
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» شیر آالت بهداشتی آتریسا 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R روشویی علم قو روشویی بلند جمع ست ظرفشویی روشویی دوش توالت نوع محصول 

 زیگموند                                      کروم  1

 طال براق 

 تیتانیوم براق 

 تیتانیوم مات 

 استیل مات 

 طال مات 

2/200/000 2/300/000 2/150/000 2/250/000 8/900/000 2/750/000 ------------- 

2/350/000 2/450/000 2/300/000 2/400/000 9/500/000 2/900/000 ------------- 

2/350/000 2/450/000 2/300/000 2/400/000 9/500/000 2/900/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

 الماس                                         کروم                   2

 طال براق 

 طال مات

 استیل مات 

2/200/000 2/300/000 2/150/000 2/250/000 8/900/000 2/750/000 ------------- 

2/350/000 2/450/000 2/300/000 2/400/000 9/500/000 2/900/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

 کارلو                                           کروم                   3

 طال براق 

 طال مات

 استیل مات 

2/200/000 2/300/000 2/150/000 2/250/000 8/900/000 2/750/000 ------------- 

2/350/000 2/450/000 2/300/000 2/400/000 9/500/000 2/900/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

 الیزه                                            کروم                   4

 سفید طال 

 طال براق 

 تیتانیوم طال 

 طال مات

 استیل مات 

1/670/000 1/820/000 1/680/000 1/800/000 6/970/000 2/180/000 ------------- 

1/770/000 1/920/000 1/780/000 1/900/000 7/370/000 2/280/000 ------------- 

1/870/000 2/020/000 1/880/000 2/000/000 7/770/000 2/380/000 ------------- 

1/870/000 2/020/000 1/880/000 2/000/000 7/770/000 2/380/000  

1/920/000 2/070/000 1/930/000 2/050/000 7/970/000 2/480/000 ------------- 

1/920/000 2/070/000 1/930/000 2/050/000 7/970/000 2/480/000 ------------- 

06/04/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیرآالت فانتزی و کالسیک رو کار 
1 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R روشویی علم قو روشویی بلند جمع ست ظرفشویی روشویی دوش توالت نوع محصول 

 کروم                                       لیزا        5

 سفیدطال 

 طال براق

 استیل مات 

 طال مات 

2/200/000 2/300/000 2/150/000 2/250/000 8/900/000 2/750/000 ------------- 

2/300/000 2/400/000 2/250/000 2/350/000 9/300/000 2/850/000 ------------- 

2/350/000 2/450/000 2/300/000 2/400/000 9/500/000 2/900/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

2/450/000 2/500/000 2/400/000 2/450/000 9/800/000 2/950/000 ------------- 

  طال براق                                  آرامیس 6

 تیتانیوم طال 

 طال مات 

 استیل مات 

2/150/000 2/200/000 2/150/000 2/300/000 8/800/000 ------------- ------------- 

2/150/000 2/200/000 2/150/000 2/300/000 8/800/000 ------------- ------------- 

2/300/000 2/350/000 2/300/000 2/450/000 9/400/000 ------------- ------------- 

2/300/000 2/350/000 2/300/000 2/450/000 9/400/000 ------------- ------------- 

  طال براق                                  لورنزو    7

 تیتانیوم طال 

 طال مات 

 استیل مات

1/750/000 1/900/000 1/550/000 1/750/000 6/950/000 ------------- ------------- 

1/750/000 1/900/000 1/550/000 1/750/000 6/950/000 ------------- ------------- 

1/850/000 2/000/000 1/650/000 1/850/000 7/350/000 ------------- ------------- 

1/850/000 2/000/000 1/650/000 1/850/000 7/350/000 ------------- ------------- 

 کروم                                                           شانل   8

 سفید کروم                                         

 سفید طال 

 طال براق 

 تیتانیوم طال 

 طال مات

 استیل مات / استیل طال                     

1/140/000 1/250/000 1/150/000 1/330/000 4/870/000 ------------- 1/300/000 

1/240/000 1/350/000 1/250/000 1/430/000 5/270/000 ------------- 1/400/000 

1/240/000 1/350/000 1/250/000 1/430/000 5/270/000 ------------- 1/400/000 

1/340/000 1/450/000 1/350/000 1/530/000 5/670/000 ------------- 1/500/000 

1/340/000 1/450/000 1/350/000 1/530/000 5/670/000 ------------- 1/500/000 

1/410/000 1/530/000 1/430/000 1/600/000 5/970/000 ------------- 1/580/000 

1/410/000 1/530/000 1/430/000 1/600/000 5/970/000 ------------- 1/580/000 

06/04/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیرآالت فانتزی و کالسیک رو کار 
2 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R علم قو روشویی روشویی بلند جمع ست ظرفشویی روشویی دوش توالت نوع محصول 

 کروم                                             لوکا  9

 سفید کروم 

 سفید طال 

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات 

1/350/000 1/550/000 1/350/000 1/620/000 5/870/000 1/750/000 ------------- 

1/450/000 1/650/000 1/450/000 1/720/000 6/270/000 1/850/000 ------------- 

1/450/000 1/650/000 1/450/000 1/720/000 6/270/000 1/850/000 ------------- 

1/550/000 1/750/000 1/550/000 1/820/000 6/670/000 1/950/000 ------------- 

1/630/000 1/820/000 1/630/000 1/890/000 6/970/000 2/030/000 ------------- 

1/630/000 1/820/000 1/630/000 1/890/000 6/970/000 2/030/000 ------------- 

 کروم                                                     رومیسا     10

 طال سفید 

 براق طال 

  / طال مات  استیل مات

1/160/000 1/280/000 1/180/000 1/350/000 4/970/000 ------------- ------------- 

1/260/000 1/380/000 1/280/000 1/450/000 5/370/000 ------------- ------------- 

1/340/000 1/450/000 1/350/000 1/530/000 5/670/000 ------------- ------------- 

 ظرفشویی جدید ------------- 5/970/000 1/600/000 1/420/000 1/530/000 1/420/000

 کروم                                                            روشا 11

 سفید طال 

 طال براق 

 تیتانیوم طال 

 طال مات

  / استیل طال  استیل مات

1/250/000 1/320/000 1/280/000 1/320/000 5/170/000 ------------- 1/580/000 

1/350/000 1/420/000 1/380/000 1/420/000 5/570/000 ------------- 1/680/000 

1/450/000 1/520/000 1/480/000 1/520/000 5/970/000 ------------- 1/780/000 

1/450/000 1/520/000 1/480/000 1/520/000 5/970/000 ------------- 1/780/000 

1/520/000 1/600/000 1/550/000 1/600/000 6/270/000 ------------- 1/880/000 

1/520/000 1/600/000 1/550/000 1/600/000 6/270/000 ------------- 1/880/000 

 
 

 

06/04/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیرآالت فانتزی و کالسیک رو کار 
3 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R روشویی علم قو روشویی بلند جمع ست ظرفشویی روشویی دوش توالت نوع محصول 

 کروم                                       الوین  12

 طال سفید 

 براق طال 

 طال مات 

 استیل مات

1/310/000 1/430/000 1/330/000 1/500/000 5/570/000 ------------- ------------- 

1/410/000 1/530/000 1/430/000 1/600/000 5/970/000 ------------- ------------- 

1/510/000 1/630/000 1/530/000 1/700/000 6/370/000 ------------- ------------- 

1/590/000 1/700/000 1/600/000 1/780/000 6/670/000 ------------- ------------- 

 ظرفشویی جدید ------------- 6/670/000 1/780/000 1/600/000 1/700/000 1/590/000

 کروم                                                         رایمون  13

 سفید کروم 

 طال براق 

 طال مات

980/000 1/110/000 1/070/000 1/220/000 4/380/000 ------------- 1/480/000 

1/080/000 1/210/000 1/170/000 1/320/000 4/780/000 ------------- 1/580/000 

1/180/000 1/310/000 1/270/000 1/420/000 5/180/000 ------------- 1/680/000 

1/250/000 1/390/000 1/350/000 1/490/000 5/480/000 ------------- 1/780/000 

 کروم                                                             کیانا  14

 سفید طال 

 طال براق

870/000 980/000 870/000 860/000 3/580/000 ------------- 870/000 

970/000 1/080/000 970/000 960/000 3/980/000 ------------- 970/000 

970/000 1/080/000 970/000 960/000 3/980/000 ------------- 970/000 

 گیسو                                          کروم  15

 سفید کروم 

770/000 880/000 770/000 760/000 3/180/000 ------------- 770/000 

870/000 980/000 870/000 860/000 3/580/000 ------------- 870/000 

 کروم                                                         آریا       16

 سفید کروم 

 طال براق 

 طال مات

1/310/000 1/430/000 1/330/000 1/500/000 5/570/000 ------------- 1/480/000 

1/410/000 1/530/000 1/430/000 1/600/000 5/970/000 ------------- 1/580/000 

1/510/000 1/630/000 1/530/000 1/700/000 6/370/000 ------------- 1/660/000 

1/590/000 1/700/000 1/600/000 1/780/000 6/670/000 ------------- 1/760/000 

 
 

06/04/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیرآالت فانتزی و کالسیک رو کار 
4 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R قیمت نوع محصول R قیمت  نوع محصول 

 کروم                                                   دو منظوره زیگموند    1

 سفید طال 

 طال براق تیتانیوم طال  / 

 استیل ماتطال مات / 

 کروم                                                   دو منظوره سنترو      2 2/780/000

 سفید طال 

 تیتانیوم طال  / طال براق 

 طال مات /استیل مات

2/370/000 

2/980/000 2/570/000 

3/180/000 2/670/000 

3/280/000 2/770/000 

 دو منظوره فنری لیانا                                                   کروم  3

 تیتانیوم طال  / طال براق 

 طال مات / استیل مات

 کروم                                           دو منظوره فنری پرنس      4 3/870/000

 تیتانیوم طال  / طال براق 

 طال مات / استیل مات

3/870/000 

4/170/000 4/170/000 

4/370/000 4/370/000 

 کروم                                                      سینک فنری لیانا    5

 تیتانیوم طال  / طال براق 

 طال مات / استیل مات

 کروم                                                     سینک فنری پرنس  6 3/570/000

 تیتانیوم طال  / طال براق 

 طال مات / استیل مات

3/570/000 

3/770/000 3/770/000 

3/970/000 3/970/000 

 کروم                                                  دو منظوره اورانوس     7

 سفید طال 

 تیتانیوم طال  

 طال براق  

 طال مات / استیل مات

 کروم                                                 سینک تک اورانوس    8 2/780/000

 سفید طال 

 تیتانیوم طال  

 طال براق  

 طال مات / استیل مات

2/380/000 

2/880/000 2/480/000 

3/080/000 2/680/000 

3/080/000 2/680/000 

3/280/000 2/880/000 

 شاوری دومنظوره لیزا                                                  کروم  9

 تیتانیوم طال  / طال براق 

 طال مات / استیل مات

 رونیکا                                                             کروم  شاوری 10 3/970/000

 سفید طال 

 طال براق 

2/470/000 

4/370/000 2/670/000 

4/670/000 2/770/000 

 کروم                                            فنری اپکس     دومنظوره 11

 سفید طال 

   براقطال                                            اپکس        فنری دومنظوره 12 2/760/000

  استیل مات  طال مات /
2/970/000 

2/860/000 3/170/000 

06/04/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیرهای ظرفشویی فانتزی 
5 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R قیمت نوع محصول R قیمت  نوع محصول 

 کروم «                        فانتزی  20قطر » الیزه                         1

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات 

 کروم «                        فانتزی  20قطر » لیزا                          2 4/270/000

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات 

3/370/000 

4/670/000 3/770/000 

4/970/000 4/070/000 

4/970/000 4/070/000 

 کروم «                        فانتزی  20قطر » ویولت                      3

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات 

 کروم «                        فانتزی  30قطر » زیگموند                  4 2/770/000

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات 

3/770/000 

3/170/000 4/170/000 

3/370/000 4/470/000 

3/370/000 4/470/000 

 آناهیتا                                                                         کروم  5

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات

 دلتا                                                                             کروم  6 2/260/000

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات

1/380/000 

2/560/000 1/780/000 

2/760/000 1/980/000 

2/760/000 1/980/000 

 کروم «                     کالسیک  25*35»پالرمو                      7

 طال براق 

 استیل مات 

 طال مات 

 کروم «                     کالسیک  25قطر»دیموند                    8 3/970/000

 طال براق 

 استیل مات 

 مات ال ط 

3/770/000 

4/470/000 4/170/000 

4/770/000 4/470/000 

4/770/000 4/470/000 

   S.S304 کروم سنگین                                     اوراکل           9

  S.S304 سفید کروم 

 S.S304طالبراق 

  S.S304طال مات 

  Aکروم برنجی سنگین                                  ساران            10 000/270/1

  Sکروم

  2کروم 

 S.S202 طال براق 

000/540/1 

000/270/1 000/1/070 

000/580/1 000/970 

000/760/1 000/380/1 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 علم یونیورست آتریسا 

 گوشی سردوش ، ورق برنجی 

 لوله و کلیه قطعات شمش برنجی 

 گوشی سردوش ، ورق برنجی 

و کلیه قطعات شمش برنجی  آسانسوری  

 گوشی سردوش ، ورق برنجی 

  

 گوشی سردوش ، ورق برنجی 

کلیه قطعات شمش برنجی آسانسوری و  

  قطعات جانبی شمش برنجی 

 گوشی سردوش ، ورق برنجی 

کلیه قطعات شمش برنجی آسانسوری و  

 گوشی سردوش ، ورق برنجی 

کلیه قطعات شمش برنجی آسانسوری و  

6 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R قیمت نوع محصول R قیمت  نوع محصول 

11 

 

   S.S.Kکروم                                               سنترو                

  S.S.K سفید کروم     

 S.S.Kسفید کامل 

 S.S.Kسفید طال 

 S.S.Kتیتانیوم طال 

 S.S.Kطال براق  

  S.S.K استیل مات

  S.S.K طال مات

000/680/1 21 

 

                    Sکروم                                        اپکس                               

 2کروم  

 سفید کامل  

  سفید طال

 تیتانیوم  طال  

 طال براق  

 طال مات

 استیل طال استیل مات / 

000/380/1 

000/680/1 000/270/1 

000/580/1 1/170/000 

000/680/1 1/270/000 

000/970/1 1/780/000 

000/970/1 1/780/000 

2/170/000 1/980/000 

2/170/000 1/980/000 

 سنگین   کروم برنجی                                        آپادانا          13

 مات برنجی سنگین استیل                    

 کروم                                                  HILUXپریما برنجی  14 3/370/000

 سفید طال        

2/570/000 

3/670/000 2/670/000 

 NEW S.S201 آپادانا                                                 کروم  15

 S.S304طال براق 

   S.S304 رز گلد 

 S.S304طال مات / استیل مات 

 S.S304 سفید طال  

 S.S304Kطال براق                                         لوکا               16 1/870/000

 S.S304Kرزگلد براق

 S.S304Kسفید طال 

000/470/2 

2/470/000 000/470/2 

2/660/000 000/470/2 

 Aکروم                                                                  فاستر  17 2/660/000

 Sکروم 

000/870/1 

2/470/000 1/470/000 

 30*30سفید                                                  کارن             18

  30*30سفید طال

  30*30کروم

 S.S201               رونیکا طال براق                                        19 1/570/000

 S.S201      رونیکا سفید کامل                                           

 S.S201                                              موناکوطال براق         

000/1/480 

1/670/000 000/970 

1/970/00 000/670/1 

 S                                            S.S304لکسی/ رونیکا کروم 20

 S.S202                               2لکسی / رونیکا کرومروناک /

 کروم                                            راشل برنجی سنگین       21 1/070/000

 کروم                                       مونالیزا برنجی سنگین        

1/770/000 

970/000 1/770/000 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 علم یونیورست آتریسا 

ترکیب هوا  25*25مکعب   

 قابلیت رسوب زدایی 

7 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R قیمت نوع محصول R قیمت  نوع محصول 

 پالس                                                                                         شلنگ توالت طال براق 1

 A1                                                  شلنگ توالت طال براق   

 B                                                    شلنگ توالت طال براق  

      A1                                        شلنگ توالت رز گلد ، زیتونی 

 A1                                       شلنگ توالت ریز بافت کروم   

                          پالس                                   شلنگ توالت ریز بافت کروم   

 A1                                      شلنگ توالت سفید سنگین    2 227/000

 A1                         سنگین            شلنگ توالت سفید طال

                                              جی پولیش برنشلنگ توالت 

              پالس   استیل مات                            /شلنگ توالت طال مات

                          A1                            استیل مات طال مات / شلنگ توالت

 شلنگ توالت  تیتانیوم طال                                         پالس 

000/157 

000/197 000/177 

000/176 000/98 

000/197 000/237 

000/168 000/217 

000/188 227/000 
 

 

R قیمت نوع محصول R قیمت  نوع محصول 

     S.S304                                           اسکار کروم                  1

                S.S304                                                        کروم  آرامیس

     S.S304                                                         رونیکا کروم   

     A                                                         S.S304راشل کروم 

 S.S202                                                          2ارکید کروم 

  S.S304                                                    ارکید کروم         2 000/460

   S.S304                                                                آوا کروم 

 A                                                        S.S202نایس کروم  

 B                                                         S.S201نایس کروم 

      S.S202                                                       رئال کروم       

000/495 

000/358 000/495 

000/495 000/297 

000/460 000/277 

000/443 000/357 
 

 

 

 
 

 % مالیات بر ارزش افزوده ، اضافه خواهد شد . 9* به قیمت های فوق مبلغ 

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 لوازم جانبی آتریسا  

 علم یونیکا آتریسا

8 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش
 

  A:ملزومات دوش تیپ

  Aشلنگ دوش گرید «/ همراه رزت برنجی » گوشی سردوش / بازویی سقفی  /پلیت مخصوص شیر دوش همراه فیتینگی های کوچک و بزرگ *

 « میله هزار خار استراکچر» کاور برنجی استوانه ای  «/ همراه رزت برنجی » رابط خروجی دار آب سرد و گرم « / همراه رزت برنجی » هولدر گوشی 

 همراه رزت برنجی ، میل برشی» هندل آب سرد وگرم / هندل استراکچر تغییر حالت / آبریز وان پرکن « / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند 

 سیلکون آببند کوچک و بزرگ «/ سانت  8

 

  B:ملزومات دوش تیپ

  Aشلنگ دوش گرید «/ همراه رزت برنجی » گوشی سردوش / بازویی سقفی /پلیت مخصوص شیر دوش همراه فیتینگی های کوچک و بزرگ *

 « میله هزار خار استراکچر» کاور برنجی استوانه ای «/ همراه رزت برنجی » رابط خروجی دار آب سرد و گرم « / همراه رزت برنجی » هولدر گوشی 

 سیلکون آببند کوچک و بزرگ  / ندل استراکچر تغییر حالت هندل آب سرد وگرم / ه« / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند 

 :S.W ملزومات روشویی باکس

 « سانت  8همراه قطعه برشی » آبریز روشویی « / مکعب » بزرگ روشویی همراه فیتینگی پلیت مخصوص شیر *

 هندل آب سرد وگرم / سیلکون آببند کوچک و بزرگ « / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند 

 

24/01/1401: تاریخ اجرا  

 

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار  توضیحات ملزومات تو کار 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش
 

 ملزومات توالت بیده :

  A شلنگ توالت گرید «/ همراه رزت برنجی » هولدر خروجی دار شلنگ توالت   /همراه فیتینگی های کوچک و بزرگ  بیدهپلیت مخصوص شیر *

 هندل آب سرد وگرم / هندل استراکچر تغییر حالت « / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند  / « میله هزار خار استراکچر» کاور برنجی استوانه ای 

 سیلکون آببند کوچک و بزرگ 
 

 :A ملزومات توالت تیپ

 « همراه رزت برنجی » / هولدر خروجی دار شلنگ توالت  Aشلنگ توالت گرید  / « سانت  16قطر » بزرگ توالت همراه فیتینگی پلیت مخصوص شیر *

 هندل آب سرد وگرم / سیلکون آببند بزرگ « / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند 

 

 :G ملزومات توالت باکس

 « همراه رزت برنجی » / هولدر خروجی دار شلنگ توالت  Aشلنگ توالت گرید  / « سانت  7قطر » بزرگ توالت همراه فیتینگی پلیت مخصوص شیر *

 هندل آب سرد وگرم / سیلکون آببند بزرگ « / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند 

 
  هدف شرکت آتریسا از ساخت استراچکر مدلG  یار باال می باشد سانت و استفاده از پلیت خیلی کوچک و کم حجم و درنهایت زیبایی بس 7تخریب کاشی کمتر از قطر 

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار  توضیحات ملزومات تو کار 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت )  قیمت عاملین فروش لیست
 

 : S.Wملزومات توالت باکس 

  A شلنگ توالت گرید «/ همراه رزت برنجی » هولدر خروجی دار شلنگ توالت   /همراه فیتینگی بزرگ  توالت )مکعب(پلیت مخصوص شیر *

  می باشد S.W   ،10×22سایز پلیت باکس                         هندل آب سرد وگرم / سیلکون آببند بزرگ « / کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند 
 

 : Gملزومات روشویی  باکس 

 « سانت  8، قطعه برشی همراه رزت برنجی» آبریز روشویی  /همراه فیتینگی بزرگ  سانت ( 7روشویی )قطر پلیت مخصوص شیر *

 هندل آب سرد وگرم / سیلکون آببند بزرگ  /« کاتریج آب سرد وگرم » کاور برنجی بلند  

 شیر آالت تو کار :  استراکچر لیست قیمت باکس

                                                     A                        :1/580/000باکس استراکچر دوش تیپ 

 و باکس استراکچر توالت بیده هر دو مشترک می باشد  B دوش تیپ باکس استراکچر                                     B                        :000/480/1باکس استراکچر دوش تیپ  

 برای روشویی  و توالت نرمال مشترک می باشد.  A  باکس استراکچر توالت تیپ                                   A                       : 000/270/1باکس استراکچر توالت تیپ 

 سانت  6پلیت قطر     ک می باشد (مشترGبرای روشویی و توالت ) مدل   G باکس استراکچر                                      G                :                         000/170/1باکس استراکچر 

 برای روشویی  پالس و توالت پالس  مشتر ک می باشد  S.W باکس استراکچر                                     S.W                      :               000/370/1باکس استراکچر

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار  توضیحات ملزومات تو کار 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت اپکس  1

 

 

 
 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                   

 توالت اپکس پالس 

 
1/470/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                               

 

 Bدوش اپکس تیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/570/000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ABS    :  25*25دوش گوشی سر 3/270/000 3/270/000 2/970/000 2/970/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 

 

12 



 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت دلتا  2

 

 

 
 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                   

 توالت دلتا پالس 

 
1/470/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                               

 

 Gالت دلتا تو

 

 

1/470/000 

 

 

 
 

 CM 7*7           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 بیده  دلتا التتو
 

1/770/000 

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :     2/270/000 2/270/000 1/970/000 1/970/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 Bدوش دلتا تیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 STEEL   :30*20 دوش گوشی سر 3/470/000 3/470/000 3/170/000 3/170/000 2/770/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 Aدوش  دلتا تیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3/270/000 
 

 STEEL   :30*20 دوش گوشی سر 3/970/000 3/970/000 3/670/000 3/670/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                   
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALروشویی دلتا  

 

 

 
 

 CM 15*15           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000 1/370/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                   

 روشویی دلتا پالس 

 
1/370/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                               

 

 Gدلتا  روشویی 

 

 

1/370/000 

 

 

 
 

 CM 7*7           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 

 

 

 

 % مالیات بر ارزش افزوده ، اضافه خواهد شد . 9* به قیمت های فوق مبلغ 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت کارن  3

 

 

 
 

 CM 13*22          ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                  

 توالت کارن پالس 

 
1/470/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 G کارن الت تو

 

 

1/470/000 

 

 

 
 

 CM 7*7           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 کارن بیده  التتو
 

 CM 13*22          ابعاد پلیت :     2/270/000 2/270/000 1/970/000 1/970/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 

42/01/1401:تاریخ اجرا   

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 Bدوش کارن تیپ 

 

 ABS   :30    *30 دوش گوشی سر 3/870/000 3/870/000 3/570/000 3/570/000 3/170/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 Aدوش  کارن تیپ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/670/000 
 

 ABS   :30    *30 دوش گوشی سر 4/370/000 4/370/000 4/070/000 4/070/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                    
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALروشویی کارن  

 

 

 
 

 CM 15*15          ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000 1/370/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                 

 روشویی کارن پالس 

 
1/370/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 G کارن روشویی 

 

 

1/370/000 

 

 

 
 

 CM 7*7           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 

 

 

 

 % مالیات بر ارزش افزوده ، اضافه خواهد شد . 9به قیمت های فوق مبلغ * 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) عاملین فروشلیست قیمت 

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت دیاموند  3

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                  

 توالت دیاموند پالس 

 
1/470/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 G دیاموند الت تو

 

 

1/470/000 

 

 

 
 

 قطر CM 7            ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 دیاموند بیده  التتو
 

 قطر CM 21          ابعاد پلیت :     2/270/000 2/270/000 1/970/000 1/970/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 Bدوش دیاموند  تیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 قطر CM 30    گوشی سردوش برنجی:   6/150/000 6/150/000 5/650/000 5/650/000 5/150/000

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 Aدوش  دیاموند تیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5/650/000 
 

 قطر CM 30    گوشی سردوش برنجی:   6/650/000 6/650/000 6/150/000 6/150/000

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                   
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALروشویی دیاموند  

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000 1/370/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                 

 روشویی دیاموند پالس 

 
1/370/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 G دیاموند روشویی 

 

 

1/370/000 

 

 

 
 

 قطر CM 7           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 

 

 

 

 % مالیات بر ارزش افزوده ، اضافه خواهد شد . 9* به قیمت های فوق مبلغ 
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 بازرگانی آتریسامجتمع تولیدی 
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت زیگموند  3

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     2/070/000 2/070/000 1/770/000 1/770/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                  

 توالت زیگموندپالس 

 
1/570/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     2/070/000 1/770/000 2/070/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 G زیگموندالت تو

 

 

1/570/000 

 

 

 
 

 قطر CM 7            ابعاد پلیت :     2/070/000 1/770/000 2/070/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 زیگموندبیده  التتو
 

 قطر CM 21          ابعاد پلیت :     2/270/000 2/270/000 1/970/000 1/970/000 1/770/00

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 Bدوش زیگموند تیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 قطر CM 35   گوشی سردوش برنجی:   6/750/000 6/750/000 6/050/000 ــــــ 5/350/000

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 Aدوش  زیگموندتیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5/850/000 
 

 قطر CM 35   گوشی سردوش برنجی:   7/250/000 7/250/000 6/550/000 ــــــ

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                   
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALروشویی زیگموند 

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                 

 روشویی زیگموندپالس 

 
1/470/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 Gزیگموند روشویی 

 

 

1/470/000 

 

 

 
 

 قطر CM 7           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 

 

 

 

 مالیات بر ارزش افزوده ، اضافه خواهد شد .%  9* به قیمت های فوق مبلغ 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R  توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم محصولنوع 

  NORMALتوالت پالرمو   3

 

 

 
 

 CM16*16          ابعاد پلیت :      1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                  

 توالت پالرمو پالس 

 
1/470/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 بیده پالرمو الت تو

 

 

 

 
 

1/770/000 

 

 
 

 CM 13*22          ابعاد پلیت :     2/270/000 2/270/000 1/970/000 1/970/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 Bدوش پالرمو تیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 23* 35     گوشی سردوش برنجی : 6/450/000 6/450/000 5/950/000 5/950/000 5/450/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 Aدوش پالرمو تیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5/950/000 
 

 23* 35     گوشی سردوش برنجی : 6/950/000 6/950/000 6/450/000 6/450/000

 

 CM 13*22           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                   
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALروشویی پالرمو  

 

 

 
 

 CM 15*15          ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000 1/370/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                 

 روشویی پالرمو پالس 

 
1/370/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     1/870/000 1/870/000 1/570/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 

 

 

 

 

 % مالیات بر ارزش افزوده ، اضافه خواهد شد . 9فوق مبلغ * به قیمت های 
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت ویولت   3

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     2/070/000 2/070/000 1/770/000 1/770/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                  

 Gویولت  الت تو

 
1/570/000 

 

 

 
 
 

 قطر CM 7            ابعاد پلیت :     2/070/000 2/070/000 1/770/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

  NORMALرو شویی ویولت  

 

 

 
 

1/470/000 

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                 

 Gویولت   روشویی 
 

 قطر CM 7           ابعاد پلیت :     1/970/000 1/970/000 1/670/000 1/670/000 1/470/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 Bدوش ویولت  تیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 قطر CM 25   گوشی سردوش برنجی:   4/450/000 4/450/000 4/150/000 ــــــ 3/850/000

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 Aدوش  ویولت تیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4/350/000 
 

 قطر CM 25   گوشی سردوش برنجی:   4/950/000 4/950/000 4/650/000 ــــــ

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                   
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 مجتمع تولیدی بازرگانی آتریسا
 «سال گارانتی و خدمات پس از فروش  5» آتریسا شیر آالت بهداشتی 

 (موقت ) لیست قیمت عاملین فروش

R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

  NORMALتوالت مارلیک  3

 

 

 
 

 قطر CM 16          ابعاد پلیت :     2/070/000 2/070/000 1/770/000 1/770/000 1/570/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم توالت تیپ                  

 توالت مارلیک پالس 

 
1/570/000 

 

 

 
 
 

 CM 10*22           ابعاد پلیت :     2/070/000 2/070/000 1/770/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 S.Wمکانیزم                              

 

 G مارلیکالت تو

 

 

1/570/000 

 

 

 
 

 قطر CM 7            ابعاد پلیت :     2/070/000 2/070/000 1/770/000 1/770/000

 

 استراکچر مصرفی : 

 Gمکانیزم                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/01/1401تاریخ اجرا :  

 

 شیر آالت کالسیک و فانتز ی تو کار 
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R توضیحات استیل مات طال مات طال براق سفید کروم / طال کروم نوع محصول 

 Bدوش مارلیک تیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 قطر ABS :       CM 30 گوشی سردوش 4/270/000 4/270/000 3/770/000 3/770/000 3/170/000

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 
 

 استراکچر مصرفی : 

 Bمکانیزم دوش تیپ                   

 Aدوش  مارلیک تیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3/570/000 
 

 قطر ABS  :    CM 30گوشی سردوش  4/670/000 4/670/000 4/170/000 4/170/000

 

 قطر CM 21           ابعاد پلیت :    

 

 

 استراکچر مصرفی : 

 Aمکانیزم دوش تیپ                   
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