
تعداد در  مدل کاال نوع کاال یفرد
 بستھ

قیمت 
 (لایر)

   توپیچ روپیچ سیتکو شیر یک سر مغزی ۹۹
   برنجی در ابعاد مختلف شیر صافی ۱۰۰
     معمولی و اھرمی و یونیکا در مدل ھای مختلف  حمام علم دوش ۱۰۱
   فنری کبری و غیره) (لولھ ایپالستیکی و فلزی  علم شیر مخلوط ۱۰۲
   پالستیکی و فلزی (دورریز) فشارشکن ۱۰۳
   برند ھای مختلف فالشتانک ۱۰۴
   غیره در ابعاد مختلف برنجی  قائم و امید و نیایش و پیگلر و رھانھ و یا شناور منبع انبساط  فلوتر ۱۰۵
   برنجی  و نیم پالستیک و کمرشکن و طرح آبسال و غیره یا شناور کولر فلوتر ۱۰۶
   مختلف ژدر مترا ه باز کنفنر چا ۱۰۷
   در انواع مختلف برنجی و پالستیکی آب فواره ۱۰۸
   برنجی و پالستیکی در ابعاد مختلف منبع آب فیتینگ ۱۰۹
   و رگالژی (تلسکوپی)معمولی  دیواری قالپاق ۱۱۰
   پالستیکی و سربی قالب شلنگ آفتابھ یا توالت ۱۱۱
   ۴۲و  ۳۵و  ۲۵شیر مخلوط اھرمی  کارتریج ۱۱۲
   در انواع سایز ھا و استیل پالستیکی و چدنی کفشور و کف خواب ۱۱۳
   غیره واتصاالت ,روغن,یاتاقان,پمپ,دینام,لرزه گیر,لولھ سقف,کلید,کابل,فولی کولر آبی ۱۱۴
   سفید و کرم کور کن روشویی ۱۱۵
   مختلفو مدل ھای در ابعاد  کنتور آب ۱۱۶
   در ابعاد مختلفتیکی و فلزی قائم وامید و نیایش و پیگلر پالس وتر( توپی ) فل گوی ۱۱۷
   در انواع مختلف یونیکا گوشی تلفنی ۱۱۸
   پشت توآلت و داخل کاسھ و ھمھ کاره الستیک  ۱۱۹
   برنجی برھان شیرتوکاسھ  لنگی ۱۲۰
   دیواری برنجی و چدنی با قدھای مختلف لنگی ۱۲۱
   + لوازه شیبھ ای و گلنگی قھرمان   حماممخلوط شیر وسط دوش لوازم ۱۲۲
   مخلوط اھرمی (تک پیچ و دو پیچ)شیر نعلی  لوازم ۱۲۳
   پالستیکی و خم بزرگ و کوچک فالشتانک  ال لولھ ۱۲۴
   اینچ برنجی  ۱و  ۴/۳و  ۲/۱ شیر شلنگی لولھ و مھره ۱۲۵
   اینچ  فابریک ۲الی  ۲/۱ کنتور لولھ و مھره ۱۲۶
   پالستیکی و فلزی ماشین شوی  ۱۲۷
   در ابعاد مختلف دستشویی  مخزن مایع ۱۲۸
   )۲/۱پایھ کوتاه و بلند و نیم دور ( مخلوط مغزی شیر ۱۲۹
   )۸/۳معمولی و اعال ( پیسوال مغزی شیر ۱۳۰
   دو سر دنده در ابعاد مختلف و آھنی  برنجی  مغزی ۱۳۱
   واشره) ۳واشره و ۲ط کبری (پایین علم مخلو مغزی یا چپگرد ۱۳۲
   روشنایی  ۱۰کولری و  ۸و  ۶ مھره ۱۳۳
   انشعاب ۵/۲و  ۲ مھره ۱۳۴
   )۳۰و۲۹( پشت شیر مخروط کرم مھره ۱۳۵
   با واشر و توکاسھ پالستیکی و برنجیتکپایھ  مھره ۱۳۶
   منابع انبساط فلوتر ھای برنجی  مھره ۱۳۷
   وط  و علم دوشباال و پایین علم مخل مھره ۱۳۸
   ۴۲و  ۳۵و  ۲۵شیر مخلوط اھرمی  مھره و کاور کارتریج ۱۳۹
   پرسی و بوتان بالھ پیک نیک و کپسولنمھره و د ۱۴۰
   لولھ ھای سفید (ھمھ سایز ھا) مھره و ماسوره ۱۴۱
   در انواع مختلف نوار تفلن ۱۴۲
   روشنایی ۱۰کولری و  ۸و  ۶ نوپل ۱۴۳
   بوشی و پنوماتیک روشنایی ۱۰کولری و  ۸و  ۶ بطواسطھ یا را ۱۴۴
   و ستیا در مدل ھا و سایزھا و کاربردھای مختلف + محصوالت آوه آالتواشر ۱۴۵
   در ابعاد مختلف ھیدرانت آتشنشانی ۱۴۶
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