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 سانتی متر می باشد. 120توالت از جنس استیل با طول شیرهای توالت به همراه یک عدد شلنگ 

 اتریش می باشد KEROXکارتریج های تمامی مدلهای شیرآالت 

 می باشد 8/3سانتی متر سایز  45شلنگ های تک پایه تمامی شیرهای روشویی و ظرفشویی 

 شیرآالت بهداشتی الپس شامل پنج سال گارانتی می باشد

 

 مدل روشویی توالت دوش حمام ظرفشویی ست کامل

25,500,000 6,500,000 7,500.000 6,000,000 5,500,000 
لپساَ  

 سفید طالیی

 آدولفو 1,500,000 2,100,000 2,500,000 2,500,000 8,600,000

18,700,000 5,200,000 5,100,000 4,800,000 3,600,000 
 کالسیک

 برنز

 مارگارت 1,250,000 1,500,000 1,750,000 - 4,500,000

 ویکتور 1,550,000 1,750,000 2,300,000 - 5,600,000

 کنزو 1,650,000 2,100,000 2,550,000 2,050,000 8,350,000

 نیکول 1,800,000 2,000,000 2,480,000 1,950,000 8,230,000

 الگانت 1,750,000 2,160,000 2,500,000 2,100,000 8,510,000

 رُسی 2,130,000 2,200,000 2,820,000 2,300,000 9,450,000

 آلیس 2,250,000 2,320,000 2,870,000 2,430,000 9,870,000

12,400,000 3,100,000 3,400,000 3,000,000 2,900,000 
 آلیس

مات   
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 تعداد در هر کارتن قیمت)ریال( کاالکد  عکس کاال شیر ظرفشویی

 ظرفشویی شاوری براق

 

AP61358 4,000,000 4 

 AP61358-NS 5,000,000 4 ظرفشویی شاوری مات

 ظرفشویی فنری

 

AP62005-B 2,900,000 4 

 ظرفشویی شاوری براق

 

AP61369 4,000,000 4 

 AP61369-NS 5,000,000 4 ظرفشویی شاوری مات

 ظرفشویی فنری

 

AP61345 3,710,000 4 

 ظرفشویی شاوری براق

 

AP97008-3 3,060,000 4 

 ظرفشویی ثابت براق

 

AP61485 2,160,000 4 

 AP61485-NS 2,580,000 4 ظرفشویی ثابت مات

 ظرفشویی ثابت مات

 

AP61325-NS 2,300,000 4 

 ظرفشویی آلبرت

 

AP95105 1,100,000 10 

 ظرفشویی سیلویا

 

AP90625 2,400,000 10 

 ظرفشویی نیکا

 

AP90175 2,150,000 10 

 اتریش می باشد KEROXکارتریج های تمامی مدلهای شیرآالت 

 می باشد 8/3سانتی متر سایز  45شلنگ های تک پایه تمامی شیرهای روشویی و ظرفشویی 

 شیرآالت بهداشتی الپس شامل پنج سال گارانتی می باشد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          لیست قیمت محصوالت الپس  1395-11-20تاریخ:
 

3 | P a g e  

 

 تعداد در هر کارتن )ریال(قیمت توضیحات علم دوش

AP4342 
علم دوش دوحالته فلت از جنس برنج با 

 20x 20سردوش مربعی 
6,300,000 5 

AP4360 
علم دوش دوحالته گرد از جنس استینلس 

 استیل با سردوش گرد
4,350,000 5 

AP4346NS 

علم دوش دوحالته فلت از جنس برنج با 

به همراه   20*20مربعی مستطیلیسردوش 

 ) رنگ مات(و شلنگ دوش گوشی تلفنی 

9.000.000 - 

AP4311-GB 

از جنس برنج با سردوش از دو حالته علم دوش 

به همراه شلنگ دوش رنگ برنز و  -جنس برنج

 تلفنیگوشی 
10,400,000 4 

AP9011-GB 
سانتی متر  015ست شاوری برنز: شلنگ دوش 

 به همراه گوشی دستی و نگه دارنده
1,600,000 - 

 

 )ریال(قیمت توضیحات روشویی پایه بلند
تعداد در هر 

 کارتن

AP90663-A  شیر روشویی پایه بلندALPS 7,000,000 10 

AP90113-A-GB  شیر روشویی پایه بلندCLASSIC  7,500,000 10 

AP90443-A بلند  پایه شیر روشوییNICOLE 3,200,000 10 

AP90173-A بلند  پایه شیر روشوییNIKA 2,970,000 10 

AP90513-A  بلند پایه روشویی شیرVICTOR 3,780,000 10 

AP82073-A  بلند پایه روشویی شیرFOREST 3,850,000 6 

AP90783-A  بلند پایه روشویی شیرMILANO 3,200,000 10 

AP90803-A  بلند پایه روشویی شیرVIOLA 3,400,000 10 
 

 قیمت سایز شیر پیستوار فیلتردار

AP114 1/2 145,000 
 قیمت سایز ایتالیا CIMطرح   شیر پیستوار فیلتردار

VS001 3/8 155,000 

VS002 1/2 157,000 

 می باشد 8/3سانتی متر سایز  45شلنگ های تک پایه تمامی شیرهای روشویی و ظرفشویی 
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 )ریال(قیمت کد کاال نام کاال
تعداد در هر 

 کارتن

 کالسیکجا صابونی مدل 

 رنگ: برنز
AP11170-GB 1,300,000 10 

 جا صابونی پمپی مدل کالسیک

 رنگ: برنز
AP11152-GB 1,800,000 10 

 جا دستمال کاغذی تکی مدل کالسیک

 رنگ:برنز
AP11162-GB 1,800,000 10 

جا دستمال کاغذی حوله ای مدل 

 کالسیک

 رنگ:برنز
AP11160-GB 1,450,000 10 

 کالسیکتوالت شور مدل 

 رنگ:برنز
AP11190-GB 2,240,000 10 

 جا مسواکی دوبل مدل کالسیک

 رنگ:برنز
AP11172-GB 1,150,000 10 

 جاحوله ای میله ای مدل کالسیک

 رنگ:برنز
AP11120-GB 1,850,000 10 

 


