
 لیست قیـــمت

 انواع فیلتـــرهای دستگاه تصفیه آب

 خانــــگی و نیمه صنــــعتی

 قیمت نــــــــام فیلتر

 950,000 گالن 400فیلتر ممبران هیدروتک تایوان  

 500,000 ست سه مرحله فیلتر اینالین تایوانی کلین پیور

 420,000 پک فیلتر سه مرحله اول اینالین آکواجوی تایوان

 400,000 گالن هیدروتک 100فیلتر ممبران 

 CCK 380,000فیلتر سه مرحله اول جامبو سی سی کا 

 TLC-75 360,000الیه ممبران پنتیر  11فیلتر 

 TLC-100 350,000الیه ممبران پنتیر  13فیلتر 

 TLC-75 320,000الیه ممبران پنتیر  11فیلتر 

 300,000 گالن هیدروتک 50فیلتر ممبران 

 290,000 گالن تورای فیلم 75الیه  13فیلتر ممبران 
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 قیمت نــــــــام فیلتر

 260,000 مرحله اول بیومکس 3پک فیلتر 

 260,000 کریستالمرحله تایوانی سوپر  3پک فیلتر 

 260,000 تایوان روبنمرحله اول  3پک فیلتر 

 250,000 الیه فیلمتک اصلی 13فیلتر ممبران 

 240,000 مرحله اول دستگاه تصفیه آب اینالین 3فیلتر 

 Anahit 240,000مرحله اینالین آناهیت  3پک فیلتر 

 200,000 فیلتر قلیایی آلکاالین

 200,000 فیلتر قلیایی تایوانی دستگاه تصفیه آب

 250,000 فیلتر پشت ساید تایوانی سافت واتر

 200,000 فیلتر قلیایی آلکاالین بلو

 Filmtec 200,000الیه  11فیلتر ممبران فیلمتک 

 160,000 مرحله اول الیف واتر 3پک فیلتر تصفیه آب 
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 قیمت نــــــــام فیلتر

 Envy 150,000اینچ  10مرحله خانگی  3پک فیلتر 

 130,000 فیلتر پست کربن تایوانی

 130,000 فیلتر مینرال سوپر کریستال تایوانی

 130,000 فیلتر پست کربن ویتنامی

 130,000 فیلتر پست کربن سوپر کریستال

 130,000 فیلتر مینرال سوپر کریستال شفاف

 130,000 آناهیتاینچ  10مرحله خانگی  3پک فیلتر 

 120,000 فیلتر اینفرارد

 120,000 فیلتر اینفرارد ، فیلتر اکسیژن ساز دستگاه تصفیه آب

 120,000 فیلتر مینرال تایوانی دستگاه تصفیه آب

 Nova 120,000فیلتر گرد سرامیکی کلمنی نووا 

 110,000 مرحله فیلتر تصفیه آب بلوسی 3ست 
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 قیمت نــــــــام فیلتر

 100,000 واترفیلتر پشت ساید دو منظوره الیف 

 100,000 قنات آبمرحله اول تصفیه  3پک فیلتر 

 100,000 فیلتر قلیایی آلکاالین ایرانی

GACفیلتر کربن گرانول   85,000 آناهیت 2مرحله  

 80,000 گرم 700فیلتر الیافی جامبو 

ppفیلتر الیافی   Roudy 80,000جامبو رودی  

 70,000 فیلتر مینرال الیف واتر

 70,000 میکرون الیف واتر 5فیلتر اینالین 

 70,000 مرحله اول تصفیه آب رودی 3فیلتر 

 70,000 فیلتر پست کربن الیف واتر

 70,000 فیلتر مینرال الیف واتر

 70,000 فیلتر محافظ ممبران ایرانی
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 قیمت نــــــــام فیلتر

 T33 65,000فیلتر پست کربن 

 65,000 میکرون الیف واتر 1فیلتر اینالین 

 65,000 فیلتر اینالین کربن گرانول الیف واتر

 65,000 1درجه فیلتر پست کربن 

 65,000 1 درجهفیلتر مینرال 

 50,000 درصد کوکونات 100ایرانی  2فیلتر مرحله 

 40,000 فیلتر ماشین لباسشویی

 40,000 فیلتر الیافی آنتی باکتریال سوپر کریستال

 CCK 20,000فیلتر پلی پروپیلن سی سی کا 
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