
 قیمت (لایر) تعداد در بستھ مدل کاال نوع کاال یفرد
   معمولی و اعال اینچ ۱و  ۴/۳و  ۲/۱ شلنگی شیر باالتنھ  ۱
   اعالاینچ معمولی و  ۱و  ۴/۳و  ۲/۱ھ ـــشیر فلک باالتنھ ۲
   فیشر (فرنگی) بست ۳
   معمولی و اعال ۱۰و  ۸روکا  بست ۴
   قورباغھ  بست ۵
   ی رادیاتورپرچمی آھن بست ۶
   تایوان )  ,ترک  ,( ایرانی  شلنگ گاز بست  ۷
   روشنایی ۱۰ کولری و ۸و  ۶ یا ممھ بوش ۸
   برنجی لولھ سفید (تزریقی) بوشن ۹

   در ابعاد و کیفیت ھای مختلفو آھنی برنجی و فوالدی  بوشن توپیچ روپیچ ۱۰
   لھ ایژصاف و کج و  بوگیر توالت فرنگی ۱۱
   در ابعاد مختلف ھ آب پاش ( رایزر )پای ۱۲
   در ابعاد مختلف پایھ روشویی اھرمی ۱۳
   (کالسیک و اھرمی) کامل برنجی و پالستیکی پالتور ۱۴
   پمپ برنجی شمش پنج راھی  ۱۵
   در ابعاد مختلف چدنیپنجره  ۱۶
   )و غیرهشش پر پالستیکی و فلزی (کاستا ، رکسانا ، دینا و  شیر مخلوطپوستھ  ۱۷
   پالستیکی ژشوفا پوستھ ۱۸
   (دری) آبی و قرمز در مدل ھای مختلف پولک پوستھ ۱۹
   کرم فلزی پالستیکی و پیسوار پولک ۲۰
   کرم فلزیو  پالستیکیتوکاسھ  پولک  ۲۱
   )آھنی و مسی و برنجیسرفلکھ ( پیچ  ۲۲
   زیراب برنجی در قد ھای مختلف پیچ ۲۳
   در ابعاد مختلف پالکپیچ و رول  ۲۴
   ھمھ ابعاددر و آھنی بزرگ کن و کوچک کن برنجی  تبدیل ۲۵
   روشنایی  ۱۰کولر و  ۸و ۶ تبدیل ۲۶
    علم مخلوط کبریو باال و پایین سینک  تبدیل ۲۷
   ھمھ رقم بوتانی و پرسی تبدیل ۲۸
   برنجی و پالستیکی ۲بھ  ۵/۲آفتابھ ای  تبدیل ۲۹
   ھمھ شماره ھا رتسمھ کول ۳۰
   و پیسوال و غیره قوی دیواری و توکاسھ ,شیر مخلوط  ,خالی شیر شلنگی  نھــت ۳۱
   در ابعاد و مارک ھای مختلف جای مایع ۳۲
   تک درب و دو درب در مارک ھای مختلف تچاه بس ۳۳
   در ابعاد مختلف چپقی آھنی ۳۴
   )کالسیک و اھرمیشیر مخلوط ( چپگرد ۳۵
   (برنجی و سربی) چھار طرف شلنگ خور گاز چھارراه ۳۶
   (مدل ھای مختلف) برنجی ۴/۱در  ۴/۳و  برنجی ۴/۱در  ۲/۱ گاز چھارراه ۳۷
   آوه و مھر و جھانیار و غیره  مدل ھای مختلف خرطومی پالستیک ۳۸
   چدنی در وزن ھای مختلف درب کنتور  ۳۹
   چدنی در ابعاد مختلف درب کفشور ۴۰
   در ابعاد مختلف و زیراببخاری  درب ۴۱
   و آھنی برنجی ۴/۳و  ۲/۱و  ۴/۱ درپوش ۴۲
   (گرد و مستطیل) آبگرمکن استاندارد و معمولی درجھ ۴۳
   ایرانی و چینی دستکش کار ۴۴
   اینچ ۲الی  ۲/۱شیر گازی  دستھ ۴۵
   یرهاردکی و غ, ایتالیا , موج  , ھایبا دستھ شیر مخلوط اھرمی ۴۶
   شمش سانتی پنج شیر بالھند ۴۷
   لباسشویی دوراھی ۴۸
   آب پالستیکی و فلزی ۴/۳و  ۲/۱گاز و  ۱۰ رابط شلنگ ۴۹
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