرد دکمه: 340,000 13ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 با رینگ کروم سفيد گرد دکمه: 319,000 14ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 با رینگ طالیی  کروم  گرد دکمه: 439,000 15ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 کروم  گرد دکمه: 422,000 16ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 طالیی مشکی با رینگ  گرد دکمه: 369,000 17ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 مشکی با رینگ کروم گرد دکمه: 355,000 18ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 خش دار ینقره ا  لياست دکمه: 615,000 20ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 رور يم ییطال لياست دکمه: 710,000 21ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  تانکفالش کليد 

 

 خش دار ییطال لياست دکمه: 678,000 22ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
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 1,020,000 23ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
چوب گردو با   یعيروکش طب دکمه:

 یی طال  نگیر

 

 1,020,000 24ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
چوب گردو با   یعيروکش طب دکمه:

 کروم نگیر

 

 کسي اون یمشک  یاشهيش دکمه: 1,115,000 25ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 پالر ديسف یاشهيش دکمه: 675,000 26ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 رزگلد خش دار لياست دکمه: 675,000 27ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 

 

 329,000 31ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
کروم   نيتوئ Twinدل م دکمه:

 ی آبکار

 

 295,000 32ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  تانکفالش کليد 
  ینقره ا  نيتوئ Twinمدل  دکمه:

 ی رنگ کار

 

 295,000 33ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
  ییطال نيتوئ Twinمدل  دکمه:

 ی رنگ کار

 

 215,000 34ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
  ديسف نيتوئ Twinمدل  دکمه:

 ی خچالی

 

 414,000 36ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
  ییطال نيتوئ Twinمدل  دکمه:

 ی آبکار

https://charsoo.com/sanitary-ware/flush-tank/?filter_brand=flush-tank-iran


 

 

 

 295,000 37ایران مدل والهنگ دوزمانه کد  فالش تانککليد 
  یمشک  نيتوئ Twinمدل  دکمه:

 مات

 

 سفيد :رنگ 340,000 ایران فالش تانکشامپوباکس 
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