
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

18,380 32*20بوشن تبديل سفید109,8503111114  میلیمتر20لوله سفید   10008

20,520 32*25بوشن تبديل سفید172,6603211116  میلیمتر25لوله سفید   10010

31,110 40*20بوشن تبديل سفید324,5503311118  میلیمتر 32لوله سفید   10012

33,420 40*25بوشن تبديل سفید555,6503411120  میلیمتر40لوله سفید   10014

41,210 40*32بوشن تبديل سفید901,3303511122  میلیمتر 50لوله سفید   10016

48,220 50*20بوشن تبديل سفید1,443,2703611124  میلیمتر 63لوله سفید   10018

5048,630*25بوشن تبديل سفید2,084,4603711126 میلیمتر 75لوله سفید   10020

51,640 50*32بوشن تبديل سفید3,029,6303811128  میلیمتر90لوله سفید   10022

61,040 50*40بوشن تبديل سفید4,585,8903911130 میلیمتر 110لوله سفید   10024

76,550 63*25بوشن تبديل سفید6,056,7904011132  میلیمتر 125لوله سفید   10026

79,660 63*32بوشن تبديل سفید132,1204111134  میلیمتر20(  PP.R)لوله سه اليه سفید 50020

100,710 63*40بوشن تبديل سفید207,6904211136  میلیمتر25(  PP.R)لوله سه اليه سفید 50025

116,170 63*50بوشن تبديل سفید390,3804311138  میلیمتر32(  PP.R)لوله سه اليه سفید 50032

149,650 75*40بوشن تبديل سفید668,3504411140  میلیمتر40(  PP.R)لوله سه اليه سفید 50040

173,650 75*50بوشن تبديل سفید1,084,1304511142  میلیمتر50(  PP.R)لوله سه اليه سفید 50050

202,430 75*63بوشن تبديل سفید1,735,9904611144  میلیمتر63(  PP.R)لوله سه اليه سفید 50063

235,640 90 *50بوشن تبديل سفید555,6504711146 میلیمتر40لوله فويلدار 10114

263,830 90 *63بوشن تبديل سفید 901,3304811148 میلیمتر50لوله فويلدار 10116

318,710 90 *75بوشن تبديل سفید1,443,2704911150 میلیمتر63لوله فويلدار 10118

378,030 110 *63بوشن تبديل سفید14,5005011152 میلیمتر20بوشن سفید 11008

402,670 110 *75بوشن تبديل سفید19,3105111154 میلیمتر25بوشن سفید 11010

110468,680 *90بوشن تبديل سفید 31,5505211156 میلیمتر32بوشن سفید 11012

1,083,380 110*125بوشن تبديل سفید 58,4005311158 میلیمتر40بوشن سفید 11014

21,620 میلیمتر20درجه سفید 90زانويی 103,9905412108 میلیمتر50بوشن سفید 11016

32,090 میلیمتر25درجه سفید 90زانويی 170,8805512110 میلیمتر63بوشن سفید 11018

51,890 میلیمتر32درجه سفید 90زانويی 267,3105612112 میلیمتر75بوشن سفید 11020

100,700 میلیمتر40درجه سفید 90زانويی 472,8405712114 میلیمتر90بوشن سفید 11022

173,690 میلیمتر50درجه سفید 90زانويی 727,7705812116 میلیمتر110بوشن سفید 11024

305,090 میلیمتر63درجه سفید 90زانويی 999,1105912118 میلیمتر125بوشن سفید 11026

467,260 میلیمتر75درجه سفید 90زانويی 14,5006012120 25*20بوشن تبديل سفید11112
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99,370 40*20*40 سه راه  تبديل سفید 852,0409113541 میلیمتر90درجه سفید 90زانويی 12122

104,230 40*25*40 سه راه  تبديل سفید 1,338,3209213542 میلیمتر110درجه سفید 90زانويی 12124

110,540 40*32*40 سه راه  تبديل سفید 2,121,6109313545 میلیمتر125درجه سفید 90زانويی 12126

162,890 50*32*50 سه راه  تبديل سفید 23,9409413565 میلیمتر20درجه  چپقی سفید 90زانويی 12208

390,070 63*25*63 سه راه  تبديل سفید 30,8009513572 میلیمتر25درجه  چپقی سفید 90زانويی 12210

394,230 63*32*63 سه راه  تبديل سفید 36,4909613574 20*25درجه سفید90زانويی تبديل 12312

398,110 63*40*63 سه راه  تبديل سفید 19,5709713576 میلیمتر20درجه سفید 45زانويی 12508

407,930 63*50*63 سه راه  تبديل سفید 29,5009813578 میلیمتر25درجه سفید 45زانويی 12510

12,750  میلیمتر20درپوش سفید  50,7309914108 میلیمتر32درجه سفید 45زانويی 12512

17,610  میلیمتر25درپوش سفید  92,60010014110 میلیمتر40درجه سفید 45زانويی 12514

23,690  میلیمتر32درپوش سفید  157,55010114112 میلیمتر50درجه سفید 45زانويی 12516

39,550  میلیمتر40درپوش سفید  208,11010214114 میلیمتر63درجه سفید 45زانويی 12518

74,630  میلیمتر50درپوش سفید  27,64010314116 میلیمتر20سه راهی سفید 13108

159,060  میلیمتر63درپوش سفید  38,48010414118 میلیمتر25سه راهی سفید 13110

239,850  میلیمتر75درپوش سفید  61,66010514120 میلیمتر32سه راهی سفید 13112

355,750  میلیمتر90درپوش سفید  120,74010614122 میلیمتر40سه راهی سفید 13114

584,420  میلیمتر110درپوش سفید  199,86010714124 میلیمتر50سه راهی سفید 13116

57,730میلیمتر  20لوله خمدار   364,05010816108 میلیمتر63سه راهی سفید 13118

88,900میلیمتر  25لوله خمدار   627,67010916110 میلیمتر75سه راهی سفید 13120

145,040میلیمتر  32لوله خمدار   1,187,60011016112 میلیمتر90سه راهی سفید 13122

67,890 میلیمتر20لوله  خم  دو سر بوشن سفید 1,680,85011116208 میلیمتر110سه راهی سفید 13124

91,560 میلیمتر25لوله  خم  دو سر بوشن سفید 2,530,41011216210 میلیمتر125سه راهی سفید  13126

35,880  میلیمتر20پل سفید 35,31011316508 میلیمتر20سه راهی  سه کنج 13208

44,750  میلیمتر25پل سفید 45,23011416510 میلیمتر25سه راهی  سه کنج 13210

40,750   میلیمتر20چهارراه سفید 34,66011517108 25*20*20 سه راه  تبديل سفید 13520

54,640   میلیمتر25چهارراه سفید 35,51011617110 25*20*25 سه راه  تبديل سفید 13522

129,660   20*1/2"زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 46,39011720108 25*25*20 سه راه  تبديل سفید 13524

170,510  25*3/4"زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 54,76011820110 32*20*20 سه راه  تبديل سفید 13532

132,760 25*1/2"زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 55,57011920112 32*20*32 سه راه  تبديل سفید 13534

196,740 20*1/2"زانويى مغزی فلزى ديوارى سفید 61,29012020508 32*25*32 سه راه  تبديل سفید 13540
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197,790 20 *1/2 " زانويى يكسر مغزى فلزى سفید221,02015123508 20*3/4"زانويى مغزی  فلزى ديوارى سفید20509

238,010  20*3/4" زانويى يكسر مغزى فلزى سفید 237,58015223509 25*3/4 "زانويى مغزی  فلزى ديوارى سفید20512

240,680    25*3/4"زانويى يكسر مغزى فلزى سفید  112,44015323510 20*1/2"بوشن يكسر فلزى سفید21008

224,630   25*1/2 " زانويى يكسر مغزى فلزى سفید160,49015423511 20*3/4"بوشن يكسر فلزى سفید21010

490,400  20 *1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 117,75015523514 25*1/2"بوشن يكسر فلزى سفید21011

697,500  25*3/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید162,08015623515 25*3/4"بوشن يكسر فلزى سفید21012

916,700  32*"1مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 249,19015723516 32*1"بوشن يكسر فلزى سفید21014

1,729,500  40*1 1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید681,25015823518   40*1 1/4"بوشن يكسر فلزى سفید21116

2,578,400 50*1 1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 771,47015923520  50*1 1/2"بوشن يكسر فلزى سفید21118

3,553,700 63*"2مهره ماسوره بوشن فلزى سفید1,679,15016023522  63*2"بوشن يكسر فلزى  سفید21120

187,410  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید2,267,82016124530  75*2 1/2"بوشن يكسر فلزى سفید21122

241,190  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید4,647,80016224531  90*3"بوشن يكسر فلزى  سفید21124

246,170  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید1106,492,51016324532*4"بوشن يكسر فلزى  سفید21126

307,410  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید179,22016424533  20*1/2"مغزى يكسر فلزى سفید21208

128,060   20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید221,22016525008  20*3/4"مغزى يكسر فلزى سفید21210

163,910 20 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید185,87016625010  25*1/2"مغزى يكسر فلزى سفید21211

144,860   25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید224,52016725012  25*3/4"مغزى يكسر فلزى سفید21212

172,110 25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید371,38016825014   32*1"مغزى يكسر فلزى سفید21214

282,720   32 *1 "سه راهى بوشن فلزى سفید998,62016925018   40*1 1/4"مغزى يكسر فلزى سفید21316

206,980   20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى سفید1,225,81017025506   50*1 1/2"مغزى يكسر فلزى  سفید21318

129,340 20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید2,391,25017126010   63*2 "مغزى يكسر فلزى سفید21320

137,670  25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید126,12017226014   20*1/2"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید23008

176,440  25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید167,43017326016    20*3/4"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23010

224,250 20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید127,26017426510   25*1/2"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23012

245,640 25 *3/4 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید171,16017526518   25*3/4"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23014

404,640 میلیمتر63فلنج پلیمری 173,58017630218   32*3/4"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23016

433,020 میلیمتر75فلنج پلیمری 261,57017730220   32*1"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید23018

595,600 میلیمتر90فلنج پلیمری 309,05017830222زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"1/2*2320820

682,130 میلیمتر110فلنج پلیمری 342,12017930224زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"1/2*2321225

112,040 میلیمتر63آداپتور فلنج پلیمری 378,79018030318 يكسر بوشن فلزى سفید500زانويى زوج رادياتوری " 1/2*20 23308
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7,660میلیمتر25بست زوج لوله سفید 165,51021150954 میلیمتر75آداپتور فلنج پلیمری 30320

8,370(طرح جديد)1/2 "درپوش پايه بلند پالستیكی آبی 307,65021250970 میلیمتر90آداپتور فلنج پلیمری 30322

1/211,180"درپوش پايه بلند پالستیكی آبی 414,74021350971 میلیمتر110آداپتور فلنج پلیمری 30324

3/421,820"درپوش پايه بلند پالستیكی آبی 86,03021450972 میلیمتر20مهره ماسوره دو سر جوش سفید40202

136,180"درپوش پايه بلند پالستیكی آبی 118,52021550973 میلیمتر25مهره ماسوره دو سر جوش سفید40204

8,370(طرح جديد)1/2 "درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز 187,06021650980 میلیمتر32مهره ماسوره دو سر جوش سفید40206

1/211,180"درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز 468,82021750981 میلیمتر63مهره ماسوره دو سر جوش سفید40212

3/421,820"درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز 412,47021850982 میلیمتر20شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40308

136,180"درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز 478,67021950983 میلیمتر25شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40310

W 813,47022050100 میلیمتر32شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40312 1/26,150 "درپوش پالستیكى رزوه دار پايه کوتاه سفید

W 1,257,41022150102 میلیمتر40شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40314 3/49,190 "درپوش پالستیكى رزوه دار پايه کوتاه سفید

W 2,015,16022250104 میلیمتر50شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40316 116,360 "درپوش پالستیكى رزوه دار پايه کوتاه سفید

W 2,095,90022350120 میلیمتر63شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40318 1/210,740"درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید

W 1,118,28022450122 میلیمتر20 درجه  سفید 45شیرفلكه بوشن فلزی 40511 3/416,530"درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید

1/217,410 "شابلون نصب کوتاه920,29022550208 میلیمتر25 درجه  دو سر جوش  سفید 45شیرفلكه  40513

3/414,620 "شابلون نصب کوتاه447,50022650210 میلیمتر20سفید (کامل  )شیر فلكه40808

mm  50063,290صفحه نصب رادياتورى پلیمرى661,63022750250 میلیمتر25سفید (کامل  )شیر فلكه40810

999,010228 میلیمتر32سفید (کامل  )شیر فلكه40812

1,021,320229 میلیمتر40سفید (کامل  )شیر فلكه40814

167,640230میلیمتر 20پايین تنه شیر فلكه سفید 40828

202,900231میلیمتر 25پايین تنه شیر فلكه سفید 40830

287,160232میلیمتر 32پايین تنه شیر فلكه سفید 40832

277,470233میلیمتر20باال تنه شیرفلكه  40848

456,360234میلیمتر25باال تنه شیرفلكه  40850

708,970235میلیمتر32باال تنه شیرفلكه  40852

4,090236میلیمتر 20بست لوله سفید 50940

4,740237میلیمتر 25بست لوله سفید 50942

8,480238میلیمتر 32بست لوله سفید 50944

11,860239میلیمتر 40بست لوله سفید 50946

6,710240میلیمتر20بست زوج لوله سفید 50952


