
 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

2,760,000*810,000620,000590,000740,000کروم

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,030,000795,000850,0001,090,0001,540,0003,765,000کروم

4,235,000*1,190,000885,000950,0001,210,000کروم مات

1,190,000885,000950,0001,210,0001,630,0004,235,000طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

4,110,000*1,035,000790,0001,035,0001,250,000کروم

4,710,000*1,185,000920,0001,185,0001,420,000سفید طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,180,000900,000890,0001,375,0004,345,000کروم

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,130,000860,000970,0001,250,0001,710,0004,210,000کروم

1,320,0001,030,0001,100,0001,450,0001,870,0004,900,000کروم مات
سفید قطعه 

طالیی
1,270,000990,0001,070,0001,400,0001,830,0004,730,000

1,320,0001,030,0001,100,0001,450,0001,870,0004,900,000طالیی

1,380,0001,070,0001,130,0001,500,0001,910,0005,080,000طالمات

1,380,0001,070,0001,130,0001,500,0001,910,0005,080,000رزگلد

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

4,510,000*1,350,000990,000920,0001,250,000کروم
شیری قطعه 

طالیی
1,500,0001,110,0001,020,0001,400,000*5,030,000
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  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی

8 از1صفحه 

آسو

مارگون

التون

استور

کوانتوم

ریمو

 1401/01/23



 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,340,0001,060,0001,205,0001,250,0001,830,0004,855,000کروم

1,480,0001,170,0001,305,0001,400,0001,940,0005,355,000سفید قطعه طال

1,530,0001,220,0001,335,0001,440,0001,980,0005,525,000کروم مات

1,530,0001,220,0001,335,0001,440,0001,980,0005,525,000طالیی

1,560,0001,260,0001,375,0001,500,0002,030,0005,695,000طالمات

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

5,060,000*1,390,0001,030,0001,170,0001,470,000سفید کروم

5,900,000*1,660,0001,250,0001,330,0001,660,000سفید طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,330,0001,020,0001,180,0001,740,0001,600,0005,270,000کروم
سفید قطعه 

طالیی
1,470,0001,130,0001,280,0001,890,0001,700,0005,770,000

1,580,0001,220,0001,350,0001,990,0001,800,0006,140,000طالمات

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

5,800,000*1,770,0001,380,0001,050,0001,600,000کروم

6,160,000*1,870,0001,460,0001,130,0001,700,000سفید

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,555,0001,170,0001,015,0001,850,0002,110,0005,590,000کروم

1,755,0001,330,0001,145,0002,050,0002,270,0006,280,000طالیی

1,755,0001,330,0001,145,0002,050,0002,270,0006,280,000کروم مات

1,805,0001,380,0001,185,0002,100,0002,310,0006,470,000رزگلد

8 از 2صفحه 

  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی
 1401/01/23

ونتو

ماناوا

الکی

رایمون

آیریس
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 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,755,0001,255,0001,035,0001,650,0002,100,0005,695,000کروم

1,855,0001,335,0001,105,0001,750,0002,190,0006,045,000سفید

1,950,0001,415,0001,165,0001,850,0002,260,0006,380,000کروم مات

1,950,0001,415,0001,165,0001,850,0002,260,0006,380,000طالیی

2,010,0001,465,0001,205,0001,910,0002,300,0006,590,000رزگلد

2,010,0001,465,0001,205,0001,910,0002,300,0006,590,000طالمات

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,585,0001,220,0001,265,0001,750,0001,815,0005,820,000کروم

1,785,0001,380,0001,385,0001,950,0001,965,0006,500,000طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,840,0001,135,0001,160,0001,605,0001,940,0005,740,000کروم
1,940,0001,225,0001,230,0001,705,0002,020,0006,100,000سفید
2,030,0001,295,0001,290,0001,805,0002,100,0006,420,000طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

6,015,000*1,750,0001,400,0001,245,0001,620,000کروم

6,685,000*1,940,0001,560,0001,375,0001,810,000طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,640,0001,400,0001,220,0001,250,0001,755,0005,510,000کروم

1,830,0001,550,0001,350,0001,440,0001,905,0006,170,000کرومات

1,830,0001,550,0001,350,0001,440,0001,905,0006,170,000طالیی

1,890,0001,600,0001,390,0001,500,0001,955,0006,380,000طالمات

  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی

8 از 3        صفحه 1401/01/23
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آسبرت

دونته

پالسیو

کرملین

آلفرد
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 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

6,700,000*1,960,0001,645,0001,220,0001,875,000کروم

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,665,0001,240,0001,530,0002,040,0001,675,0006,475,000کروم

1,855,0001,400,0001,660,0002,240,0001,830,0007,155,000طالیی

1,805,0001,360,0001,630,0002,190,0001,790,0006,985,000شیری قطعه طال

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

6,860,000*2,050,0001,500,0001,320,0001,990,000کروم

7,210,000*2,150,0001,580,0001,390,0002,090,000سفید

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

6,260,000*1,650,0001,270,0001,410,0001,930,000کروم

6,930,000*1,840,0001,430,0001,540,0002,120,000کروم مات

7,270,000*1,950,0001,520,0001,600,0002,200,000رزگلد

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

2,130,0001,660,0001,660,0001,840,0002,330,0007,290,000کروم

شیری قطعه 

طالیی
2,270,0001,780,0001,760,0001,990,000*7,800,000

2,320,0001,820,0001,790,0002,040,0002,420,0007,970,000کروم مات
مشکی قطعه 

کروم
2,290,0001,790,0001,770,0002,000,0002,460,0007,850,000

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

2,140,0001,510,0001,410,0002,020,0001,830,0007,080,000کروم

2,330,0001,670,0001,540,0002,220,0001,990,0007,760,000طالیی

2,280,0001,630,0001,510,0002,170,0001,930,0007,590,000سفید قطعه طال

ویژن
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آنجل
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  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی

دنالی

وینزور

 1401/01/23
8 از4صفحه 

آلبرت

جسیکا



 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

1,970,0001,450,0001,660,0003,010,0002,970,0008,090,000کروم

2,160,0001,610,0001,790,0003,200,0003,130,0008,760,000کروم مات

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

8,530,000*2,730,0001,770,0001,740,0002,290,000کروم

9,030,000*2,870,0001,890,0001,830,0002,440,000شیری قطعه طال

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

2,770,0002,250,0001,860,0002,730,0002,950,0009,610,000شیری کروم

2,900,0002,385,0002,000,0002,860,0003,090,00010,145,000شیری طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

9,675,000*2,740,0001,985,0002,210,0002,740,000شیری طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

3,180,0002,890,0002,130,0002,640,0003,070,00010,840,000شیری کروم

شیری قطعه 

طالیی
3,130,0002,830,0002,070,0002,590,0003,185,00010,620,000

3,320,0003,070,0002,270,0002,780,0003,210,00011,440,000شیری طالیی

 تیکه4جمع روشویی بلندسینکروشوییآفتابهدوشپوشش

12,660,000*3,510,0002,720,0002,840,0003,590,000کروم

13,060,000*3,620,0002,810,0002,930,0003,700,000شیری

13,430,000*3,740,0002,900,0002,990,0003,800,000طالیی

  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی
 1401/01/23

8 از5صفحه 

ورسای

ویولن

فیگارو

الیزه
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رودکس

جنوا
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دیرانآرونبافینپوشش

3,740,0003,170,0001,970,000کروم

4,110,0003,500,0002,320,000کروم مات

2,320,000**طالیی

4,265,0003,580,0002,495,000طالمات

3,320,0002,200,000*سفید قطعه کروم

ماناواهایدن*جسیکاونتواسکایرایمونپوشش

*2,600,0002,795,0002,330,0002,430,0002,850,000کروم

**2,810,0002,995,0002,540,0002,620,000شیری طالیی

*2,915,0003,095,0002,640,0002,730,0003,165,000کروم مات

*3,165,000*2,915,0003,095,0002,640,000طالیی

*****3,000,000رزگلد

*3,250,000*3,000,0003,195,0002,730,000طالمات

2,465,000*****سفید طال

2,365,000*****سفید کروم

قیمتپوششدماونداورستپوشش

465,000کروم2,625,0001,300,000کروم

540,000کروم مات3,010,0001,900,000طالیی

505,000سفید قطعه کروم2,715,0001,250,000سفید

540,000طالیی*3,105,000کروم مات
*3,105,000رزگلد

*3,105,000طالمات

کروم ماتطالمات-رزگلدگلدشیری- سفیدکرومپوشش

*160,000170,000220,000240,000190,000

  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی

(دارای تصفیه آب)دومنظوره 

Universet   یونیورست

Accessories   شیلنگ توالت

مدل دینر- آفتاب تکی 

 1401/01/23
8 از6صفحه 



کرومات و طالییسفیدکروم

A3,180,0003,770,0004,460,000دوش تیپ 

B2,365,0002,875,0003,385,000دوش تیپ 

C2,060,0002,520,0002,880,000دوش تیپ 

D1,550,0001,830,0002,120,000دوش تیپ 

کرومات و طالییسفیدکروم

A3,450,0004,040,0004,720,000دوش تیپ 

B2,630,0003,140,0003,660,000دوش تیپ 

C2,330,0002,790,0003,140,000دوش تیپ 

D1,815,0002,095,0002,385,000دوش تیپ 

کرومات و طالییسفیدکروم

1,595,0001,755,0001,915,000توالت

1,200,0001,420,0001,610,000روشویی

ملــزومات دوش توکار با بازویی دیواری

پلیت فلت-مـــدل پـــالمر 

  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی
 1401/01/23

مکانیزم شیرآالت توکار
قیمت

980,000

+ ر توریودابریزباآ+ دوش سر+ سقفی زوی با+ ر توریودا+ پلیت 

پلیتم هرا+ اری یودپایه + گوشی + شلنگ 

+ گوشی + شلنگ + ر توریودا+ دوش سر+ سقفی زوی با+ پلیت 

مهرا

+ سقفی زوی با+دوش سر+ رتوریودابریز با آ+ ر توریودا+ پلیت 

مهرا+ شلنگ 

مهرا+ سقفی زوی با+ دوش سر+ پلیت 

مهرا+ سقفی زوی با+ دوش سر+ پلیت 

مهرا+ آب جی وبا خراری یودپایه + لت اشلنگ تو+ پلیت 

8 از 7صفحه 

مـــدل پـــالمر
A-B-Cمکانیزم شیرتوکار جهت تیپ 

 و توالتDمکانیزم شیر توکار جهت تیپ 

مکانیزم شیر توکار جهت روشویی

ملــزومات  دوش توکار با بازویی سقفی

پلیت فلت-مـــدل پـــالمر 

+ گوشی + شلنگ + ر توریودا+ دوش سر+ سقفی زوی با+ پلیت 

مهرا

+ سقفی زوی با+دوش سر+ رتوریودابریز با آ+ ر توریودا+ پلیت 

مهرا+ شلنگ 

مهرا+ بریز آ+ پلیت 

+ ر توریودابریزباآ+دوش سر+ سقفی زوی با+ ر توریودا+ پلیت 

پلیتم هرا+ اری یودپایه + گوشی + شلنگ 

پلیت فلت-مـــدل پـــالمر 

ملــزومات آفتابه و روشویی توکار

630,000

980,000
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سفیدکروم

A3,180,0003,770,000دوش تیپ 

سفیدکروم

A3,450,0004,040,000دوش تیپ 

سفیدکروم

1,595,0001,755,000توالت

1,200,0001,420,000روشویی

8 از 8صفحه 

مهرا+ بریز آ+ پلیت 

پایه + گوشی + شلنگ + ر توریودابریزباآ+ دوش سر+ سقفی زوی با+ ر توریودا+ پلیت 

پلیتم هرا+ اری یود

مکانیزم شیرآالت توکار

پلیت گرد-مدل پــانــتر 
Aمکانیزم شیرتوکار جهت تیپ 

قیمت

980,000
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.سری توکار مدل پانتر با دسته جسیکا قابل فروش میباشد / (پالسیو، فیگارو)شایان ذکراست سری توکار مدل پالمر بادسته های *

ملــزومات توالت و روشویی

.تمامی قیمتها  به تومان می باشد *

  لیست قیمت موقت محصوالت  کی آی جی
 1401/01/23

ملــزومات دوش توکار با بازویی سقفی

پلیت گرد-مدل پــانــتر 
اری یودپایه + گوشی + شلنگ + ر توریودابریزباآ+دوش سر+ سقفی زوی با+ ر توریودا+ پلیت 

پلیتم هرا+ 

ملــزومات دوش توکار با بازویی دیواری

پلیت گرد-مدل پــانــتر 

پلیت گرد-مدل پــانــتر 

مهرا+ آب جی وبا خراری یودپایه + لت اشلنگ تو+ پلیت 


