
 قیمت (لایر) تعداد در بستھ مدل کاال نوع کاال یفرد
   پدالی و غیره زیراب روشویی ۵۰
   برنجی و آھنی در ابعاد مختلف زانوی  ۵۱
   شھری و کپسولی ژیگلور ۵۲
   (برای اتصال شلنگ بھ علم مخلوط) کالسیک و اھرمیبرنجی  مخلوط سرشیر ۵۳
   (دستھ شیر فلکھ)  سایز ھاانواع پالستیکی و فلزی در  سرفلکھ ۵۴
   و فلزیپالستیکی  حمام سردوش ۵۵
   تا متوسط برنجی و فوالدیفشار قوی از انواع سایزھا  یا کوپلینگ سرشلنگی ۵۶
   خالی لوازم دوش معمولی و شیبھ ای سوپاپ ۵۷
   غیره)و ۱۰۳و  ۱۰۱( انواع سایز ھادر برنجی  شیر مخلوط سوپاپ ۵۸
   برنجی (مدل ھای مختلف) ۴/۱در  ۴/۳و  ۴/۱در  ۲/۱ گازسھ راه  ۵۹
   )برنجی و سربی(سھ طرف شلنگخور  گازسھ راه  ۶۰
   و پنوماتیک کامل بوشیروشنایی  ۱۰و کولر  ۸و  ۶ سھ راه ۶۱
   ثابت و متحرک سھ راه لباسشویی ۶۲
   در مارک ھای مختلف کمر تلفنی سھ راه ۶۳
   ظرفشویی و روشویی  سیفون ۶۴
   انواع سایزھا و مدل ھا شلنگ آب ۶۵
   انواع سایزھا و مدل ھا شلنگ گاز ۶۶
   مدل ھای مختلف + قطعات آن ھا و حمام  توالتشلنگ  ۶۷
   مدل ھای مختلف + قطعات آن ھا  و تکپایھ  شلنگ زیر دستشویی ۶۸
   مدل ھای مختلف + قطعات آن ھا شلنگ آبگرمکن و پکیج ۶۹
   ورودی و خروجی در ابعاد مختلف اسشوییشلنگ لب ۷۰
   در انواع مختلف شیر آبگرمکن ۷۱
   در انواع مختلف شیر آبسردکن ۷۲
   در ابعاد مختلف و متعلقات شیر آتشنشانی ۷۳
   رھانھ و نیران و مک و غیره شیر اطمینان ۷۴
   معمولی و سایدی شیر کولری ۷۵
   )۸/۳×۲و ۲×۲معمولی و استاندارد ( تر دارپر و فیل۶ شیر آفتابھ و پیسوال ۷۶
   دستھ اھرمی  شیر آفتابھ و پیسوال ۷۷
   برنجی (ایرانی و خارجی) گازی شیر بین راھی ۷۸
   در ابعاد مختلف شیر پکیج ۷۹
   پرسی و بوتانی شیر پیک نیک ۸۰
   رھانھ شیر تخلیھ آبگرمکن ۸۱
   کاره  (چکھ گیر) ۳کاره و  ۲کاره و  ۱ شیر تراش ۸۲
   در انواع سایز ھا با مارک ھای مختلف دریچھ ای و فنری شیر خودکار ۸۳
    با پوستھ ھای مختلف برھان شیر بالھ کوتاهنبالھ بلند و دنشیر د ۸۴
   در ھمھ سایز ھا برنجی  شیر شبکھ ۸۵
   فپارس برنز و پرواز در ابعاد مختل شیر سوئیچی ۸۶
   )۴/۳و  ۲/۱معمولی و سنگین برھان شیر ( یا حیاطی شیر شلنگی ۸۷
   در ابعاد مختلف شیر شلنگی دستھ گازی ۸۸
   و فلزی در مارک ھای مختلف  پالستیکی شیر شلنگی پوستھ ای ۸۹
   ( رادیاتور ) شیر شوفاژ ۹۰
   کشویی و واشری در سایز ھای مختلف شیر فلکھ ۹۱
   برنجی در ھمھ سایز ھا وصل شیر قطع و ۹۲
   در ابعاد مختلف شیر گازی و غیر گازی ۹۳
   برھان شیر معمولی و اھرمی توکاسھ  شیر قوی ۹۴
   برھان شیر معمولی و اھرمی شیر قوی دیواری ۹۵
    استاندارد و معمولی برھان شیر شیر لباسشویی ۹۶
   در مدل ھای مختلف شیر مایع دستشویی ۹۷
   معمولی و استانداردو اھرمی  کالسیک یر مخلوطش ۹۸
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