
دو یک
2,710,0002,600,000 ریم باز 18توالت نيلوفر 1
open -rim2,710,0002,600,000توالت لوتوس 2
3,160,0003,050,000 ریم باز 26توالت نيلوفر3
3,340,0003,230,000توالت گالیل ریم بسته4
3,920,0003,830,000توالت آستر  ریم بسته 5
3,920,0003,830,000توالت لوتوس ریم بسته6
3,340,0003,250,000توالت آکوا ریم بسته7
3,770,0003,660,000توالت یاس ریم بسته8
3,340,0003,250,000ریم بسته18توالت پارميس  9
3,570,0003,490,000توالت پارميس ریم بسته 10
4,040,0003,940,000توالت پارميس طبی ریم بسته11
3,680,0003,550,000توالت  مارانتا ریم بسته12
4,170,0004,060,000توالت  مارانتا ریملس 13
3,990,0003,900,000توالت  لوسيا ریم بسته14

دو یک
17,740,00017,470,000درب و مکانيزم+ فرنگی پارميس 1
24,190,00023,960,000درب و مکانيزم+ فرنگی پارميس  سيم لس  2
21,360,00021,040,000درب و مکانيزم + 70فرنگی  هليا 3
17,970,00017,700,000درب و مکانيزم + 60فرنگی  هليا 4
21,720,00021,460,000درب و مکانيزم+ فرنگی اورالند 5
17,720,00017,470,000درب+ فرنگی وال هنگ گریس 6
17,720,00017,470,000درب+ فرنگی وال هنگ اورینت 7
17,720,00017,470,000درب+ فرنگی وال هنگ آستر 8
22,710,00022,460,000این فرنگی بدون درب-مکانيزم+  فرنگی  آستر 9
21,360,00021,010,000درب و مکانيزم+ فرنگی   لوسيا 10
25,950,00025,530,000درب و مکانيزم+ فرنگی  پالتوس 11
25,220,00024,700,000درب و مکانيزم+ فرنگی  یونيک 12
25,220,00024,700,000درب ومکانيزم+فرنگی وینر13
16,750,00016,280,000درب و مکانيزم+ فرنگی مارانتا 14
22,860,00022,400,000درب و مکانيزم+ فرنگی  ليونا 15
کليه شيربيده های فرنگی ها16
35و25شير مخلوط 17

شرکت گلسار فارس

لیست قیمت مصرف

1399/08/01: تاریخ اجرا 

ف
دی

ر

توالت زمينی

نام محصول

ف
دی

ر

نام محصول

توالت فرنگی
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قیمت مرصف کننده

763,000
2,725,000

. درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت های مصرف کننده لحاظ گردیده است9



دویک
4,130,0003,970,000پيچ نصب+  با پایه 50روشوئی نيلوفر 1
5,190,0005,040,000با پایه 65روشوئی نيلوفر 2
4,350,0004,200,000 با پایه 60روشوئی گلرنگ 3
4,400,0004,250,000با پایه55روشوئی اطلس 4
4,910,0004,760,000روشوئی یاس با پایه 5
5,850,0005,700,000 روشوئی پالتوس با پایه 6
6,460,0006,310,000 با پایه 67روشوئی کوئين 7
4,470,0004,320,000 با پایه 58روشوئی آکوا 8
3,850,0003,700,000 با  نيم پایه  58روشوئی آکوا 9
4,140,0003,990,000روشوئی آیسان با پایه 10
2,070,0001,910,000روشوئی گل گوش 11
3,130,0003,050,000سرشوی آرایشگاه 12
3,750,0003,600,000 306 با پایه 45روشوئی آرین 13
4,910,0004,760,000روشوئی پارميس با پایه14
5,280,0005,100,000روشوئی نيم پایه دار اليت15
4,760,0004,570,000زیر سنگی پوليانتيس 16
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پایه+ روشویی 
قیمت مرصف کننده



دویک
503,160,0003,020,000روکابينتی پارميس 1
3,290,0003,130,000 60روکابينتی پارميس 2
3,700,0003,590,000روکابينتی کاکتوس3
603,390,0003,260,000روکابينتی نانسی 4
5,030,0004,920,000روکابينتی گریس5
453,180,0003,080,000روکابينتی آستر 6
504,100,0003,970,000روکابينتی آستر 7
605,250,0005,110,000روکابينتی آستر 8
706,530,0006,370,000روکابينتی آستر 9
4,810,0004,670,000روکابينتی اليت10
503,720,0003,570,000روکابينتی فلورا11
604,980,0004,440,000روکابينتی فلورا 12
2,740,0002,630,000روکابينتی توليپ 13
4,380,0004,270,000روکابينتی اورالند14
3,940,0003,780,000روکابينتی پالتوس15
705,570,0005,410,000روکابينتی یونيک 16
503,500,0003,350,000روکابينتی یونيک 17
653,830,0003,680,000روکابينتی ليندا 18
754,270,0004,100,000روکابينتی ليندا 19
5,960,0005,720,000  87روکابينتی ویکتوریا20
4,590,0004,380,000روکابينتی مارانتا21
503,430,0003,320,000روکابينتی ليونا 22
655,000,0004,790,000روکابينتی ليونا23
755,610,0005,390,000روکابينتی ليونا 24
3,350,0003,240,000روکابينتی آسپن25
5,030,0004,890,000روکابينتی لوسيا 26
5,520,0005,360,000روکابينتی اليو27
704,050,0003,900,000روکابينتی درنا 28
6,990,0006,770,000روکابينتی رومکس29
4,590,0004,460,000روکابينتی یوکا30
605,220,0005,030,000روکابينتی گراویتی 31
755,610,0005,390,000روکابينتی گراویتی 32
GL75,610,0005,410,000روکابينتی سيفون مخفی 33
GL85,850,0005,670,000روکابينتی کاسه ای تک جداره لومينوس 34
GL9 6,680,0006,510,000روکابينتی مربعی لومينوس 35
GL106,680,0006,510,000روکابينتی گرد لومينوس 36
4,780,0004,550,000روکابينتی اورینت37
6,770,0006,560,000روکابينتی الگا38
5,300,0005,140,000روکابينتی سيلور39
5,250,0005,060,000روکابينتی دراپ40
7,650,0007,430,000زیردوشی آراليا41
4,550,0004,360,000روکابينتی دورا42
4,550,0004,360,000روکابينتی سرریز مخفی گاترین43
4,550,0004,360,000روکابينتی وینر44
1,830,0001,750,000نيم پایه مارانتا45
Diana6,650,0006,400,000روکابينتی مستطيلی دیانا 46
Genova6,650,0006,400,000روکابينتی لبه باریک جنوا 47
Romino6,650,0006,400,000روکابينتی دایره ای تک جداره رومينو 48
Torino6,650,0006,400,000روکابينتی دایره ای تورینو 49
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