
دو یک
4,200,0004,000,000 ریم باز 18توالت نيلوفر 1
open -rim4,200,0004,000,000توالت لوتوس 2
5,100,0004,900,000 ریم باز 26توالت نيلوفر3
5,100,0004,900,000توالت آکوا ریم بسته4
5,100,0004,900,000توالت گاترین ریم بسته5
5,100,0004,900,000ریم بسته18توالت پارميس 6
5,450,0005,275,000توالت پارميس ریم بسته 7
5,480,0005,290,000توالت گالیل ریم بسته8
5,635,0005,450,000توالت یاس ریم بسته9
5,635,0005,450,000توالت مارانتا ریم بسته10
6,180,0006,000,000توالت پارميس طبی ریم بسته11
6,180,0006,000,000 ریملس22توالت زمينی نيلوفر 12
6,270,0006,060,000توالت آستر ریم بسته13
6,270,0006,060,000توالت لوتوس ریم بسته14
6,370,0006,180,000توالت مارانتا ریملس15
6,460,0006,270,000توالت لوسيا ریم بسته16

دو یک
23,762,00022,672,000درب و مکانيزم+ فرنگی مارانتا 1
25,192,08024,350,600درب و مکانيزم+ فرنگی پارميس 2
25,192,08024,350,600درب و مکانيزم + 60فرنگی هليا 3
25,473,30024,557,700درب و مکانيزم+ فرنگی کلين 4
27,991,20026,871,552درب و مکانيزم+ فرنگی اورالند 5
30,090,54029,390,760درب و مکانيزم+ فرنگی ليونا 6
30,790,32029,390,760درب و مکانيزم+ فرنگی پارميس سيم لس 7
32,189,88030,790,320درب و مکانيزم+ فرنگی آستر 8
34,989,00032,889,660درب و مکانيزم+ فرنگی دایموند 9
34,989,00032,889,660درب ومکانيزم+فرنگی وینر10
36,388,56034,289,220درب و مکانيزم+ فرنگی الگانت 11
36,388,56034,289,220درب و مکانيزم+ فرنگی یونيک 12
36,388,56034,289,220درب ومکانيزم+فرنگی رومنس 13
39,187,68037,088,340درب و مکانيزم+ فرنگی آلتو 14
39,187,68037,088,340درب و مکانيزم+ فرنگی  پالتوس 15
16,794,72016,094,940درب+ فرنگی والهنگ کلين 16
20,993,40020,293,620درب+ فرنگی والهنگ رومکس 17
23,792,52023,092,740درب+ فرنگی والهنگ هليا 18
24,492,30023,792,520درب+ فرنگی والهنگ پارميس 19
24,492,30023,792,520درب+ فرنگی والهنگ پالتوس 20
26,591,64025,192,080درب+فرنگی والهنگ یونيک 21
کليه درب های چينی تولت های فرنگی22
کليه شيربيده های فرنگی ها23
35و25شير مخلوط 24

دو یک
14,000,00013,300,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  الگانت 1
14,000,00013,300,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  گلوری 2
14,000,00013,300,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  وینر 3

ليست قيمت شرکت گلسار فارس

توالت زمينی
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1,635,000
1,090,000
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4,905,000
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 دو یک
583,500,0003,360,000روشوئی آکوا 1
6,020,0005,730,000 با نيم پایه 58روشوئی آکوا 2
2,510,0002,370,000نيم پایه آکوا3
7,410,0007,130,000روشوئی مارانتا با نيم پایه 4
4,900,0004,750,000روشویی مارانتا5
2,520,0002,380,000نيم پایه مارانتا6
7,140,0006,870,000روشوئی پارميس با پایه7
4,200,0004,050,000کاسه پارميس8
2,940,0002,800,000پایه پارميس9
7,140,0006,870,000روشوئی آیسان با پایه10
4,200,0004,050,000کاسه آیسان11
2,940,0002,800,000پایه آیسان12
7,140,0006,730,000روشویی نيم پایه دار اليت13

دویک
3,150,1003,019,300روکابينتی توليپ 1
503,651,5003,526,150روکابينتی پارميس 2
453,978,5003,836,800روکابينتی آستر 3
604,054,8003,924,000روکابينتی پارميس 4
604,054,8003,924,000روکابينتی نانسی 5
4,054,8003,924,000روکابينتی آسپن6
504,054,8003,924,000روکابينتی یونيک 7
504,196,5004,054,800روکابينتی ليونا 8
504,469,0004,360,000روکابينتی فلورا 9
4,621,6004,469,000روکابينتی دانيکا10
4,621,6004,469,000روکابينتی دایموند11
4,621,6004,469,000روکابينتی رومنس12
4,621,6004,469,000روکابينتی گلوری13
4,621,6004,469,000 بيضی45روکابينتی وینر 14
474,621,6004,469,000روکابينتی پالتوس 15
4,621,6004,469,000روکابنتی اورالند16
4,621,6004,469,000روکابينتی دورا17
4,621,6004,469,000روکابينتی سرریز مخفی گاترین18
4,621,6004,469,000روکابينتی وینر19
4,621,6004,469,000روکابينتی مارانتا20
4,752,4004,615,060روکابينتی پالتوس21
4,905,0004,763,300روکابينتی کلين22
404,905,0004,763,300روکابينتی رومکس 23
4,905,0004,763,300روکابينتی سونات24
4,905,0004,763,300روکابينتی اوربيت25
655,046,7004,905,000روکابينتی ليونا 26
505,177,5005,035,800روکابينتی آستر 27
5,248,3505,133,900روکابينتی لوسيا28
605,248,3505,133,900روکابينتی گراویتی 29
5,253,8005,133,900روکابينتی دراپ30
GL75,569,9005,450,000روکابينتی سيفون مخفی 31
5,591,7005,319,200روکابينتی آلتو32
5,591,7005,319,200روکابينتی استون 33
GL85,907,8005,678,900روکابينتی کاسه ای تک جداره لومينوس 34
6,114,9005,918,700روکابينتی رومينو 35
6,114,9005,918,700روکابينتی تورینو36
6,114,9005,918,700روابينتی دیانا37
6,114,9005,918,700روکابيتی سالوین 38
6,114,9005,918,700روکابينتی الگانت39
606,300,2006,158,500روکابينتی فلورا 40
6,300,2006,158,500روکابينتی سيلور41
6,431,0006,300,200روکابينتی گریس42
6,540,0006,376,500روکابينتی جنوا43
GL96,659,9006,540,000روکابينتی مربعی لومينوس 44
GL106,659,9006,540,000روکابينتی گرد لومينوس 45
6,768,9006,540,000روکابينتی الگا46
606,812,5006,670,800روکابينتی آستر 47
876,997,8006,714,400روکابينتی ویکتوریا 48
708,185,9007,978,800روکابينتی یونيک 49
708,730,9008,523,800روکابينتی آستر 50

پایه و نيم پایه + روشویی 
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