
تجيیساتریال-  فرًش نرخکذسایسسینک نٌعردیف

هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس453414/500/000*39تک لگن1

هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس454015/900/000*45تک لگن2

هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس457021/000/000*75تک لگن3

هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس458026/900/000*85تک لگن4

هایع پوپ-هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس50F3417/300/000*39تک لگن با جای شیر5

هایع پوپ-هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس50F4018/900/000*45تک لگن با جای شیر6

هایع پوپ-هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس50F7028/000/000*75تک لگن با جای شیر7

هایع پوپ-هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریسF8030/700/000*50*85تک لگن با جای شیر8

هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس45D3429/000/000*75.5دو لگن9

هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس40D4031/000/000*87.5دو لگن10

هایع پوپ-هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس50FD3432/300/000*75.5دو لگن با جای شیر11

هایع پوپ-هرتع جذیذ آب زیر-جذیذ سرریس50FD4035/400/000*87.5دو لگن با جای شیر12

گٌشت تختو--استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ4534T28/400/000*79.5تک لگن با سینی 13

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ50F34TR/F34TL30/150/000*79.5(راست)(چپ)تک لگن با سینی با جای شیر14

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ50F34TNL/F34TNR31/150/000*79.5(راست) (چپ)تک لگن با سینی آجری با جای شیر15

گٌشت تختو-اتٌهات-هایع پوپ-استیل سینی52F34TM37/700/000*79.5(قرینه)تک لگن با سینی با جای شیر16

گٌشت تختو--استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ4540T31/400/000*85.5تک لگن با سینی17

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ50F40TL/Fّ40TR33/200/000*85.5(راست)(چپ)تک لگن با سینی با جای شیر18

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ50F40TNL/F40TNR34/200/000*85.5(راست) (چپ)تک لگن با سینی آجری با جای شیر19

گٌشت تختو-اتٌهات-هایع پوپ-استیل سینی52F40TM37/350/000*85.5(قرینه)تک لگن با سینی با جای شیر20

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ45D34T40/800/000*116دو لگن با سینی 21

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ50FD34TL/FّD34TR43/200/000*116(راست)(چپ)دو لگن با سینی با جای شیر22

گٌشت تختو-اتٌهات-هایع پوپ-استیل سینی52FD34TM47/500/000*116(قرینه )دو لگن با سینی با جای شیر23

گٌشت تختو-هایع پوپ-استیل سینی-جذیذهرتع زیرآب-سرریسجذیذ50FD34TNL/FّD34TNR44/200/000*116(راست)(چپ)دو لگن با سینی آجری با جای شیر24

.است گردیذه تٌلیذ  لگن در هتر هیلی 1ً رًیو در هتر هیلی2 ضخاهت تا 304 ( زنگ ضذ فٌالد ) استیل استینلس هرغٌتترین از ظرفشٌیی ىای سینک  تواهی   *

        R=راست L=چپ  F=شیر جای  M=قرینو  T=سینی D= دًلگن  *

. گردد هی اضافو افسًده ترارزش هالیات% 9 تا ریل ىای قیوت تو  *

*

        99/04/28  لوازم خانگی مَـــس          BOX                                                                                     لیست قیمت سینک ظرفشویی سری  

.تاشذ هی دارا را هتر سانتی 5 ضخاهت تا کاتینت صفحو رًی تر نصة قاتلیت سینک تست کار رًی نصة حالت در است رکر تو الزم. است اجرا قاتل زیرکٌرین ً سطح رًکار،ىن صٌرت 3 ىر تو نصة ً تٌده هتر هیلی 2 ضخاهت تو استیل تست دارای ىا سینک کلیو  


