
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لمپیااو لیست قیمت محصوالت 6139-10-20تاریخ:    

 

 

 نام کاال کد کاال بارکد کاال عکس کاال قیمت ) ریال(

8.500.000 
 

MET4245001 

   cm*14 45 ابعاد:
4245001 

کاسه روشویی 
METAMORFOSI 

14.000.000 
 

MET42450BN 

 cm*14 45: ابعاد
424502 

8.500.000 
 

MET42O4001 

 14*45*45 ابعاد:
4204001 

16.000.000 

 

MET42O40NR 

45*45*14:ابعاد  
54241 

8.500.000 
 

MET4255001 

 14*42*55 ابعاد:
4255001 

16.000.000 
 

MET42550NV 

55*42*14: ابعاد  
42550 

8.900.000 
 

CRY4350101 

 cm 4350101 40*50 ابعاد:
 کاسه روشویی

CRYSTAL 

7.800.000 
 

NIC4275101 

 12*45*75 ابعاد:
4275101 

 کاسه روشویی 
 NICOLE 

7.500.000 
 

FOR4265001 

 cm 45*65 ابعاد:
4265001 

کاسه روشویی 
FORMOSA 

5.800.000 
 

CLE4266001 

 4266001 :12.5*44*66 ابعاد
 کاسه روشویی

CLEAR 

5.800.000 

 

LIL4BON001 

40*14: ابعاد  
64001 

روشوییکاسه   
LINEALAVABI 

7.000.000 

 

LIL4353101 

53*48.5*11ابعاد:   
4353101 

4.900.000 

 

LIL422001 

 4242001  17*42ابعاد:

4.900.000 

 

LIL4457001 

 4457001 46*59ابعاد: 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لمپیااو لیست قیمت محصوالت 6139-10-20تاریخ:    

 

 

کد کاالبار عکس کاال قیمت ) ریال(  نام کاال کد کاال 

31.000.000 

 

IMP130301 

30تا  0آکس: بین   

چوبیبا ردب آرام بند   
5130301 

 توالت فرنگی
IMPRO STYLE 

68*39*89 

28.500.000 

 

CRY130301 
 30تا  0بین آکس:

ام بندربا درب آ  
1130301 

 توالت فرنگی 
CRYSTAL WHITE 

62*42*90 

19.500.000 
 

CRY120201 
 1120201 با درب آرام بند

 وال هنگ 

CRYSTAL WHITE 
54*40*43 

23.800.000 

 

FOR130301 
 30تا  0بین آکس:

 با درب آرام بند
2130301 

 توالت فرنگی 
FORMOSA 
67*37*90 

17.000.000 
 

FOR120201 
 2120201 با درب آرام بند

 وال هنگ 

FORMOSA 
54*37*42 

18.000.000 

 

CLE130301 

 4130301 با درب آرام بند
 توالت فرنگی

CLEAR 

87*36*62  

13.900.000 
 

NIC120201 
درب آرام بندبا   3120201 

 وال هنگ 

NICOLE 
54*37*42 

11.000.000 

 

SYN120201 

 9120201 با درب آرام بند
 وال هنگ

SYNTHESIS 
36*50 *42 

6.000.000 

 

RUB120201 

 8120201 با درب آرام بند
 وال هنگ 

RUBINO 
53*37*42 

15.000.000 

 

TUE120201 

 7120201 با درب آرام بند

 وال هنگ
TUTTO EVO 
53*36*42 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لمپیااو لیست قیمت محصوالت 6139-10-20تاریخ:    

 

 

 

کد کاالبار عکس کاال قیمت ) ریال(  نام کاال کد کاال 

7.700.000 

 

G90016 22116 

 استراکچر توالت فرنگی وال هنگ
 سانتیمتر واقعی 8*ضخامت 

 لیتر  6و  3حالته  دو*دارای مکانیزم 
 ایتالیایی*دارای شیر و اتصاالت ورودی برنجی 
 (*دارای سیستم آنتی نویز )بدون صدا

 کیلوگرم 400*تحمل وزن تا 
 مامی متعلقات مورد نیاز جهت نصب*همراه با ت

7.700.000 

 

G90001 90001 

 استراکچر توالت فرنگی وال هنگ
 سانتیمتر واقعی 12*ضخامت 

 لیتر  6و  3حالته  دو*دارای مکانیزم 
 ایتالیایی*دارای شیر و اتصاالت ورودی برنجی 

 *دارای سیستم آنتی نویز )بدون صدا( 
 کیلوگرم 400*تحمل وزن تا 

 مامی متعلقات مورد نیاز جهت نصب*همراه با ت

4.700.000 

 

G90040 90004 

 فالش تانک توکار
 سانتیمتر واقعی 8*ضخامت 

 لیتر 6و  3حالته  دو*دارای مکانیزم 
 ایتالیایی *دارای شیر و اتصاالت ورودی برنجی

  سیستم آنتی نویز )بدون صدا(رای *دا
 جهت توالت زمینی, اسب نصب اتصاالت من*دارای لوله و

1.600.000 

 

G91000 91000 پانل فالش تانک توکاردو زمانه کٌروم 

1.970.000 G91001 91001 پانل فالش تانک توکاردو زمانه مات 

1.600.000 

 

G92000 92000 پانل فالش تانک توکاردو زمانه کٌروم 

1.970.000 G92001 92001 پانل فالش تانک توکاردو زمانه مات 

1.500.000 

 
G91003 91003 سفیدانل فالش تانک توکاردو زمانه پ 

1.800.000 

 
G92003 92003 سفید زمانه توکاردو تانک فالش پانل  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لمپیااو لیست قیمت محصوالت 6139-10-20تاریخ:    

 

 

 

 نام کاال کد کاال بارکد کاال عکس محصول قیمت ) ریال (

230.000.000 

 

VAROB/OR 1800 

طالییوان ایستاده با پایه های   

 بدنه از جنس چدن 

 پایه ها از جنس برنج 

  :220وزن وان 

 کیلوگرم

  :80*77*180ابعاد 

210.000.000 

 

VAROB/AR 18001 

استیلایستاده با پایه های  وان  

 بدنه از جنس چدن 

 پایه ها از جنس برنج 

  :220وزن وان 

 کیلوگرم

  :80*77*180ابعاد 

  

 

) ریال ( قیمت  نام کاال کد کاال بارکد کاال عکس محصول 

19.000.000 

 

SLI8901001 8901001 

 EASY SLIMزیر دوشی 

  90*100ابعاد 

 از جنس رزین 

 با زیرآب 

 


