
(ریال)قیمت حوزه کاربرد(mm)ضخامت (mm)سایز محصول ردیف

1322/4B2,273,000

2402/4B2,875,000

3503B3,565,000

4633B4,353,000

5753B4,996,000

6903BD 6,254,000

71103/2BD 7,997,000

81253/2BD 9,644,000

91603/2B 12,277,000

101604BD 15,510,000

112003/9B 19,555,000

(ریال)قیمت حوزه کاربرد(mm)ضخامت (mm)سایز محصول ردیف

12401/8R1,778,000

13631/5R2,633,000

14751/8R3,311,000

15901/8R3,875,000

161102/2R5,731,000

171252/5R7,416,000

(ریال)قیمت تعداد در بسته(mm)ضخامت (mm)سایز محصول ردیف

18201/520693,000

19251/515877,000

20321/8101,300,000

21401/881,683,000

(ریال)قیمت (m)طول شاخه (mm)ضخامت (mm)سایز محصول ردیف

2250363,574,000

235033/42,089,000

245031/71,091,000

25502/21/7926,000

ISIRI 11215-21 :استاندارد                                                            ( متری6شاخه )     لوله برقی 

ISIRI 9119: های مخصوص سیستم جاروبرقی مرکزی                                         استاندارد      لوله

ISIRI 9119: استاندارد                                        ( متری6شاخه ) UPVCهای فاضالبی چسبی       لوله

ISIRI 12142-1: استاندارد                                           ( متری6شاخه )های ناودانی چسبی       لوله
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(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

2663210B139,000

279090BD 267,000

2811045BD 330,000

2912542BD 595,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

3063100BD 169,000

3190

3211042BD 445,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

3363144B157,000

349072BD 330,000

3511042BD 433,000

3612525BD 635,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

3763130B215,000

389072BD 392,000

3911042BD 545,000

4012525BD 728,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

4163150B225,000

4290

43110

 درجه87/5     زانو 

 درجه دوسر کوپل87/5     زانو 

 درجه دوسر کوپل45     زانو 

 درجه45     زانو 

 درجه90     زانو 

بزودی

بزودی

بزودی

1401/10/11 :اجراتاریخ



(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

446370B271,000

459035BD 541,000

4611020BD 798,000

4712516BD 1,162,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

486384BD 357,000

4911020BD 978,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

5090 ×  6336BD 476,000

51110 ×  6336BD 535,000

52110 ×  9024BD 696,000

53110 × 12516BD 1,122,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

54110 ×  6390B695,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

556390B307,000

569042BD 530,000

5711020BD 791,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

5832

5963

60110

سر کوپل  درجه سه45راه تبدیل         سه

 درجه45راه تبدیل         سه

 درجه45راه       سه

سر کوپل  درجه  سه87/5راه       سه

 درجه87/5راه       سه

سر کوپل  درجه سه45راه       سه

بزودی

بزودی

بزودی
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(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

6190 ×  6354BD 455,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

62110 ×  63

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

63125

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

6463  × 11048BD 463,000

6590  × 11030BD 712,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

6611030BD 898,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

6711060BD 435,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

6863120B232,000

699036BD 474,000

7011021BD 745,000

71110 × 12523BD 869,000

 درجه90راه       سه

 درجه90راه تبدیل       سه

راه دریچه بازدید      سه

  رابط دریچه بازدید

     سیفون

 درجه87/5راه تبدیل       سه

سر کوپل  درجه سه87/5راه تبدیل       سه

بزودی

بزودی
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(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

7263208B111,000

7390120BD 198,000

7411070BD 257,000

7512550BD 358,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

7663208B112,000

7790120BD 198,000

7811070BD 258,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

7990 ×  63160BD 202,000

80110 ×  63126BD 261,000

81110 ×  9072BD 268,000

82125 × 11056BD 344,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

8363180BD 158,000

8411050BD 363,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

8563

869055BD 580,000

8711035BD 779,000

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

48BD 595,000 و110 و 90 و 125 88

     بوشن دوسرکوپل بدون ترمز

رابط نر و ماده     

هک     کال

(رابط انبساطی)     موفه 

     بوشن دوسرکوپل ترمزدار

    بوشن تبدیل

بزودی
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(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

8963260B 73,000

9090264BD 139,000

91110100BD 195,000

92125

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

9320

9425

9532

9640

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

9720

9825

9932

10040

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

10120

10225

10332

10440

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

10520

(ریال)قیمت حوزه کاربردگونی/ تعداد در کارتن (mm)سایز محصول ردیف

10620

(توکار- روکار )پوش دوکاره      در

(متری  سانتی62)     زانو عصایی برقی 

(متری  سانتی37) درجه برقی 90     زانو 

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

(متری  سانتی42) درجه برقی بلند 90     زانو 

(متری  سانتی132)     زانو عصایی برقی 

     بوشن برقی بلند

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی
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