
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکد(ریال)قیمتشرحکد

mm13,470 32*20بوشن تبديل سفیدmm 75,95011114  20لوله سفید   10008

mm14,930 32*25بوشن تبديل سفیدmm 119,37011116  25لوله سفید   10010

mm23,180 40*20بوشن تبديل سفیدmm 224,39011118  32لوله سفید   10012

mm24,690 40*25بوشن تبديل سفیدmm 384,15011120  40لوله سفید   10014

mm30,550 40*32بوشن تبديل سفیدmm 623,15011122  50لوله سفید   10016

mm36,180 50*20بوشن تبديل سفیدmm 997,83011124  63لوله سفید   10018

mm36,080 50*25بوشن تبديل سفیدmm 1,441,12011126 75لوله سفید   10020

mm38,530 50*32بوشن تبديل سفیدmm 2,094,57011128  90لوله سفید   10022

mm45,640 50*40بوشن تبديل سفیدmm 3,170,52011130 110لوله سفید   10024

mm56,640 63*25بوشن تبديل سفیدmm 4,187,44011132  125لوله سفید   10026

mm58,900 63*32بوشن تبديل سفیدmm384,15011134 40لوله فويلدار 10114

mm75,360 63*40بوشن تبديل سفیدmm622,15011136 50لوله فويلدار 10116

mm86,440 63*50بوشن تبديل سفیدmm997,83011138 63لوله فويلدار 10118

mm117,100 75*40بوشن تبديل سفیدmm  2039,91011140لوله خمدار 16108

mm135,420 75*50بوشن تبديل سفیدmm  2561,45011142لوله خمدار 16110

mm155,010 75*63بوشن تبديل سفیدmm  32100,28011144لوله خمدار 16112

mm179,540 90 *50بوشن تبديل سفید20212,16011146باال تنه شیرفلکه  40848

mm201,620 90 *63بوشن تبديل سفید 25349,67011148باال تنه شیرفلکه  40850

mm241,730 90 *75بوشن تبديل سفید32546,90011150باال تنه شیرفلکه  40852

mm288,720 110 *63بوشن تبديل سفیدmm10,31011152 20بوشن سفید 11008

mm307,440 110 *75بوشن تبديل سفیدmm13,73011154 25بوشن سفید 11010

mm353,110 110 *90بوشن تبديل سفید mm22,89011156 32بوشن سفید 11012

mm824,030 110*125بوشن تبديل سفید mm42,73011158 40بوشن سفید 11014

mm15,220 20درجه سفید 90زانويی mm76,52012108 50بوشن سفید 11016

mm22,690 25درجه سفید 90زانويی mm125,29012110 63بوشن سفید 11018

mm37,120 32درجه سفید 90زانويی mm201,48012112 75بوشن سفید 11020

mm72,920 40درجه سفید 90زانويی mm351,74012114 90بوشن سفید 11022

mm124,770 50درجه سفید 90زانويی mm532,19012116 110بوشن سفید 11024

mm221,590 63درجه سفید 90زانويی mm730,78012118 125بوشن سفید 11026

mm338,330 75درجه سفید 90زانويی mm10,57012120 25*20بوشن تبديل سفید11112

 (تا اطالع ثانوی نقدی)   1399/04/27لیست قیمت لوله و اتصاالت  تک الیه  از تاریخ 
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 (تا اطالع ثانوی نقدی)   1399/04/27لیست قیمت لوله و اتصاالت  تک الیه  از تاریخ 

mm73,460 40*20*40 سه راه  تبديل سفید mm614,86013541 90درجه سفید 90زانويی 12122

mm76,490 40*25*40 سه راه  تبديل سفید mm973,90013542 110درجه سفید 90زانويی 12124

mm81,300 40*32*40 سه راه  تبديل سفید mm1,532,10013545 125درجه سفید 90زانويی 12126

mm117,370 50*32*50 سه راه  تبديل سفید mm17,83013565 20درجه  چپقی سفید 90زانويی 12208

mm283,440 63*25*63 سه راه  تبديل سفید mm22,73013572 25درجه  چپقی سفید 90زانويی 12210

mm284,280 63*32*63 سه راه  تبديل سفید mm26,35013574 20*25درجه سفید90زانويی تبديل 12312

mm287,990 63*40*63 سه راه  تبديل سفید mm14,07013576 20درجه سفید 45زانويی 12508

mm295,690 63*50*63 سه راه  تبديل سفید mm21,27013578 25درجه سفید 45زانويی 12510

mm9,210  20درپوش سفید  mm36,88014108 32درجه سفید 45زانويی 12512

mm13,170  25درپوش سفید  mm68,93014110 40درجه سفید 45زانويی 12514

mm17,650  32درپوش سفید  mm116,85014112 50درجه سفید 45زانويی 12516

mm29,760  40درپوش سفید  mm151,32014114 63درجه سفید 45زانويی 12518

mm54,990  50درپوش سفید  mm19,52014116 20سه راهی سفید 13108

mm121,890  63درپوش سفید  mm27,04014118 25سه راهی سفید 13110

mm181,570  75درپوش سفید  mm44,30014120 32سه راهی سفید 13112

mm265,170  90درپوش سفید  mm87,27014122 40سه راهی سفید 13114

mm427,770  110درپوش سفید  mm143,81014124 50سه راهی سفید 13116

mm51,090 20لوله  خم  دو سر بوشن سفید mm260,97016208 63سه راهی سفید 13118

mm66,890 25لوله  خم  دو سر بوشن سفید mm455,60016210 75سه راهی سفید 13120

mm25,950 20پل سفید mm875,04016508 90سه راهی سفید 13122

mm32,550 25پل سفید mm1,220,50016510 110سه راهی سفید 13124

mm30,940  20چهارراه سفید mm1,835,27017108 125سه راهی سفید  13126

mm40,990  25چهارراه سفید mm26,51017110 20سه راهی  سه کنج 13208

mm99,340   20*1/2زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید mm33,10020108 25سه راهی  سه کنج 13210

mm141,280  25*3/4زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید mm25,04020110 25*20*20 سه راه  تبديل سفید 13520

mm101,680 25*1/2زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید mm25,65020112 25*20*25 سه راه  تبديل سفید 13522

mm152,970 20*1/2زانويى مغزی فلزى ديوارى سفید mm33,63020508 25*25*20 سه راه  تبديل سفید 13524

mm171,520 20*3/4زانويى مغزی  فلزى ديوارى سفید mm40,59020509 32*20*20 سه راه  تبديل سفید 13532

mm184,870 25*3/4 "زانويى مغزی  فلزى ديوارى سفیدmm39,12020512 32*20*32 سه راه  تبديل سفید 13534

mm87,140 20*"1/2بوشن يکسر فلزى سفیدmm43,91021008 32*25*32 سه راه  تبديل سفید 13540
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mm173,600   25*1/2 " زانويى يکسر مغزى فلزى سفیدmm135,18023511 20*"3/4بوشن يکسر فلزى سفید21010

mm368,800  20 *1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى سفید mm91,48023514 25*"1/2بوشن يکسر فلزى سفید21011

mm526,500  25*3/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفیدmm133,92023515 25*"3/4بوشن يکسر فلزى سفید21012

mm691,400  32*"1مهره ماسوره بوشن فلزى سفید mm213,34023516 32*"1بوشن يکسر فلزى سفید21014

mm1,310,400  40*1 1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفیدmm528,99023518   40*1 "1/4 گوش سفید٦بوشن يکسر فلزى 21116

mm1,966,400 50*1 1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید mm601,42023520  50*1 "1/2 گوش سفید٦بوشن يکسر فلزى 21118

mm2,740,400 63*"2مهره ماسوره بوشن فلزى سفیدmm1,312,04023522  63*"2 گوش سفید٦بوشن يکسر فلزى 21120

mm149,390  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفیدmm1,726,52024530   75*2 1/2" گوش سفید٦بوشن يکسر فلزى 21122

mm193,050  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفیدmm3,633,49024531   90*"3گوش سفید 8بوشن يکسر فلزى 21124

mm207,260  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفیدmm5,066,43024532  110*"4 گوش  سفید8بوشن يکسر فلزى 21126

mm245,260  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفیدmm140,59024533  20*"1/2مغزى يکسر فلزى سفید21208

mm100,000   20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفیدmm176,89025008  20*"3/4مغزى يکسر فلزى سفید21210

mm136,760 20 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفیدmm145,09025010  25*"1/2مغزى يکسر فلزى سفید21211

mm112,830   25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفیدmm165,19025012  25*"3/4مغزى يکسر فلزى سفید21212

mm141,850  25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفیدmm302,02025014   32*"1مغزى يکسر فلزى سفید21214

mm238,860   32 *1 "سه راهى بوشن فلزى سفیدmm782,15025018   40*1 1/4" گوش سفید٦مغزى يکسر فلزى 21316

mm161,270   20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى سفیدmm961,59025506   50*1  1/2" گوش سفید٦مغزى يکسر فلزى 21318

mm100,560  20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفیدmm1,876,84026010   63*2 " گوش سفید٦مغزى يکسر فلزى 21320

mm106,870  25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفیدmm97,25026014   20*"1/2زانويى يکسر بوشن فلزى سفید 23008

mm144,610  25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفیدmm140,20026016    20*"3/4زانويى يکسر بوشن فلزى سفید 23010

mm177,410 20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفیدmm97,13026510   25*"1/2زانويى يکسر بوشن فلزى سفید 23012

mm190,220  25 *3/4 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفیدmm141,78026518   25*"3/4زانويى يکسر بوشن فلزى سفید 23014

63mm319,360فلنج پلیمری mm142,99030218   32*"3/4زانويى يکسر بوشن فلزى سفید 23016

75mm342,160فلنج پلیمری  mm223,36030220   32*"1زانويى يکسر بوشن فلزى سفید 23018

23208mm20*1/2"90فلنج  پلیمری246,07030222زانويى زوج يکسر بوشن فلزى سفیدmm468,800

23212mm25*1/2"110فلنج پلیمری  272,46030224زانويى زوج يکسر بوشن فلزى سفیدmm542,180

23308 mm 20*1/2 " 63آداپتور فلنج پلیمری 303,63030318 يکسر بوشن فلزى سفید500زانويى زوج رادياتوریmm88,180

75mm131,620آداپتور فلنج پلیمری mm154,11030320 20 *1/2 " زانويى يکسر مغزى فلزى سفید23508

90mm240,100آداپتور فلنج پلیمری mm186,59030322  20*3/4" زانويى يکسر مغزى فلزى سفید 23509

110mm306,820آداپتور فلنج پلیمریmm187,06030324    25*3/4"زانويى يکسر مغزى فلزى سفید  23510
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mm11,600 25درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 20mm64,65041122مهره ماسوره دو طرف جوش سفید40202

R9,570("1/2)20درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز25mm87,81041151مهره ماسوره دو طرف جوش سفید40204

R18,340("3/4)25درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز32mm133,65041152مهره ماسوره دو طرف جوش سفید40206

R29,830("1)32درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز63mm348,10041153مهره ماسوره دو طرف جوش سفید40212

B9,570("1/2)20درپوش رزوه دار پايه بلند آبیmm314,97041161 20شیر مغزى برنجى يکپارچه سفید  40308

B18,340("3/4)25درپوش رزوه دار پايه بلند آبیmm368,06041162 25شیر مغزى برنجى يکپارچه سفید  40310

B29,830("1)32درپوش رزوه دار پايه بلند آبیmm626,10041163 32شیر مغزى برنجى يکپارچه سفید  40312

7,210  طرح جديد R("1/2)20درپوش رزوه دار پايه بلند قرمزmm971,02041171 40شیر مغزى برنجى يکپارچه سفید  40314

7,210   طرح جديد B("1/2)20درپوش رزوه دار پايه بلند آبیmm1,545,18041181 50شیر مغزى برنجى يکپارچه سفید  40316

mm1,614,50041208 W 63شیر مغزى برنجى يکپارچه سفید  40318 1/213,340 "شابلون سفید

mm729,44041210 W 20 درجه سفید ٤٥شیرفلکه 40509 3/411,480 "شابلون سفید

mm 50050,510صفحه نصب رادياتورىmm875,15041250 20 درجه سفید ٤٥شیرفلکه بوشن فلزی 40511

mm724,720 25 درجه سفید ٤٥شیرفلکه 40513

mm344,550 20سفید (کامل  )شیر فلکه40808

mm509,340 25سفید (کامل  )شیر فلکه40810

mm785,420 32سفید (کامل  )شیر فلکه40812

mm795,360 40سفید (کامل  )شیر فلکه40814

mm 20126,950پايین تنه شیر فلکه سفید40828

mm 25155,180پايین تنه شیر فلکه سفید40830

mm 32233,030پايین تنه شیر فلکه سفید40832

mm 203,240بست لوله سفید40940

mm 253,770بست لوله سفید40942

mm 326,710بست لوله سفید40944

mm 409,440بست لوله سفید40946

mm 205,400 بست زوج لوله سفید40960

mm 256,110 بست زوج لوله سفید40962

mm3,950 20درپوش رزوه دار سفید 41100

mm5,880 25درپوش رزوه دار سفید 41102

mm10,490 32درپوش رزوه دار سفید 41104

mm7,820 20درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 41120


