
قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                  4,342,000                3,743,000تك لگن  4.*50*50 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                  6,644,000                5,728,000تك لگن  4.*50*80 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                  7,389,000                6,370,000تك لگن  5.*50*80 روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                  8,285,000                7,142,000تك لگن  5.*60*80 روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                  8,191,000                7,061,000تك لگن  4.*50*100روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                  8,767,000                7,558,000تك لگن  5.*50*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                  9,248,000                7,972,000تك لگن  5.*60*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                  7,415,000                6,392,000لگن وسط 4.*50*100روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                  9,086,000                7,833,000لگن وسط 4.*50*120 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                  8,243,000                7,106,000دو لگن  4.*50*100روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                  9,554,000                8,236,000دو لگن   5.*50*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                10,223,000                8,813,000دو لگن   5.*60*100روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                  9,569,000                8,249,000دو لگن   4.*50*120 روكارساحلسينكهاي پرسي (معمولي)
                10,873,000                9,373,000دو لگن   5.*50*120 روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                12,317,000               10,618,000دو لگن   5.*60*120(طرح فانتزي) روكارالبرزسينكهاي پرسي (معمولي)
                18,761,000               16,173,000سينك طرح پروانه (زيرآب بزرگ)270/50توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                19,194,000               16,547,000سينك جديد 219توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                19,194,000               16,547,000سينك  218توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                19,194,000               16,547,000سينك 217توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                19,194,000               16,547,000سينك 216توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                19,785,000               17,056,000سينك 215توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                19,785,000               17,056,000سينك 214توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,281,000              14,897,000سينك 200توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                15,897,000              13,704,000سينك 180توكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,531,000              15,113,000سينك طرح پروانه (زيرآب بزرگ) 270/60روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                15,597,000               13,446,000سينك طرح پروانه (زيرآب بزرگ)270/50روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,068,000              14,714,000سينك طرح پالس 260/60روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                15,737,000               13,566,000سينك طرح پالس 260/50روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                11,851,000               10,216,000سينك طرح پالس 165/60روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                11,332,000                9,769,000سينك طرح پالس 165/50روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,818,000               15,360,000سينك جديد 219روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,818,000               15,360,000سينك  218روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,818,000               15,360,000سينك 217روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,818,000               15,360,000سينك 216روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,818,000               15,360,000سينك 215روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                17,818,000               15,360,000سينك 214روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي
                16,198,000               13,964,000سينك 200روكارالبرزسينكهاي نيمه فانتزي

                  1,427,000                1,230,000سيفون نيمه فانتزي تك لگن-البرزملحقات سينك
                  3,047,000                2,627,000سيفون نيمه فانتزي دولگن زيرآب بزرگ-البرزملحقات سينك
                  2,135,000                1,841,000سيفون نيمه فانتزي دولگن زيرآب كوچك-البرزملحقات سينك
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ليست قيمت محصوالت شركت استيل البرز



قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                 36,886,000               31,798,000سينك آندر مونت (زير كورين) 935آندرمونتالبرزسينكهاي فانتزي
                24,987,000               21,541,000سينك آندر مونت (زير كورين) 930آندرمونتالبرزسينكهاي فانتزي
                37,507,000               32,334,000سينك باكسي توكار 950توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                37,507,000               32,334,000سينك باكسي توكار 951توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                 66,522,000               57,347,000سينك كريستال با جامايع سفيدتوكارالبرزسينكهاي فانتزي
                61,551,000               53,061,000سينك كريستال با جامايع مشكيتوكارالبرزسينكهاي فانتزي
                33,336,000               28,738,000سينك فانتزي 816توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                38,885,000               33,522,000سينك فانتزي با جامايع 815توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                38,885,000               33,522,000سينك فانتزي با جامايع 814توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                33,750,000               29,095,000سينك فانتزي با جامايع 813توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                33,750,000               29,095,000سينك فانتزي با جامايع 812توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                20,673,000               17,822,000سينك ميني تكا 810توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 765توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 764توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 763توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 762توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 761توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 738توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 737توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 736توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 735توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,870,000               25,750,000سينك فانتزي 734توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                28,346,000               24,436,000سينك فانتزي 726توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                28,346,000               24,436,000سينك پالس 725/50توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                23,450,000               20,216,000سينك پروانه 628توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                20,685,000               17,832,000سينك پروانه 618توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                28,007,000               24,144,000سينك پروانه new 614توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                28,203,000               24,313,000سينك پروانه 614توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                27,339,000               23,568,000سينك پروانه 611توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                25,829,000               22,266,000سينك پروانه  610توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                25,133,000               21,666,000سينك پروانه 608توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                20,673,000               17,822,000سينك پروانه 605توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                30,580,000               26,362,000سينك گوشه 540توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك مولتي 530توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                25,381,000               21,880,000سينك مولتي  510توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                13,908,000               11,990,000سينك لگن گرد 170توكارالبرزسينكهاي فانتزي
                37,438,000               32,274,000سينك فانتزي 816روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                41,235,000               35,547,000سينك فانتزي با جامايع 815روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                41,235,000               35,547,000سينك فانتزي با جامايع 814روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                36,107,000               31,127,000سينك فانتزي با جامايع 813روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                36,107,000               31,127,000سينك فانتزي با جامايع 812روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 765روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 764روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 763روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 762روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 761روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 738روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 736روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 735روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                31,771,000               27,389,000سينك فانتزي 734روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                30,630,000               26,405,000سينك فانتزي 726روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                30,462,000               26,260,000سينك پالس 725/50روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                30,630,000               26,405,000سينك پالس 725/60روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                22,265,000               19,194,000سينك فانتزي 711روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                21,708,000               18,714,000سينك پروانه 618روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                 30,366,000               26,178,000سينك پروانه 614روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                27,990,000               24,129,000سينك پروانه  612/50روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                29,052,000               25,045,000سينك پروانه 611روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                26,544,000               22,883,000سينك پروانه 610/50روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                27,828,000               23,990,000سينك پروانه  610روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                26,384,000               22,745,000سينك پروانه 608روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                22,265,000               19,194,000سينك پروانه 605روكارالبرزسينكهاي فانتزي
                34,147,000               29,437,000سينك مولتي 530روكارالبرزسينكهاي فانتزي
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قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
              110,399,000               95,172,000اجاق گاز شش شعله استيل S 6121 (Chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
               102,186,000               88,091,000اجاق گاز شش شعله استيل S 6902 (Chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                80,384,000               69,296,000اجاق گاز شش شعله استيل (وك) S 6901 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                68,045,000               58,660,000اجاق گاز 5 شعله فلش مونت S5913 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                91,144,000               78,572,000اجاق گاز 5 شعله فلش مونت S5912 R&L ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                91,144,000               78,572,000اجاق گاز 5 شعله فلش مونت S5911 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                93,946,000               80,988,000اجاق گاز پنج شعله استيل S 5910 (Chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                67,740,000               58,396,000اجاق گاز پنج شعله استيل S5909 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                71,044,000               61,245,000اجاق گاز پنج شعله استيل (وك) S 5908 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                67,144,000               57,883,000اجاق گاز پنج شعله استيل (وك) S 5907 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                 66,958,000               57,723,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S 5906 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                63,544,000               54,780,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S 5905 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                 68,643,000               59,174,000اجاق گاز پنج شعله استيل (دوال) S 5904 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                 68,643,000               59,174,000اجاق گاز پنج شعله استيل (دوال) S 5902 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                75,200,000               64,827,000اجاق گاز 5 شعله استيل S5901 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                73,116,000               63,032,000اجاق گاز چهار شعله استيل S 4605 (chef) ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                57,536,000               49,600,000اجاق گاز چهار شعله استيل (وك) S 4603 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                41,633,000               35,890,000اجاق گاز سه شعله استيل (وك) S 3501 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                34,428,000               29,680,000اجاق گاز دو شعله استيل S 2301 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                81,180,000               69,982,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط سفيد G5910 w ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                75,841,000               65,380,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط G5910 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                75,841,000               65,380,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5909 R&L ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                77,794,000               67,064,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5908 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                74,903,000               64,571,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5907 R&L ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                68,941,000               59,432,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G 5905 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                77,150,000               66,509,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G 5904 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                79,296,000               68,358,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G 5904/S ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                81,180,000               69,982,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G 5901/S ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                70,821,000               61,053,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G 5703 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                67,720,000               58,379,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي G 4602 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                64,547,000               55,643,000اجاق گاز چهار شعله شيشه اي خطي G 4101 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                49,872,000               42,993,000اجاق گاز سه شعله شيشه اي G 3501 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                34,027,000               29,334,000اجاق گاز دو شعله شيشه اي G 2302 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                27,404,000               23,623,000اجاق گاز تك شعله شيشه اي G1301 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                73,317,000               63,205,000اجاق گاز چهار شعله سراميكي C 4901 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                68,901,000               59,397,000اجاق گاز چهار شعله سراميكي C 4701 ايتالياييتوكارالبرزاجاق گازها
                 66,438,000               57,275,000اجاق گاز شش شعله استيل (وك) S6125 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                56,124,000               48,383,000اجاق گاز پنج شعله استيل S5960 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                56,124,000               48,383,000اجاق گاز پنج شعله استيل  S5959 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                56,124,000               48,383,000اجاق گاز پنج شعله استيل (وك) S5957 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                54,098,000               46,636,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S5956 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                54,726,000               47,177,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S5955 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                53,715,000               46,306,000اجاق گاز پنج شعله استيل  (وك) S5952 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                44,943,000               38,745,000اجاق گاز چهار شعله استيل (وك) S4655 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                41,974,000               36,185,000اجاق گاز چهار شعله استيل (وك) S4653 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                37,021,000               31,915,000اجاق گاز سه شعله استيل (وك) S3551 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                28,858,000               24,878,000اجاق گاز دو شعله استيل S2351 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                59,724,000               51,486,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط G5960w ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                57,069,000               49,197,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز وسط G5960 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                57,069,000               49,197,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5959 R&L ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                55,072,000               47,476,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5958 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                54,404,000               46,899,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي پلوپز كنار G5957 R*L ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                57,730,000               49,767,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G5954s ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                54,404,000               46,899,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5954 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                59,390,000               51,198,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي فريم استيل G5951s ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                52,744,000               45,469,000اجاق گاز پنج شعله شيشه اي G5753 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                47,096,000               40,600,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي فريم استيل G4652s ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                42,773,000               36,874,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي G4652 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                42,276,000               36,444,000اجاق گاز چهارشعله شيشه اي G4651 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                39,741,000               34,260,000اجاق گاز سه شعله شيشه اي G3551 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                28,328,000               24,420,000اجاق گاز دو شعله شيشه اي G2352 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
                24,427,000               21,058,000اجاق گاز تك شعله شيشه اي G1351 ايرانيتوكارالبرزاجاق گازها
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قيمت مصرف كنندهقيمت توليد كنندهمدلنوع نصببرندگروه كاال
                     47,412,000                    40,872,000هود مخفيSA-507توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                     33,882,000                    29,208,000هود مخفيSA-506توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                     38,838,000                    33,481,000هود مخفيSA-505توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                     38,838,000                    33,481,000هود مخفيSA-505B مشكيتوكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                     39,449,000                    34,008,000هود مخفيSA-504توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                      32,736,000                    28,221,000هود مخفيSA-503توكارالبرزهودهاي آشپزخانه
                     47,394,000                    40,856,000هود مورب 60 سانت (دكمه لمسي)SA-465-البرزهودهاي آشپزخانه
                      63,841,000                    55,035,000هود مورب 90 سانت  (دكمه لمسي)SA-463-البرزهودهاي آشپزخانه
                      69,370,000                    59,803,000هود مورب 90 سانت استيل (دكمه لمسي)SA-462-البرزهودهاي آشپزخانه
                      56,166,000                    48,419,000هود مورب 90سانت سفيد ( دكمه لمسي )SA-461 white-البرزهودهاي آشپزخانه
                      49,568,000                    42,732,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-461-البرزهودهاي آشپزخانه
                     53,929,000                    46,490,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-432-البرزهودهاي آشپزخانه
                     53,929,000                    46,490,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-431-البرزهودهاي آشپزخانه
                      76,333,000                    65,804,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-418-البرزهودهاي آشپزخانه
                     54,250,000                    46,768,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-417-البرزهودهاي آشپزخانه
                     52,010,000                    44,836,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-416-البرزهودهاي آشپزخانه
                     49,777,000                    42,911,000هود مورب 60سانت ( دكمه لمسي )SA-415-البرزهودهاي آشپزخانه
                     59,344,000                    51,159,000هود مورب 90سانت سفيد ( دكمه لمسي )SA-413 white-البرزهودهاي آشپزخانه
                     52,334,000                    45,115,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-413-البرزهودهاي آشپزخانه
                     52,334,000                    45,115,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA-412-البرزهودهاي آشپزخانه
                      60,082,000                    51,795,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA - 408-البرزهودهاي آشپزخانه
                      60,082,000                    51,795,000هود مورب 90سانت ( دكمه لمسي )SA - 407-البرزهودهاي آشپزخانه
                     83,585,000                    72,056,000هود مورب 90سانت ( كنترل دار + دكمه لمسي ديمردار )SA - 404-البرزهودهاي آشپزخانه
                     82,922,000                    71,485,000هود مورب 90سانت ( كنترل دار + دكمه لمسي ديمردار )SA - 403-البرزهودهاي آشپزخانه
                      68,298,000                    58,877,000هود شومينه اي 90سانت (تاچ استيل )SA - 208-البرزهودهاي آشپزخانه
                      58,677,000                    50,584,000هود شومينه اي 90سانت (دكمه لمسي )SA - 207-البرزهودهاي آشپزخانه
                      53,864,000                    46,434,000هود شومينه اي 90سانت ( كنترل دار + دكمه لمسي ديمردار )black 202-البرزهودهاي آشپزخانه
                     57,303,000                    49,399,000هود شومينه اي 90سانت ( لمسي + سنسور )SA - 201-البرزهودهاي آشپزخانه
                     44,243,000                    38,140,000هود شومينه اي 90سانت (استيل + شيشه)SA - 120-البرزهودهاي آشپزخانه
                      45,960,000                    39,621,000هود شومينه اي 90سانت (استيل +شيشه +لمسي كنترل دار-5دور)SA - 119-البرزهودهاي آشپزخانه
                      45,960,000                    39,621,000هود شومينه اي 90سانت (استيل +شيشه +لمسي كنترل دار )SA - 118-البرزهودهاي آشپزخانه
                     49,738,000                    42,878,000هود شومينه اي 90سانت (استيل +شيشه +لمسي كنترل دار-5دور)SA - 115-البرزهودهاي آشپزخانه
                      45,960,000                    39,621,000هود شومينه اي 60 سانت (لمسي+سنسوردار)SA - 107-البرزهودهاي آشپزخانه
                      45,960,000                    39,621,000هود شومينه اي 90سانت (لمسي+كنترل دار+سنسوردار)SA - 106-البرزهودهاي آشپزخانه
                      46,646,000                    40,211,000هود شومينه اي 90سانت (لمسي+كنترل دار+سنسوردار)SA - 105-البرزهودهاي آشپزخانه
                      42,516,000                    36,652,000هود شومينه اي 90سانت (استيل + شيشه)SA - 102-البرزهودهاي آشپزخانه
                     41,144,000                    35,469,000هود شومينه اي 90سانت (استيل + شيشه)SA - 101-البرزهودهاي آشپزخانه

                   137,808,000                  118,800,000فر برقي توكار مدل FE6توكارالبرزفرها
                    142,086,000                  122,488,000فر برقي توكار سفيد مدل FE5Wتوكارالبرزفرها
                   135,441,000                  116,760,000فر برقي توكار مدل FE5توكارالبرزفرها
                   115,449,000                    99,526,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE6توكارالبرزفرها
                   111,945,000                    96,504,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE5توكارالبرزفرها
                    113,262,000                    97,639,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE4 Newتوكارالبرزفرها
                   101,805,000                    87,762,000فر گازي توكار مدل FG3توكارالبرزفرها
                    105,655,000                    91,082,000فر برقي FE50توكارالبرزفرها
                    106,326,000                    91,661,000فر برقي توكار سفيد مدل FE50Wتوكارالبرزفرها
                   117,103,000                  100,950,000فر برقي توكار مدل FE51توكارالبرزفرها
                     88,779,000                    76,534,000فر برقي توكار مدل FE52توكارالبرزفرها
                      91,684,000                    79,038,000فر برقي توكار مدل FE53توكارالبرزفرها
                     93,555,000                    80,651,000فر برقي توكار مدل FE54توكارالبرزفرها
                     99,213,000                    85,528,000فر برقي-گازي توكار مدل FGE50توكارالبرزفرها

                      18,661,000                    16,087,000شير استيل ST-112-البرزشيرآالت
                     24,247,000                    20,903,000شير استيل ST-211-البرزشيرآالت
                     19,013,000                    16,391,000شير استيل ST-231-البرزشيرآالت
                      31,568,000                    27,214,000شير استيل شاوري (شلنگدار)ST-311-البرزشيرآالت
                     30,847,000                    26,592,000شير استيل شاوري (شلنگدار)ST-321-البرزشيرآالت
                     34,152,000                    29,441,000شير استيل دومنظورهST-411-البرزشيرآالت

(10)

ليست قيمت محصوالت شركت استيل البرز


