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وع ن

 محصول
 درجه گروه نام طرح سایز

 قیمت مصرف

 )تومان(

کاشی 

 دیوار

60*20 

 دیجیتال

 آپیا، اکساید، قالبدار آگاتا، گاالنت، قالبدار ناتلی، پاریس، قالبدار هالیدی، منهتن،

 سیاتل و سیسیل روشن
1 

1 62،000 

2 49،000 

، تیره ، قالبدار ناتلی تیره، پاریستیره گاالنت، تیره قالبدار آگاتا تیره، ، اکسایدتیره آپیا

 ، آگاتا )قالبدار، فریم دار(و سیسیل تیره تیره ، سیاتلتیره ، منهتنتیره قالبدار هالیدی
2 

1 68،000 

2 51،000 

 B 3دکور قالبدار آگاتا 
1 69،000 

2 56،000 

 قالبدار منهتن، دکور قالبدار سیاتل،، دکور قالبدار هالیدی، دکور Aدکور قالبدار آگاتا 

 دکور قالبدار سیاتل
4 

1 74،000 

2 59،000 

100*33 

 دیجیتال

 رکتیفاید

 175،000 1 1 آکسفورد، چلسای، قالبدار بیتایل، قالبدار تیتانیوم

 دکور قالبدار آکسفورد، دکور چلسای روشن، قالبدار راه راه ونتو، دکور قالبدار ونتو،

 قالبدار برایتون، دکور قالبدار تیتانیومدکور 
2 1 187،000 

 198،000 1 3 دکور قالبدار آکسفورد تیره، قالبدار برایتون تیره

 262،000 1 4 دکور قالبدار تیتانیوم متالیک

 
120*40 

 دیجیتال

 رکتیفاید

 164،000 1 1 ، قالبدار هنسا )کرم(آکروس روشن

 )بژ(، قالبدار هنسا آکروس تیره
 

2 
1 191،000 

 دکور قالبدار آکروس
 

3 
1 171،000 

 

60*30 

 دیجیتال

 

تراورتینو، تراورتینو مربعی و هرمی، مارمارا، مارمارا موزائیکی، برمودا و برمودا مربعی، 

 روشنآرت نوا کرم روشن، سلن طوسی 
1 

1 119،000 

2 89،000 

 129،000 1 2 آرت نوا تیره، سلن طوسی تیره 

 3 دکور مارمارا، برمودا هرمی، آرت نوا و سلن
1 125،000 

2 96،000 

60*30 

 دیجیتال

 رکتیفاید

برلین )کرم  قالبدار، وینترفیلو  وینترفیلاربیس، لینو و لینو قالبدار، آرنا و آرنا قالبدار، 

 و مربعی )کرم و گریس روشن مات(  وشن مات(، برلین قالبدار راه راهو گریس ر
1 1 136،000 

، لینو قالبدار تیره، برلین )گریس و اکساید تیره مات(، برلین قالبدار راه راه تیره اربیس

 و مربعی )گریس و اکساید تیره مات(
2 1 146،000 

 146،000 1 3 ، دکور آرنا قالبدار، دکور قالبدار وینترفیل Bو  Aدکور اربیس 



نوع 

 محصول
 درجه گروه نام طرح سایز

 قیمت مصرف

 )تومان(

کاشی 

 دیوار

75*25 

 دیجیتال

ونوس )لعاب ویژه میکا(، رنسانس بژ قالبدار راه راه، داالس، تورین و قالبدار پادووا 

 روشن، موناکو )کرم(، باربادوس روشن
1 

1 79،000 

2 61،000 

ونوس قالبدار تیره )فریم دار، پنجره ای و راه راه پنجره ای(، داالس تیره، تورین و قالبدار 

 تیره، پادووا تیره، موناکو )بژ(، باربادوس قالبدار راه راه 
2 

1 81،000 

2 63،000 

 3 دکور پالمیراس، دکور جابوت، دکور قالبدار باربادوس
1 82،000 

2 64،000 

75*25 

 دیجیتال

 رکتیفاید

 بیانکو قالبدار روشن
 

1 

1 89،000 

2 68،000 

 2 بیانکو قالبدار تیره 
1 92،000 

2 70،000 

 3 دکور بیانکو قالبدار
1 98،000 

2 75،000 

90*30 

 دیجیتال

 رکتیفاید

)روشن و کلورادو تکستایل )روشن(، ویکتوریا قالبدار راه راه، آنابل )روشن و تیره(، 

قالبدار تیره(، آمستردام )روشن و تیره(، لندن )روشن و تیره(، هاوایی قالبدار )روشن و 

قالبدار راه راه، پرتلند تیره(، فالکون )روشن و تیره(، اسکارلت، ایسلند قالبدار، پرتلند، 

 قالبدار میلنا و قالبدار میلنا راه راه، دوان

1 

1 155،000 

2 114،000 

 ویکتوریا قالبدار گلدار)تکستایل قالبدار راه راه، دکور ویکتوریا قالبدار گلدار(

 پرتلنددکور گلدار اسکارلت، دکور ایسلند قالبدار مربعی و راه راه، دکور 

 

2 

1 164،000 

2 123،000 

فالکون، قالبدار، دکور قالبدار هاوایی، دکور قالبدار کلورادو دکور تکستایل گلدار، دکور 

 دکور دوان دکور قالبدار موج دار اسکارلت، دکور قالبدار میلنا،
3 

1 174،000 

2 137،000 

90*30 

 رکتیفاید
 1 فانال و فانال قالبدار

1 155،000 

2 114،000 

 

 

 

 

 

 

   



 قیمت مصرف )تومان( درجه گروه نام طرح سایز نوع محصول

 کاشی کف

25*25 

انیس، سافت، لوک، مارمارا، آلکورا، رجینا، سیدنی، پالمیراس، کوانتم، سابینو، 

، H10 ،H101 ،H105 ،H102پرال، جابوت، تراورتینو، ملودی، راشل، 

H103،H108   ،H104 ،H109الدرادو، برمودا ، 

1 
1 37،000 

2 34،000 

60*60 

 )دیجیتال رکتیفاید(

 

 1 نارسیس
1 71،000 

2 66،000 

نیروانا، ایبونی، کریستال، رومانزا، کینگ استون، نوادا، کاتانیا، کارمن، میالن و 

 بروکلین
2 

1 126،000 

2 116،000 

 3 دکور نیروانا، دکور رومانزا، دکور نوادا، دکور کاتانیا و دکور میالن
1 133،000 

2 123،000 

60*60 

فول  -)دیجیتال رکتیفاید

 پولیش(

 1 کریستال
1 160،000 

2 146،000 

30*30 

 -)دیجیتال

 رکتیفاید(

E101 ،E112 ،E115 ،E116 ،E117 ،E102 ،E103 ،E104 ،E105 ،

E106 ،E108 ،E109 ،E110 ،E11 ،E112 ،E113 ،E114 ،E115 ،E116 ،

E117 ،E118 ...و 

1 
1 140،000 

2 119،000 

 E121 2، دکور اچ تایل، دکور جی تایل
1 146،000 

2 123،000 

 3 تکستایل و ویکتوریا روشن
1 152،000 

2 133،000 

40*40 

 رکتیفاید( –)دیجیتال 
 G119 ،G121 1مات 

1 150،000 

2 137،000 

 

 

 

 

 

 



 

 قیمت مصرف )تومان( درجه گروه نام طرح سایز نوع محصول

 کاشی کف

100*25 

 رکتیفاید( -)دیجیتال

  کپنهاگ، میسی سیپی، آندوراس و سی سایدراشل، 

1 
1 166،000 

2 152،000 

 B 2و  Aدکور میسی سیپی 
1 172،000 

2 157،000 

80*80 

 )دیجیتال رکتیفاید(

 1 لیسبون روشن و پیترا )روشن، تیره(
1 169،000 

2 156،000 

 2 لیسبون تیره
1 179،000 

2 165،000 

افیت(، مارمیتا الپاتو)روشن و تیره(، دیترویت الپاتو)بژ، آنترازیت، گر الپاتو افکت،لیون 

 رافائل الپاتو )روشن و تیره(
3 

1 190،000 

2 175،000 

80*80 
 )فول پولیش( )دیجیتال رکتیفاید(

 1 انیکس، کارارا، کریستال، آلبرتا، آنتیا، ناپولی
1 205،000 

2 188،000 

120*60 

 رکتیفاید( -)دیجیتال

 1 ، آنجلو سفیدپروجا )بژ و کرم(، کالن )بژ و کرم(، بالتیک مات )سفید(
1 182،000 

2 166،000 

 2 ، آنجلو مشکی)اکساید( پروجا طوسی، گرویتی )روشن و تیره(، کالن طوسی، بالتیک مات
1 193،000 

2 177،000 

 3 )روشن و تیره( گرافیت(، فیور قالبدار)بژ، آنترازیت،  دیترویت الپاتو
1 202،000 

2 185،000 

120*60 

 (پولیش فول) (رکتیفاید دیجیتال)
 1 )روشن و تیره( انیکس، اینفینتی، کارارا

1 249،000 

2 227،000 

80*40 

 )دیجیتال رکتیفاید(

 

 1 پیترا )استخوانی و بژ(
1 163،000 

2 150،000 

 2 دیترویت الپاتو بژ 
1 172،000 

2 157،000 

 3 )آنترازیت و گرافیت( دیترویت الپاتو
1 176،000 

2 161،000 

120*20 

 )دیجیتال رکتیفاید(

 1 )سفید و بژ( )بژ و طوسی(، آندوراس قالبدار مات آرت وود قالبدار
1 179،000 

2 164،000 

 2 )قهوه ای( آرت وود قالبدار
1 190،000 

2 173،000 

160*80 

 )دیجیتال رکتیفاید(

 1 (snow)سیلوانا )سفید(، برایت پرل 
1 249،000 

2 227،000 

 2 (rainbow)برایت پرل  ،(silver)سیلوانا )طوسی و آبی زنگاری(، برایت پرل 
1 276،000 

2 251،000 

160*80 

 (پولیش فول) (رکتیفاید دیجیتال)
 1 کامفورت، مارینا

1 347،000 

2 315،000 

95*95 

 (رکتیفاید دیجیتال)

 (پولیش فول)

 1 )استخوانی و طوسی روشن( پیترا -بالنو )کرم(
1 215،000 

2 196،000 

 2 )بژ و طوسی تیره( پیترا –بالنو )بژ( 
1 228،000 

2 208،000 

 3 بژ(دیترویت الپاتو )آنترازیت، گرافیت و 
1 237،000 

2 216،000 

95*95 

 (پولیش فول) (رکتیفاید دیجیتال)
 1 نیکس، کارارا، کریستال، آلبرتا، آنتیا، ناپولیا

1 248،000 

2 225،000 

120*120 

 )دیجیتال رکتیفاید(

 1 )سفید و بژ( فاستر روشن، مونزا مات
1 347،000 

2 315،000 

 2 فاستر تیره
1 385،000 

2 349،000 

120*120 

 (پولیش فول) (رکتیفاید دیجیتال)
 1 ، کارارا، هابانامونزا، انیکس

1 452،000 

2 410،000 



 

 

 

 روشویی

 پرسالنی
 

 شرح طرح نوع محصول
قیمت 

 مصرف)تومان(
 روشویی

 سانتیمتر( 40)سایز 

 (60*120)درصورت تولید با پرسالن های سایز 

 1،035،000 فول پولیش( -الپاتو -گاما )مات

 روشویی

 سانتیمتر( 40)سایز 

 (80*160)درصورت تولید با پرسالن های مات سایز 

 1،065،000 گاما )مات(

 روشویی

 سانتی متر( 60،70،80)سایز 

 (60*120)درصورت تولید با پرسالن های سایز 

 رویال و الندا 

 فول پولیش( –الپاتو  -)مات
2،820،000 

 روشویی

 سانتی متر( 60،70،80)سایز 

 (80*160)درصورت تولید با پرسالن های مات سایز 

 2،900،000 رویال و الندا )مات(

 روشویی

 سانتی متر( 120)سایز 
 3،853،000 فول پولیش( –الپاتو  -رویال )مات

 روشویی

 سانتی متر( 120)سایز 

 (80*160)درصورت تولید با پرسالن های مات سایز 

 4،000،000 الپاتو( –رویال )مات 

 روشویی

 سانتی متر( 160)سایز 
 4،855،000 دو لنگه

 روشویی

 (60*120)درصورت تولید با پرسالن های سایز 
 9،452،000 فول پولیش( –الپاتو  -دلتا )مات

 روشویی

 (80*160)درصورت تولید با پرسالن های مات سایز 
 9،734،000 دلتا )مات(

 روشوییکابین 

 (16mm)ضخامت 

 سانتی متر( 60،70،80)سایز 

B02،B031،800،000 ، ساده 

 کابین روشویی

 (16mm)ضخامت 

 سانتی متر( 60،70،80)سایز 

 2،644،000 امگا

 کابین روشویی

 (16mm)ضخامت 

 سانتی متر( 120)سایز 

PVC B02،B03 2،744،000 

 376،000 50*80 آینه روشویی

 508،000 120*70 آینه روشویی

 80*50 1،038،000 (LEDآینه روشویی تاچ چراغدار  )



 

 قیمت مصرف درجه نام طرح گروه بندی افکت سایز نوع محصول

پرسالن 

 )اسلب(
240*120 

 مات

 روشن
 

- 

 550،000 1درجه 

 230،000 4درجه 

 گلکسی، موون تیره
 570،000 1درجه 

 250،000 4درجه 

 بدنه رنگی

 )با چاپ مشکی(
- 

 - 1درجه 

 - 4درجه 

)فول براق 

 پولیش(

 مارس، نپتون، اورانوس، ونوس روشن
 700،000 1درچه 

 300،000 4درجه 

 گلکسی، ونوس تیره
 760،000 1درجه 

 330،000 4درجه 

 بدنه رنگی

 )با چاپ مشکی(

 

 مرکوری، سترن

 920،000 1درجه 

 390،000 4درجه 

 120*120 پرسالن

 مات

 - روشن
 - 1درجه 

 - 4درجه 

 - تیره
 - 1درجه 

 - 4درجه 

)فول براق 

 پولیش(

 مارس، نپتون، بالژیو روشن
 480،000 1درجه 

 230،000 4درجه 

 - تیره
 530،000 1درجه 

 260،000 4درجه 

 

 

 

 

  



 )تومان( مصرف درجه طرح نام سایز نوع محصول

 تک گل

 43،000 1 آرنا 30*60

15*15 

(، پلوتون قهوه ای، Bو  A(، آمور کرم، پیترا )Bو  Aپیرامید )

 ، مگاآلفا

1 19،000 

2 17،000 

 فالکون، نپتون و آمور کوتینگ نقره ای
1 30،000 

2 27،000 

 353،000 1 فیور 60*120

25*25 
 

 ژوپیتر

1 57،000 

2 51،000 

 حاشیه
 37،000 1 آکسفورد، چلسای 8*33

60*3.5 B101 1 73،000 

 سیگاری

 27،000 1 کوپر 2*60

 27،000 1 استیل 1.5*60

 30،000 1 استیل 1.5*75

90*2 

 
C103 )فالکون نقره ای و طالیی( 

1 24،000 

2 22،000 

 29،000 1 کوپر 2*75

 قطعات موزائیکی

 نیو مورو راشل 31*65
1 41،000 

2 37،000 

 نیو مورو سی ساید 30*65
1 41،000 

2 37،000 

30*30 

 آنابل و اسکارلت
1 35،000 

2 31،000 

 آندوراس
1 38،000 

2 37،000 

 ناتالی و دیترویت
1 53،000 

2 48،000 

 30،000 1 اریس 25*30

 46،000 1 ایسلند 25*45

 


