
دودو یک
5,594,0005,399,000 ریم باز 18توالت نيلوفر 1
5,594,0005,399,000توالت لوتوس ریم باز2
6,489,0006,294,000 ریم باز 26توالت نيلوفر3
6,489,0006,308,000توالت آکوا ریم بسته4
6,489,0006,308,000توالت گاترین ریم بسته5
6,489,0006,308,000ریم بسته18توالت پارميس 6
6,853,0006,671,000توالت پارميس ریم بسته 7
6,881,0006,685,000توالت گالیل ریم بسته8
7,035,0006,853,000توالت یاس ریم بسته9
7,035,0006,853,000توالت مارانتا ریم بسته10
7,580,0007,398,000توالت پارميس طبی ریم بسته11
7,580,0007,398,000 ریملس22توالت زمينی نيلوفر 12
7,664,0007,468,000توالت آستر ریم بسته13
7,664,0007,468,000توالت لوتوس ریم بسته14
7,762,0007,580,000توالت مارانتا ریملس15
7,860,0007,664,000توالت لوسيا ریم بسته16

دودو یک
27,131,00026,012,000درب و مکانيزم+ فرنگی مارانتا 1
28,529,00027,690,000درب و مکانيزم+ فرنگی پارميس 2
28,529,00027,690,000درب و مکانيزم + 60فرنگی هليا 3
29,368,00028,459,000درب و مکانيزم+ فرنگی کلين 4
31,326,00030,207,000درب و مکانيزم+ فرنگی اورالند 5
33,424,00032,725,000درب و مکانيزم+ فرنگی ليونا 6
34,123,00032,725,000درب و مکانيزم+ فرنگی پارميس سيم لس 7
35,522,00034,123,000درب و مکانيزم+ فرنگی آستر 8
38,319,00036,221,000درب و مکانيزم+ فرنگی دایموند 9
38,319,00036,221,000درب ومکانيزم+فرنگی وینر10
39,717,00037,619,000درب و مکانيزم+ فرنگی الگانت 11
39,717,00037,619,000درب و مکانيزم+ فرنگی یونيک 12
39,717,00037,619,000درب ومکانيزم+فرنگی رومنس 13
44,752,00042,654,000درب و مکانيزم+ فرنگی  پالتوس 14
42,514,00040,416,000درب و مکانيزم+ فرنگی آلتو 15
20,138,00019,439,000درب+ فرنگی وال هنگ کلين 16
24,334,00023,635,000درب+ فرنگی والهنگ رومکس 17
24,334,00023,635,000درب+ فرنگی والهنگ گاترین 18
27,131,00026,432,000درب+ فرنگی وال هنگ هليا 19
27,830,00027,131,000درب+ فرنگی وال هنگ پارميس 20
27,830,00027,131,000درب+ فرنگی وال هنگ پالتوس 21
29,928,00028,529,000درب+فرنگی وال هنگ یونيک 22
کليه درب های چينی تولت های فرنگی23
کليه شيربيده های فرنگی ها24
35و25شير مخلوط 25

دودو یک
15,384,00014,684,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  الگانت 1
15,384,00014,684,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  گلوری 2
15,384,00014,684,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  وینر 3

13,996,00013,298,000(نيم پایه)دستشویی والهنگ  گاترین 

ليست قيمت شرکت گلسار فارس

توالت زمينی
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2,180,000
1,090,000

توالت فرنگی
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4,905,000
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( نيم پایه )دستشویی والهنگ ها 
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 دو یک
584,196,0003,916,000روشوئی آکوا 1
6,993,0006,573,000 با نيم پایه 58روشوئی آکوا 2
2,797,0002,518,000نيم پایه آکوا3
8,391,0007,972,000روشوئی مارانتا با نيم پایه 4
5,594,0005,315,000روشویی مارانتا5
2,797,0002,518,000نيم پایه مارانتا6
8,391,0007,972,000روشوئی پارميس با پایه7
4,895,0004,615,000کاسه پارميس8
3,497,0003,217,000پایه پارميس9
8,391,0007,972,000روشوئی آیسان با پایه10
4,895,0004,615,000کاسه آیسان11
3,497,0003,217,000پایه آیسان12
9,091,0008,391,000روشویی نيم پایه دار اليت13

دودویک
4,196,0003,916,000روکابينتی توليپ 1
504,895,0004,476,000روکابينتی پارميس 2
455,594,0005,175,000روکابينتی آستر 3
60روکابينتی پارميس 4
60روکابينتی نانسی 5
روکابينتی آسپن6
50روکابينتی یونيک 7
50روکابينتی ليونا 8
50روکابينتی فلورا 9
روکابينتی دانيکا10
روکابينتی دایموند11
روکابينتی رومنس12
 بيضی45روکابينتی وینر 13
47روکابينتی پالتوس 14
روکابنتی اورالند15
روکابينتی دورا16
روکابينتی سرریز مخفی گاترین17
روکابينتی وینر18
روکابينتی مارانتا19
روکابينتی گلوری20
روکابينتی پالتوس21
روکابينتی کلين22
40روکابينتی رومکس 23
روکابينتی سونات24
روکابينتی اوربيت25
655,035,0004,895,000روکابينتی ليونا 26
505,175,0005,035,000روکابينتی آستر 27
روکابينتی لوسيا28
60روکابينتی گراویتی 29
روکابينتی دراپ30
GL75,566,0005,455,000روکابينتی سيفون مخفی 31
روکابينتی آلتو32
روکابينتی استون 33
GL85,902,0005,678,000روکابينتی کاسه ای تک جداره لومينوس 34
608,391,0007,692,000روکابينتی فلورا 35
روکابينتی سيلور36
روکابينتی گریس37
روکابينتی رومينو 38
روکابينتی تورینو39
روابينتی دیانا40
روکابيتی سالوین 41
روکابينتی الگانت42
روکابينتی جنوا43
GL9روکابينتی مربعی لومينوس 44
GL10روکابينتی گرد لومينوس 45
روکابينتی الگا46
60روکابينتی آستر 47
87روکابينتی ویکتوریا 48
709,790,0009,091,000روکابينتی یونيک 49
7010,489,0009,790,000روکابينتی آستر 50

پایه و نيم پایه + روشویی 
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6,294,0005,874,000

8,391,0007,692,000

5,245,0005,133,000

5,594,0005,315,000

7,692,0006,993,000

4,895,0004,476,000
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