
ست گروه مدل ایتالیاییست گروه مدل اسپانیایی

8.540.000دوش مدل ایتالیایی8.390.0008دوش مدل اسپانیایی8

6.920.000افتابه مدل ایتالیایی6.880.0008افتابه مدل اسپانیایی8

8.500.000توکاسه مدل ایتالیایی8.230.0008توکاسه مدل اسپانیایی8

9.500.000ظرفشویی مدل  ایتالیایی9.430.0008ظرفشویی مدل اسپانیایی8

9.500.000ظرفشویی مدل علم کوتاه ایتالیایی8.950.0008ظرفشویی مدل علم کوتاه اسپانیایی8

8.930.000دیواری مدل ایتالیایی9.890.0006دیواری مدل اسپانیایی6

ست گروه مدل تنسو رویالست گروه مدل المانی

7.640.000دوش مدل تنسو رویال8.910.0008دوش مدل المانی8

6.600.000افتابه مدل تنسو رویال7.260.0008افتابه مدل المانی8

7.920.000توکاسه مدل تنسو رویال9.130.0008توکاسه مدل المانی8

8.340.000ظرفشویی مدل  تنسو رویال10.200.0008ظرفشویی مدل المانی6

8.180.000دیواری مدل تنسو رویال11.210.0006دیواری مدل المانی6

ست گروه مدل ارکیدهست گروه مدل آبشارجدید

12.190.000دوش مدل ارکیده6.860.0006دوش مدل آبشارجدید8

11.230.000افتابه مدل ارکیده5.820.0006افتابه مدل آبشارجدید8

12.560.000توکاسه مدل ارکیده7.090.0006توکاسه مدل آبشارجدید8

8.020.000ظرفشویی مدل ارکیده8.090.0006ظرفشویی مدل آبشارجدید8

7.460.000ظرفشویی مدل علم کوتاه آبشارجدید8

ست گروه مدل فلت رویال7.990.000دیواری مدل آبشارجدید6

10.980.000دوش مدل فلت رویال8

10.480.000افتابه مدل فلت رویال8ست مدل موج

11.920.000توکاسه مدل فلت رویال12.870.0008دوش مدل موج8

11.920.000ظرفشویی مدل فلت رویال 11.140.0006آفتابه مدل موج8

13.380.000ظرفشویی مدل فلت علم تخت رویال 12.000.0006توکاسه مدل موج8

21.040.000ظرفشویی فلت شلنگ دار15.620.0006ظرفشوئی مدل موج6

(مصرف کننده نهایی)لیست قیمت محصوالت شرکت صنعت شیرآالت بهداشتی قهرمان 

1400/1/25:                                                                                                تاریخ 1: صفحه 

گروه مدل ایتالیاییگروه مدل اسپانیایی

گروه مدل تنسو رویالگروه مدل المانی

گروه مدل ارکیدهگروه مدل آبشارجدید

گروه مدل فلت رویال

(جدید)گروه مدل موج 



ست گروه مدل مرواریدست گروه مدل فلت

12.320.000دوش مدل مروارید11.020.0008دوش مدل فلت6

10.940.000افتابه مدل مروارید10.020.0008افتابه مدل فلت بدون شلنگ6

12.460.000توکاسه مدل مروارید11.920.0008توکاسه مدل فلت8

10.660.000ظرفشویی مروارید علم سنگین11.920.0008ظرفشویی مدل فلت6

8.510.000ظرفشویی مروارید علم سبک10.210.0008ظرفشویی مدل علم کوتاه فلت6

15.050.000تو کاسه پایه بلند فلت6

ست گروه مدل بهادر13.380.000ظرفشویی فلت علم تخت6

7.920.000دوش مدل بهادر8

6.520.000افتابه مدل بهادر8ست گروه مدل یاقوت

7.920.000توکاسه مدل بهادر12.210.0008دوش مدل یاقوت8

8.530.000ظرفشویی مدل بهادر10.240.0006افتابه مدل یاقوت8

10.340.000توکاسه مدل یاقوت8

ست گروه مدل بهادرطالیی خش دار8.020.000ظرفشویی مدل یاقوت8

10.550.000دوش مدل بهادرطالیی خش دار8

9.410.000افتابه مدل بهادرطالیی خش دار8ست گروه مدل بهادرطالیی براق

10.550.000توکاسه مدل بهادرطالیی خش دار10.020.0008دوش مدل بهادرطالیی براق6

10.620.000ظرفشویی مدل بهادرطالیی خش دار8.620.0006افتابه مدل بهادرطالیی براق6

10.020.000توکاسه مدل بهادرطالیی براق6

16.260.000ظرفشویی زدرا متحرک10.050.0006ظرفشویی مدل بهادرطالیی براق6

19.460.000ظرفشویی شلنگدار سهند6

17.810.000ظرفشویی زمرد6ست گروه مدل سهند

ظرفشویی الماس7.020.0004دوش مدل سهند8

18.030.000 ظرفشویی مدل جدید سبالن متحرک5.950.0006افتابه مدل سهند8

ظرفشویی تتراس دو منظوره7.250.0005توکاسه مدل سهند8

8.280.000ظرفشویی سهند 8

7.640.000ظرفشویی سهند علم کوتاه8

1400/1/25:                                                                                                 تاریخ 2: صفحه 

(مصرف کننده نهایی)لیست قیمت محصوالت شرکت صنعت شیرآالت بهداشتی قهرمان 

گروه مدل مرواریدگروه مدل فلت

گروه مدل یاقوت

گروه مدل سهند

(جدید)گروه مدل بهادر 

گروه مدل بهادرطال خش دار

گروه مدل  متحرک

گروه مدل بهادرطالیی براق



24.330.000یونیکا پارسه با شلنگ آنتی باکتلایر6

26.740.000یونیکا پارسه با شلنگ فلزی ایتالیایی1.240.0006پیسوال صافی دارساچمه ای بزرگ60

26.940.000یونیکا فلت با شلنگ فلزی ایتالیایی3.8.900.0008*1.2 پیسوال کلیدی 120

24.460.000یونیکا فلت با شلنگ آنتی باکتلایر1.390.0008شیرشلنگی کلیدی72

6.500.000یونیکا کروم با شلنگ آنتی باکتلایر1.240.00012پیسوال فلت100

7.140.000یونیکا کروم با شلنگ فلزی ایتالیایی1.240.00012پیسوال کاستا100

7.310.000یونیکا دنا با شلنگ آنتی باکتلایر1.610.00012آفتابه تکی کوچک کله کاستا45

8.040.000یونیکا دنا با شلنگ فلزی ایتالیایی12

2.430.000شلنگ آفتابی آنتی باکتلایر با گوشی براکتی30

21.820.000دوش مدل ارس طالیی3.120.0006شلنگ آفتابی ایتالیایی با گوشی براکتی30

18.990.000افتابه مدل ارس طالیی2.140.0006شلنگ آفتابه ایتالیایی48

21.280.000توکاسه مدل ارس طالیی930.0006.شیر ماشین لباسشویی90

22.120.000توکاسه مدل ارس پایه بلند طالیی3.840.0006شلنگ افتابه طالیی براق

26.860.000ظرفشویی مدل ارس طالیی2.000.0006شلنگ آنتی باکتلایر کروم مشکی40

2.160.000شلنگ آنتی باکتلایر نقره ای40

ست مدل تنسو4.260.000شلنگ افتابه طالیی خشدار4

11.020.000دوش مدل تنسو5.190.0008فالش تانک دوحجمی-فالش تانک 4

10.250.000آفتابه مدل تنسو 44.550.0008شیر چشمی10

11.430.000توکاسه مدل تنسو8

9.570.000ظرفشویی مدل تنسو6ست مدل اردالن

11.430.000دیواری اهرمی تنسو11.360.0006دوش مدل اردالن6

8.770.000ظرفشویی ثابت علم کوتاه تنسو10.130.0006افتابه مدل اردالن بدون شلنگ8

29.570.000دوش تنسو 10.130.0008توکاسه مدل اردالن8

28.930.000افتابه تنسو 10.640.0008ظرفشویی مدل اردالن8

6.580.000افتابه تکی تنسو10.640.0008 ظرفشویی مدل علم کوتاه6

12.500.000توکاسه پایه بلند تنسو9.860.0006بیده مدل اردالن8

(مصرف کننده نهایی)لیست قیمت محصوالت شرکت صنعت شیرآالت بهداشتی قهرمان 

1400/1/25:                                                                                                 تاریخ 3: صفحه 

گروه یونیکاگروه مدل  پیسوال

گروه مدل ارس طالیی

2گروه متفرقه 

گروه مدل  اردالن

گروه مدل تنسو 



10.020.000دوش آرکو9.650.0008دوش  مدل آرمال6

9.270.000آفتابه آرکو بدون شلنگ8.850.0008آفتابه مدل آرمال بدون شلنگ8

10.300.000توکاسه آرکو9.650.0008توکاسه مدل آرمال8

8.480.000ظرفشویی آرکو علم بلند15.370.0006ظرفشویی متحرک آرمال شاوری6

29.620.000دوش آرکو 10.240.0008ظرفشویی ثابت علم بلند آرمال6

28.860.000آفتابه ارکو 8

8.100.000ظرفشویی علم کوتاه آرکو15.090.0006دوش فلت برسام6

11.350.000دیواری آرکو13.090.0006آفتابه فلت برسام بدون شلنگ6

12.770.000توکاسه فلت برسام6

15.440.000دوش مدل فلت صدف6

12.030.000آفتابه فلت مدل صدف بدون شلنگ11.320.0006دوش مدل قهرمان6

8.600.000توکاسه مدل فلت صدف8.360.0006آفتابه مدل قهرمان8

10.150.000ظرفشویی مدل صدف10.050.0006توکاسه مدل قهرمان8

10.500.000ّظرفشویی مدل قهرمان6

2.110.000زیرآب اتومات کروم60

2.240.000زیرآب اتومات طالیی8.300.00060دوش مدل آبشار8

2.240.000زیرآب اتومات طالیی خشدار7.730.00060آفتابه مدل آبشار بدون شلنگ8

2.240.000زیرآب اتومات سفید8.700.00060توکاسه مدل آبشار8

2.360.000زیرآب اوتومات رزگلد8.870.00060ظرفشویی مدل آبشار علم بلند6

2.360.000زیرآب اوتوماتیک زیتونی8.430.00060ظرفشویی مدل آبشار علم کوتاه8

8.820.000دیواری مدل آبشار8

A23.490.000کالس/دوش مدل توکار کروم 5

B19.780.000کالس/دوش مدل توکار کروم 23.660.0005دوش آنتیک طالیی6

C17.320.000کالس/دوش مدل توکار کروم 22.300.0005آفتابه آنتیک طالیی6

D17.320.000کالس/دوش مدل توکار کروم 26.080.0005توکاسه آنتیک طالیی6

14.850.000با شلنگ (پارسه و فلت)توالت توکار 27.110.0008توکاسه پایه بلند آنتیک طالیی6

7.450.000مخلوط کن دوش با قابلیت تعویض 28.050.0006ظرفشویی آنتیک طالیی6

6.440.000مخلوط کن توالت با قابلیت تعویض 6ظرفشویی آنتیک دومنظوره طالئی6

گروه مدل آنتیک طالیی

(مصرف کننده نهایی)لیست قیمت محصوالت شرکت صنعت شیرآالت بهداشتی قهرمان 

1400/1/25:                                                                                                  تاریخ 4: صفحه 

گروه فلت برسام

گروه فلت صدف

گروه قهرمان

گروه مدل آبشار

(جدید)گروه مدل زیرآب اتومات 

گروه مدل توکار

گروه مدل آرکوگروه آرمال



34.220.000ظرفشویی آنتیک دو منظوره خش دار20.270.0004دوش آنتیک استیل مات6

28.960.000ظرفشویی آنتیک دو منظوره کروم 18.840.0004آفتابه آنتیک استیل مات6

34.220.000ظرفشویی آنتیک دو منظوره طالئی22.330.0004توکاسه آنتیک استیل مات6

24.060.000ظرفشویی آنتیک استیل مات6

28.800.000 یونیکا آنتیک  کروم6

34.280.000 یونیکا آنتیک طالیی براق24.660.0006دوش آنتیک طالئی خش دار6

37.030.000 یونیکا آنتیک طالیی خشدار22.900.0006آفتابه آنتیک طالئی خش دار6

30.510.000 یونیکا آنتیک استیل مات24.640.0006توکاسه آنتیک طالئی خش دار6

26.510.000توکاسه پایه بلند آنتیک طالئی خش دار6

13.940.000دوش موج سفید کروم28.030.0008ظرفشویی آنتیک طالئی خش دار6

12.200.000آفتابه موج سفید کروم8

13.070.000توکاسه موج سفید کروم20.270.0008دوش آنتیک 6

15.520.000ظرفشویی موج سفید کروم18.840.0008آفتابه آنتیک 6

22.330.000توکاسه آنتیک 6

13.180.000دوش ارکیده سفید کروم24.060.0006ظرفشویی آنتیک 6

12.210.000آفتابه ارکیده سفید کروم22.730.0006توکاسه پایه بلند آنتیک 6

13.550.000توکاسه ارکیده سفید کروم6

9.000.000ظرفشویی ارکیده سفید کروم9.580.0008دوش مدل تتراس  8

8.710.000آفتابه مدل تتراس  بدون شلنگ8

13.200.000دوش یاقوت سفید کروم  9.580.0008توکاسه مدل تتراس  8

11.230.000آفتابه یاقوت سفید کروم  13.900.0008ظرفشوئی شلنگ دار تتراس6

11.330.000توکاسه یاقوت سفید کروم  29.030.0008دوش مدل تتراس  8

9.000.000ظرفشویی یاقوت سفید28.320.000آفتابه مدل تتراس  8

7.960.000ظرفشوئی ثابت تتراس6

13.580.000دوش موج استیل مات6

11.840.000آفتابه موج استیل مات5.440.0006قوی توکاسه اهرمی علم ریخته گری8

12.710.000توکاسه موج استیل مات4.080.0006قوی توکاسه علم معمولی8

15.190.000ظرفشویی موج استیل مات17.630.0008ظرفشویی موج مشکی

گروه مدل آنتیک خش دار

(مصرف کننده نهایی)لیست قیمت محصوالت شرکت صنعت شیرآالت بهداشتی قهرمان 

1400/1/25:                                                                                             تاریخ 5: صفحه 

گروه مدل موج استیل مات

گروه مدل تتراس 

گروه مدل قوی اهرمی

گروه مدل موج سفید کروم

گروه مدل ارکیده سفید کروم

(کروم)گروه مدل آنتیک 

گروه مدل یاقوت سفید کروم  

گروه مدل یونیکا آنتیک 

گروه مدل آنتیک دو منظورهگروه مدل آنتیک استیل مات



16.090.000دوش دریا طالیی13.780.000دوش دریا کروم

15.470.000آفتابه دریا طالیی12.070.000آفتابه دریا کروم

14.240.000توکاسه دریا طالیی10.960.000توکاسه دریا کروم

19.190.000توکاسه پایه بلند دریا15.970.000توکاسه پایه بلند دریا کروم

14.610.000ظرفشویی دریا طالیی11.200.000ظرفشویی دریا کروم

17.330.000دوش دریا طالیی خشدار14.620.000دوش باران سفید کروم

16.710.000آفتابه دریا طالیی خشدار14.640.000آفتابه باران سفید کروم

15.470.000توکاسه دریا طالیی خشدار12.500.000توکاسه باران سفید کروم

20.420.000توکاسه پایه بلند دریایی خشدار8.600.000ظرفشویی باران سفید کروم

15.840.000ظرفشویی دریایی طالیی خشدار

26.120.000شیر دوش نگین طالیی13.760.000دوش باران کروم

24.880.000شیر آفتابه نگین طالیی13.770.000آفتابه باران کروم

24.510.000شیر توکاسه نگین طالیی11.640.000توکاسه باران کروم

30.220.000شیر توکاسه پایه بلند نگین ظالیی 7.740.000ظرفشویی باران کروم

23.800.000شیر ظرفشویی نگین طالیی

28.820.000شیر ظرفشویی شلنگدار نگین

32.180.000شیر ظرفشویی دو منظوره نگین

گروه مدل دریا کروم

1400/1/25:                                                                                                 تاریخ 6: صفحه 

گروه مدل دریا طالیی براق

گروه مدل دریا طالیی خشدار

گروه مدل نگین طالییگروه مدل باران کروم

گروه مدل باران سفید کروم



سوپرا سفید کرویسوپراطالسطرنجی 

 سه پر فلزطالسکانی طال

7.430.0008.350.0007.750.0007.140.000دوش کالسیک12

5.750.0006.840.0006.040.0005.540.000آفتابه کالسیک12

6.730.0007.530.0006.890.0006.430.000توکاسه کالسیک12

6.670.0007.530.0006.760.0006.250.000دیواری کالسیک12

7.500.0008.320.0007.660.0007.260.000(دیواری)تکپایه کالسیک با علم معمولی12

8.320.0009.630.0008.600.0008.120.000(کبری)تکپایه کالسیک با علم ریخته گری12

7.110.0007.890.0007.250.0006.830.000(کبری)دیواری کالسیک با علم ریخته گری12

6.800.0007.680.0006.970.0006.430.000سه تیکه عربی12

3.260.0004.120.0003.420.0003.060.000قوی توکاسه24

3.040.0003.950.0003.190.0002.910.000قوی دیواری24

1.980.0002.940.0002.200.0001.890.000شیر دنباله بلند20

1.790.0002.640.0001.930.0001.710.000شیر سر کج24

1.890.0002.720.0001.930.0001.830.000شیر شلنگی 24

12.680.00014.140.0012.720.00012.110.000شیر آرنجی بیمارستانی6

9.420.00010.870.0009.460.0008.950.000تکپایه سوپرا علم متحرک8

گروه کالسیک

قیمت با کله شیر های متفاوت

(مصرف کننده نهایی)لیست قیمت محصوالت شرکت صنعت شیرآالت بهداشتی قهرمان 

1400/1/25:                                                                                               تاریخ 7: صفحه 

نام محصول
سه پر کاستاکاستا سوپرا کروم


