
 
 
 

 
 

1395-08-02 

1 | P a g e  

 

 ویسن تین شیرآالت بهداشتی لیست قیمت

 PHOTO قیمت)ریال( توضیحات کد کاال نام کاال

 4,150,000 با زیرآب پدالی از جنس برنج VS16216 روشویی

 

LO
R

EN
ZA

 

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16U16 روشویی بلند  6,400,000 
برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16U18 روشویی بلند   6,000,000 

براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33216 توالت  4,700,000 
 3,300,000 بدون دایورتور VS33016 پانل توالت توکار

 VS23216 - 7,450,000 شیر حمام
 4,000,000 با دایورتور VS23016 پانل دوش توکار

 VS56216 - 5,710,000 ظرفشویی

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16202 روشویی  3,700,000 

 

V
IS

EN
T

IN
 

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16U02 روشویی بلند  4,600,000 
براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33202 توالت  3,400,000 

 VS23202 - 3,900,000 شیر حمام
 VS56202 - 4,500,000 ظرفشویی

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16V02QB روشویی  5,780,000 

 

V
IS

EN
T

IN
 

 6,250,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33202QB توالت

 VS23202QB - 8,950,000 شیر حمام

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16181 روشویی  4,300,000 

 IS
A

B
EL

A
 

 6,050,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33181 توالت
 VS23181 - 8,000,000 شیر حمام

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16187 روشویی  4,300,000 

 

TE
R

ES
SA

 

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16Y87 روشویی بلند  6,300,000 
 4,900,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33187 توالت

 3,600,000 بدون دایورتور VS33087 پانل توالت توکار
 VS23187 - 5,950,000 شیر حمام

 4,200,000 با دایورتور VS23087 پانل دوش توکار
 VS56187 - 5,350,000 ظرفشویی
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 ویسن تینشیرآالت بهداشتی لیست قیمت 

یمت)ریال(ق توضیحات کد کاال نام کاال  PHOTO 

 VS18488ZC روشویی سه تکه
شیر روشویی سه تکه مدل 

CRYSTAL  
14,000,000 

 C
R

Y
ST

A
L 

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16273ZR روشویی  6,950,000 

 

G
O

LD
برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16U73ZR روشویی بلند   12,000,000 

 8,100,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33273ZR توالت
 VS23273ZR -  12,000,000 شیر حمام
 VS56273ZR - 10,500,000 ظرفشویی

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16291 روشویی  5,700,000 

 

D
IA

M
O

N
D

 

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16U91 روشویی بلند  8,500,000 
 7,300,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33291 توالت

 5,100,000 بدون دایورتور VS33091 پانل توالت توکار
 VS23291 - 10,000,000 شیر حمام

 5,500,000 با دایورتور VS23091 پانل دوش توکار

 VS56291 - 7,300,000 ظرفشویی

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16249 روشویی  5,800,000 

 

W
A

TE
R

FA
LL

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16U49 روشویی بلند   8,500,000 
 6,100,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33249 توالت

 VS23249 - 8,900,000 شیر حمام
 4,200,000 با دایورتور VS23049 پانل دوش توکار

 VS56249 - 8,450,000 ظرفشویی

برنج جنس از پدالی زیرآب با VS16375 روشویی  6,600,000 

 

B
IA

N
C

O
 9,500,000 با زیرآب پدالی از جنس برنج VS16U75 روشویی بلند 

 7,600,000  براکت و سانتی 021 شلنگ با VS33375 توالت
 VS23375 - 12,500,000 شیر حمام
 VS56375 - 9,800,000 ظرفشویی



 
 
 

 
 

1395-08-02 

3 | P a g e  

 

 ویسن تین شیرآالت بهداشتی لیست قیمت

  PHOTO کد کاال توضیحات نام کاال قیمت)ریال(

برنج جنس از پدالی زیرآب با روشویی 3,700,000  VS16364 

 

C
H

A
N

EL
 

 VS16U64 با زیرآب پدالی از جنس برنج روشویی بلند 6,500,000

 VS33364  براکت و سانتی 021 شلنگ با توالت 4,900,000

 VS23364 - شیر حمام 6,200,000

 VS56364 - ظرفشویی 4,500,000

 تیناکسسوری های ویسن لیست قیمت 

 گروه کاال کد نام محصول قیمت)ریال(

 D49070QB جا صابونی 1,750,000

 اکسسوری روغنی

490 

 

 D49052QB جا مسواکی دوبل 2,500,000

 D49041QB جا حوله ای حلقه ای 1,360,000

 D49062QB حا دستمال کاغذی تکی 2,600,000

 D49063QB جا دستمال کاغذی دوبل 3,460,000

 D49092QB توالت شور 3,500,000

 D49020QB جا حوله ای میله ای 2,260,000

 D49070ZR جا صابونی 1,750,000

 اکسسوری طالیی
490 

 

 D49052ZR جا مسواکی دوبل 2,500,000

 D49041ZR جا حوله ای حلقه ای 1,360,000

 D49062ZR حا دستمال کاغذی تکی 2,600,000

 D49063ZR دستمال کاغذی دوبلجا  3,460.000

 D49092ZR توالت شور 3,500,000

 D49020ZR جا حوله ای میله ای 2,260,000
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 ویسن تین اکسسوری های لیست قیمت

 گروه کاال کد نام محصول قیمت)ریال(

3,900,000 

 پَک اکسسوری شش تکه شامل :

جا مسواکی ، جا دستمال کاغذی، توالت شور، 

 ، جا حوله ای جا صابونی، هوک

VS9000 

 810کُروم  اکسسوری

 

 D98070NN جا صابونی 770,000

 اکسسوری مات
980 

 

 D98051NN جا مسواکی تکی ایستاده 990,000

 D98041NN جا حوله ای حلقه ای 880,000

 D98060NN ا دستمال کاغذی تکیج 770,000

 D98091NN توالت شور ایستاده 2,100,000

 D98020NN جا حوله ای میله ای 1,200,000

 D98030NN هوک لباس 460,000

 D51070 جا صابونی 770,000

 کریستال اکسسوری کٌروم
 510 

 

 D51052 جا مسواکی دوبل 880,000

 D51041 جا حوله ای حلقه ای 770,000

 D51062 ا دستمال کاغذی تکیج 1,100,000

 D51090 توالت شور 1,500,000

 D51020 جا حوله ای میله ای 1,200,000

 D51002 هوک لباس 600,000
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 لیست قیمت شیرآالت بهداشتی ویسن تین

 گروه کاال کد کاال توضیحات عکس کاال قیمت)ریال(

5,800,000 

 

 VS56906 شیر ظرفشویی شاوری فنری

شیر 

 ظرفشویی

6,000,000 

 

 VS56U80QP شاوری مشکی چرمی

4,800,000 

 

شیر ظرفشویی مات قابل نصب 

 به دستگاه تصفیه آب
VS56A86NN 

6,320,000 

 

 VS56063 شاوری براق

 VS56258 شاوری کروم  7,000,000

 VS56258NN شاوری مات 8,000,000

 VS56258QP شاوری مشکی چرمی 9,000,000

5,500,000 

 

 VS56U58 شاوری کروم

 VS56U58NN شاوری مات 6,300,000
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 لیست قیمت علم دوش و قطعات ویسن تین

 گروه کاال کد کاال توضیحات قیمت)ریال(

21,000,000 
شاور سیستم از جنس برنج با شیر مخلوط با سردوش مستطیلی از 

 (BIANCOجنس برنج و گوشی تلفنی تک حالته)
VS233755 

 علم دوش

2,300,000 
تلفنی )قابلیت چرخش علم به برنجی با شلنگ و گوشی  علم یونیکا

 چپ و راست و باال و پایین گوشی تلفنی(
VS10110 

 VS2222 علم دوش دوحالته از جنس برنج با سردوش مربعی با گوشی تلفنی 8,500,000

11,000,000 
علم دوش دوحالته از جنس برنج با سردوش سفیدباگوشی تلفنی دو 

 حالته
VS33055 

15,500,000 
دو حالته از جنس برنج با شیر مخلوط با سردوش شاور سیستم  

 VS0313 مربعی از جنس برنج و گوشی تلفنی تک حالته

22,500,000 
شاور سیستم سه حالته از جنس برنج با شیر مخلوط با سردوش 

 دوحالته از جنس برنج و گوشی تلفنی دو حالته 
VS2407 

15,700,000 
سردوش گرد از جنس  علم دوش دوحالته طالیی از جنس برنج با

 (GOLD)برنج و گوشی تلفنی
VS7777ZR 

 

 گروه کاال کد نام محصول قیمت)ریال(

 شلنگ توالت طالیی VS332733ZR سانتیمتر از جنس برنج 120 1,000,000

 شلنگ توالت کٌروم VS120 سانتیمیتر از جنس برنج 120 450,000

 شلنگ دوش کٌروم VS150 سانتیمتر از جنس برنج 150 600,000

 براکت گِرد ABS VS5007از جنس  200,000

 براکت فِلت ABS VS5008از جنس  350,000

 VS25031 کاشی خور از جنس برنج X 10 10کف شور  960,000

 VS25030 پدالی از جنس برنج X 10 10کف شور پدالی  580,000 کف شور

 VS25034 مات از جنس برنج X 15 15کف شور  1,080,000

 زیرآب VS162733ZR پدالی طالییزیرآب  1,700,000
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 لیست قیمت لوازم توکار ویسن تین

 نام کاال کد کاال قیمت)ریال(

2,400,000 VS1122  شیر مخلوط کن(UNIVERSAL BOX) 

980,000 VS4007 از جنس برنج ی توکار گِردیزانو 

1,050,000 VS4008 از جنس برنج ی توکار فِلتیزانو 

700,000 VS1508J  جدید(   سانتیمتر )سقفی فِلت( 15اتصال سردوش بازوی( 

760,000 VS3009J  سانتیمتر)سقفی گِرد( 30بلند  سردوش اتصالبازوی 

580,000 VS2009J  سانتیمتر)سقفی گِرد( 20بازوی اتصال سردوش کوتاه  

1,500,000 VS3879P  دیواری فِلت(مترسانتی 38 سردوش اتصالبازوی(  

980,000 VS3879E متر)دیواری ِگرد(سانتی 38اتصال سردوش  بازوی  

950,000 VS0407  از جنس  سفید مربعیسردوشABS 

4,000,000 VS0497A  30مربعیسردوش x 30  استیل استینلس 

5,000,000 VS0478A  40مستطیلیسردوش x 25  استینلس استیل 

3,500,000 VS1488A  30 بیضی سردوش x 20 برنجاز جنس 

3,500,000 VS1493A متر از جنس برنجسانتی 25با قطر  سردوش گِرد 

2,200,000 VS1491A  جدید(          سانتیمتر از جنس برنج 20سردوش گِرد با قطر( 

550,000 VS1482A از جنس  سانتیمتر 20ش گِرد با قطر سردو        ABS )جدید( 

480,000 VS3333 گوشی دستی سه حالته  

450,000 VS3343 گوشی دستی سه حالته 

550,000 VS0332 سفید گوشی دستی تک حالته  

470,000 VS1369 گوشی دستی تک حالته  

1,200,000 VS216  وان پر کن         LORENZA )جدید( 

1,100,000 VS187  وان پر کنTERESSA            )جدید( 

1,500,000 VS291  وان پر کن        DIAMOND )جدید( 

1,400,000 VS249  وان پر کن      WATERFALL )جدید( 

 


