
GSO قیمت فروش سایت 

304استیل 

                                   ریال55,000,000 با ریموت کنترل و سیستم شیر برقی40×40آتشدان 

                                    ریال32,000,000 با سیستم ساده40×40آتشدان 

                                   ریال57,000,000  با ریموت کنترل و سیستم شیر برقی100×23آتشدان 

                                  ریال33,500,000  با سیستم ساده100×23آتشدان 

                                    ریال80,000,000  با ریموت کنترل و سیستم شیر برقی200×30آتشدان 

                                   ریال56,500,000  با سیستم ساده200×30آتشدان 

                                   ریال55,000,000  با ریموت کنترل و سیستم شیر برقیD50آتشدان 

                                    ریال32,000,000  با سیستم سادهD50آتشدان 

                                  ریال125,000,000  با ریموت کنترل و سیستم شیر برقی60×60آبنمای آتش 

                                    ریال100,000,000  با سیستم ساده60×60آبنمای آتش 

                                   ریال150,000,000  با ریموت کنترل و سیستم شیر برقی80×80آبنمای آتش 

                                  ریال127,000,000  با سیستم ساده80×80آبنمای آتش 

                                                                                                                                  

             GSOابنما اتش برند -                          لیست قیمت آتشدان 

           1400/05/11

نام محصول

.تحویل کاال در دفتر فروشنده انجام می گردد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد

قیمت فوق بدون هیچ کسورات قانونی محاسبه شده است

.گارانتی کل محصوالت به مدت یکسال از زمان  فروش می باشد



316استیل 304استیل 

                                            11,700,000                                          10,200,000 سانتیمتری30آبشار 

                                             14,000,000                                         11,800,000 سانتیمتری40آبشار 

                                            19,200,000                                           1,600,000 سانتیمتری60آبشار 

                                           24,300,000                                          20,000,000 سانتیمتری80آبشار 

                                            34,000,000                                         27,000,000 سانتیمتری لبه بلند80آبشار 

                                           34,800,000                                        27,700,000 سانتیمتری100آبشار 

                                            41,200,000                                        32,700,000 سانتیمتری120آبشار 

                                            50,000,000                                         40,200,000 سانتیمتری150آبشار 

                                           65,200,000                                         51,200,000 سانتیمتری170آبشار 

                                            76,000,000                                        59,300,000 سانتیمتری200آبشار 

                                            30cm - s35,000,000                                        45,000,000 سانتیمتری مدل 30آبشار پایه دار 

                                             60cm - s45,000,000                                         60,000,000 سانتیمتری مدل 60آبشار پایه دار 

                                           38,500,000                                         30,000,000 سانتیمتری مدل شوتر40آبشار 

.گارانتی کل محصوالت به مدت یکسال از زمان  فروش می باشد

                                                                                                                                  

.تحویل کاال در دفتر فروشنده انجام می گردد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد

قیمت فوق بدون هیچ کسورات قانونی محاسبه شده است

هزینه نصب و راه اندازی به صورت توافقی دریافت می گردد

            GSOشوتر برند -                      لیست قیمت نازل های آبشار 

1400/05/11            با تخفیف  
   قیمت فروش سایت GSO (ریال) 

نام محصول



316استیل 304استیل 

                                            53,000,000                                44,000,000فلنچدار دو تیکه  30cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                            45,400,000                              38,500,000یک تیکه 30cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                            68,500,000                                56,000,000فلنچدار دو تیکه  40cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                            58,000,000                               48,000,000یک تیکه 40cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                             40cm41,500,000                                51,000,000 با آبریز کرتین دیوارینازل استخری مدل 

                                            100,000,000                                79,000,000فلنچدار دو تیکه  50cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                             82,000,000                                66,000,000یک تیکه 50cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                            113,000,000                               89,000,000فلنچدار دو تیکه  60cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                            100,000,000                                79,000,000یک تیکه 60cmنازل استخری مدل کرتین ایستاده با آبریز 

                                             60cm49,000,000                                60,000,000 با آبریز کرتین دیوارینازل استخری مدل 

                                                                                                                                  

.تحویل کاال در دفتر فروشنده انجام می گردد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد

قیمت فوق بدون هیچ کسورات قانونی محاسبه شده است

هزینه نصب و راه اندازی به صورت توافقی دریافت می گردد

                  GSO                    لیست قیمت نازل کرتین ایستاده و دیواری 

  1400/05/11
   قیمت فروش سایت GSO (ریال) 

نام محصول

.گارانتی کل محصوالت به مدت یکسال از زمان  فروش می باشد



GSO قیمت فروش سایت 

304استیل 

                                                       ریال25cm18,500,000نازل ریزشی یک ردیف 

                                                       ریال25cm22,300,000نازل ریزشی دو ردیف 

                                                       ریال25cm27,200,000نازل ریزشی سه ردیف 

                                                       ریال50cm23,500,000نازل ریزشی یک ردیف 

                                                       ریال50cm29,500,000نازل ریزشی دو ردیف 

                                                      ریال50cm37,600,000نازل ریزشی سه ردیف 

                                                       ریال100cm34,500,000نازل ریزشی یک ردیف 

                                                       ریال100cm45,300,000نازل ریزشی دو ردیف 

                                                        ریال100cm59,000,000نازل ریزشی سه ردیف 

                                                       ریال200cm52,800,000نازل ریزشی یک ردیف 

                                                       ریال200cm82,000,000نازل ریزشی دو ردیف 

                                                       ریال200cm105,000,000نازل ریزشی سه ردیف 

سفارشینازل ریزشی یک ردیف منحنی

سفارشینازل ریزشی دو ردیف منحنی

سفارشینازل ریزشی سه ردیف منحنی

                                                                                                                                  

               GSOبرند  (بارانی)            لیست قیمت نازل های ریزشی 

  1400/05/11

نام محصول

.گارانتی کل محصوالت به مدت یکسال از زمان  فروش می باشد

.تحویل کاال در دفتر فروشنده انجام می گردد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد

قیمت فوق بدون هیچ کسورات قانونی محاسبه شده است



GSO قیمت فروش سایت 

304استیل 

                                             ریال54,000,000وزنه با 25cmنازل نواری یک ردیف 

                                              ریال44,000,000 با فنر25cmنازل نواری یک ردیف 

                                             ریال82,000,000 وزنه با25cmنازل نواری دو ردیف 

                                             ریال63,000,000فنر  با25cmنازل نواری دو ردیف 

                                             ریال95,000,000وزنه با 50cmنازل نواری یک ردیف 

                                             ریال73,000,000فنر با 50cmنازل نواری یک ردیف 

                                            ریال155,000,000وزنه با 50cmنازل نواری دو ردیف 

                                            ریال113,000,000فنر با 50cmنازل نواری دو ردیف 

                                            ریال170,000,000وزنه با 100cmنازل نواری یک ردیف 

                                            ریال127,000,000فنر با 100cmنازل نواری یک ردیف 

                                           ریال295,000,000وزنه با 100cmنازل نواری دو ردیف 

                                             ریال210,000,000فنر با 100cmنازل نواری دو ردیف 

                                            ریال320,000,000وزنه با 200cmنازل نواری یک ردیف 

                                           ریال233,000,000فنر با 200cmنازل نواری یک ردیف 

                                          ریال583,000,000وزنه با 200cmنازل نواری دو ردیف 

                                             ریال411,000,000فنر با 200cmنازل نواری دو ردیف 

سفارشینازل نواری منحنی

                                                                                                                                  

           GSOبرند  (رشته ایی  )            لیست قیمت نازل های نواری 

        1400/05/11

نام محصول

.گارانتی کل محصوالت به مدت یکسال از زمان  فروش می باشد

.تحویل کاال در دفتر فروشنده انجام می گردد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد

قیمت فوق بدون هیچ کسورات قانونی محاسبه شده است
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