
 
 

 
 
 

 
MADE IN ITALY 

 27-02-1396تاریخ:    نوبیلیلیست قیمت 

 نام مدل قیمت)ریال( بارکد کد کاال نام کاال

 RD00118/20CR 4,700,000 7711820 شیر روشویی با زیرآب

NEW ROAD 
(CHROME) 

 

شیر روشویی پایه بلند با 

 پدالیزیرآب 
7712820 RDE0128/2CR 9,500,000 

با  آبشاریشیر روشویی 

 زیرآب
771182 RDC0118/2CR 7,500,000 

شیر روشویی بلند آبشاری با 

 زیرآب پدالی
771282 RDC0128/2CR 11,000,000 

 RD00130CR 5,300,000 77130 با شلنگ توالت شیر توالت
 RD00110/1CR 7,900,000 771101 شیر حمام

 RD100KECR 4,800,000 77100 قاب دوش توکار با دایورتور
شیر دوش توکار با مغزی و 

 دایورتور
77200 RD100CR 6.800.000 

 RD00108CR 2,200,000 77108 مغزی شیر توالت توکار با
 RD00118/1BC 5,100,000 881181 شیر روشویی سفید با زیرآب 

NEW ROAD 
(WHITE) 

 

نیمه بلند سفید شیر روشویی 

 پدالی ببا زیرآ
881582 RD00158/2BC 8,900,000 

شیر روشویی پایه بلند سفید 

 با زیرآب پدالی
881282 RD00128/2BC 11,000,000 

 RD00130BC 6,400,000 88130 با شلنگ توالت شیر توالت
شیر حمام سفید با گوشی 

 حمام تلفنی و شلنگ دوش
88110 RD00110BC 8,800,000 

 DB00118/1CR 16,200,000 DUBAI 661181 با زیرآب  شیر روشویی
(CHROME) 

 

شیر روشویی پایه بلند با 

 زیرآب پدالی
661282 DB00128/2CR 25,000,000 

 DB00130CR 11,100,000 66130 شیر توالت با شلنگ توالت
 DB00110/1CR 30,000,000 661101 شیر حمام



 
 

 
 
 

 
MADE IN ITALY 

 27-02-1396تاریخ:    نوبیلیلیست قیمت 

 نام مدل قیمت)ریال( بارکد کد کاال نام کاال

 DB00118/1GD 25,800,000 551181 طالیی   با زیرآب  شیر روشویی

DUBAI 
(GOLD) 

 

شیر روشویی پایه بلند طالیی  

 با زیرآب پدالی
551282 DB00128/2GD 34,200,000 

شیر توالت طالیی با شلنگ 

 توالت طالیی
55130 DB00130GD 19,000,000 

 DB00108GD 15,500,000 55108 شیر توالت توکار با مغزی 
شیر حمام طالیی با گوشی 

 تلفنی و شلنگ دوش حمام
55110 DB00110GD 52,000,000 

شیر حمام توکار با مغزی و 

 دایورتور
55100 DB00100GD 17,500,000 

 ART637GD 5,980,000 55637 زانوی توکار طالیی شلنگ خور

 20با طول  بازوی سقفی طالیی

 سانتیمتر
212120 ART2121/20GD 3,700,000 

 AD138/4GD 3,800,000 1384 بازوی دیواری طالیی
سانتی  20سردوش گرد با قطر 

 متر طالیی
13912 AD139/12GD 11,000,000 

زانوی توکار شلنگ خور با 

 شلنگ و گوشی تلفنی طالیی
5514639 AD146/39GD 7,500,000 

 MI102118/1IX 11,000,000 1021181 با زیرآب  شیر روشویی

MIA 
(MATT) 

 

شیر روشویی پایه بلند با زیرآب 

 MI102128/2IX 18,000,000 1021282 پدالی

 MI102130IX 14,000,000 102130 با شلنگ توالت مات شیر توالت
 MI102108IX 13,000,000 102108 شیر توالت توکار با مغزی

شیر حمام توکار با مغزی و 

 دایورتور
102100 MI102100IX 16,000,000 

 MI102198/1IX 24,000,000 1021981 شیر روشویی توکار مات
 ART639IX 4,000,000 639 زانوی توکار مات شلنگ خور



 
 

 
 
 

 
MADE IN ITALY 

 نام مدل قیمت)ریال( بارکد کد کاال نام کاال

 SI98118/1BR 12,000,000 981181 برنز با زیرآب  شیر روشویی

SOFI 
(BRONZE) 

 

شیر روشویی پایه بلند برنز با 

 زیرآب پدالی
981282 SI98128/2BR 17,000,000 

 SI98198/1BR 19,000,000 981981 شیر روشویی توکار 
 SI98130BR 17,500,000 98130 با شلنگ توالتشیر توالت 

 SI98108BR 12,000,000 98108 مغزی شیر توالت توکار با

شیر حمام برنز با گوشی تلفنی 

 و شلنگ دوش حمام
98110 SI98110BR 24,500,000 

شیر دوش توکار با مغزی و 

 دایورتور
98100 SI98100BR 17,000,000 

 AD141/10BR 32,000,000 9814110 علم دوش دو حالته برنز

زانوی توکار شلنگ خور با 

 برنزشلنگ و گوشی تلفنی 
1437 AD143/7BR 11,000,000 

 AD150BR 1,450,000 98150 زانوی توکار برنز
 ART637BR 3,600,000 98637 زانوی توکار شلنگ خور برنز

 AD138/4BR 3,800,000 981384 بازوی دیواری توکار برنز

 20سردوش حمام برنز با قطر 

 سانتیمتر
9813912 AD139/12BR 9,700,000 

 20با آبریز  شیر روشویی توکار

 سانتیمتر
901982 LP90198/1 23,000,000 LOOP 

 

شیر روشویی توکار با آبریز 

 آبشاری
901981 LPC90198/1 21,000,000 

 LP90108 11,000,000 90108 شیر توالت توکار با مغزی
 LP100KECR 12,000,000 90100 ا دایورتورقاب دوش توکار ب

 AV00158CR 2,400,000 77158 وان پرکن با دایورتور

 
 


