
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

21,200 25*20بوشن تبديل سفید 3111112لوله های پلی پروپیلن

27,400 32*20بوشن تبديل سفید mm185,1003211114 20 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10008

30,200 32*25بوشن تبديل سفید mm291,7003311116 25 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10010

45,600 40*20بوشن تبديل سفید mm550,0003411118 32 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10012

48,200 40*25بوشن تبديل سفید mm1,013,8003511120 40 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10014

60,600 40*32بوشن تبديل سفید mm1,631,4003611122 50 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10016

71,500 50*20بوشن تبديل سفید mm2,632,8003711124 63 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10018

5073,100*25بوشن تبديل سفید mm3,777,2003811126 75 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10020

75,400 50*32بوشن تبديل سفید mm5,497,1003911128 90 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10022

88,500 50*40بوشن تبديل سفید mm8,299,8004011130 110 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10024

112,500 63*25بوشن تبديل سفید mm11,019,1004111132 125 اتمسفر سفید 20لوله تک اليه بافشار10026

117,400 63*32بوشن تبديل سفید mm208,5004211134 20 سفید PP.Rلوله سه اليه  50020

146,000 63*40بوشن تبديل سفید mm328,1004311136 25 سفید PP.Rلوله سه اليه  50025

168,000 63*50بوشن تبديل سفید mm628,1004411138 32 سفید PP.Rلوله سه اليه  50032

228,600 75*40بوشن تبديل سفید mm1,046,7004511140 40 سفید PP.Rلوله سه اليه  50040

253,300 75*50بوشن تبديل سفید mm1,677,3004611142 50 سفید PP.Rلوله سه اليه  50050

299,200 75*63بوشن تبديل سفید mm2,723,0004711144 63 سفید PP.Rلوله سه اليه  50063

359,000 90 *50بوشن تبديل سفید mm1,013,8004811146 40لوله فويلدار 10114

397,700 90 *63بوشن تبديل سفید mm2,632,8004911148 63لوله فويلدار 10118

486,100 90 *75بوشن تبديل سفید 5011150اتصاالت پلیمری

546,800 110 *63بوشن تبديل سفید mm24,1005111152 20بوشن سفید 11008

584,800 110 *75بوشن تبديل سفید mm31,4005211154 25بوشن سفید 11010

110725,200 *90بوشن تبديل سفید mm48,7005311156 32بوشن سفید 11012

1,503,500 110*125بوشن تبديل سفید mm89,6005411158 40بوشن سفید 11014

mm35,500 20درجه سفید 90زانو mm153,1005512108 50بوشن سفید 11016

mm53,200 25درجه سفید 90زانو mm266,6005612110 63بوشن سفید 11018

mm82,300 32درجه سفید 90زانو mm407,2005712112 75بوشن سفید 11020

mm153,400 40درجه سفید 90زانو mm696,4005812114 90بوشن سفید 11022

mm269,600 50درجه سفید 90زانو mm1,038,1005912116 110بوشن سفید 11024

mm444,800 63درجه سفید 90زانو mm1,392,6006012118 125بوشن سفید 11026

 ( تا اطالع ثانوی، نقدی1401/04/01اعتبار از تاریخ )قیمت لوله و اتصاالت پلی پروپیلن آذین لوله  
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95,300 32*25*32سه راهی تبديل سفید mm699,2009113540 75درجه سفید 90زانو 12120

145,400 40*20*40سه راهی تبديل سفید mm1,278,2009213541 90درجه سفید 90زانو 12122

158,600 40*25*40سه راهی تبديل سفید mm2,096,3009313542 110درجه سفید 90زانو 12124

163,000 40*32*40سه راهی تبديل سفید mm3,245,3009413545 125درجه سفید 90زانو 12126

250,200 50*32*50سه راهی تبديل سفید mm35,7009513565 20درجه چپقی سفید 90زانو 12208

593,400 63*25*63سه راهی تبديل سفید mm47,4009613572 25درجه چپقی سفید 90زانو 12210

596,200 63*32*63سه راهی تبديل سفید 56,3009713574 20*25درجه سفید 90زانو تبديل 12312

599,100 63*40*63سه راهی تبديل سفید mm32,0009813576 20درجه سفید 45زانو 12508

617,200 63*50*63سه راهی تبديل سفید mm47,4009913578 25درجه سفید 45زانو 12510

mm19,500  20درپوش سفید mm75,30010014108 32درجه سفید 45زانو 12512

mm27,200  25درپوش سفید mm132,70010114110 40درجه سفید 45زانو 12514

mm36,800  32درپوش سفید mm226,00010214112 50درجه سفید 45زانو 12516

mm57,000  40درپوش سفید mm306,60010314114 63درجه سفید 45زانو 12518

mm107,100  50درپوش سفید mm45,90010414116 20سه راهی سفید 13108

mm227,800  63درپوش سفید mm64,50010514118 25سه راهی سفید 13110

mm329,500  75درپوش سفید mm95,00010614120 32سه راهی سفید 13112

mm523,700  90درپوش سفید mm181,80010714122 40سه راهی سفید 13114

mm848,400  110درپوش سفید mm312,30010814124 50سه راهی سفید 13116

20mm  140,800لوله خمدار   mm573,40010916108 63سه راهی سفید 13118

25mm  216,400لوله خمدار   mm974,70011016110 75سه راهی سفید 13120

32mm  347,700لوله خمدار   mm1,677,50011116112 90سه راهی سفید 13122

mm138,900 20لوله خمدار  دوسر بوشن سفید mm2,516,40011216208 110سه راهی سفید 13124

mm165,600 25لوله خمدار دوسر بوشن سفید mm4,051,30011316210 125سه راهی سفید 13126

mm54,300  20پل بست دار سفید mm53,90011416508 20سه راهی سه کنج 13208

mm67,600  25پل بست دار سفید mm69,90011516510 25سه راهی  سه کنج 13210

mm58,000   20چهارراهی سفید 53,10011617108 25*20*20 سه راهی  تبديل سفید 13520

mm77,000   25چهارراهی سفید 55,30011717110 25*20*25سه راهی تبديل سفید 13522

66,800118 25*25*20سه راهی تبديل سفید 13524

76,700119 32*20*20سه راهی تبديل سفید 13532

82,500120 32*20*32سه راهی تبديل سفید 13534
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279,400   32*3/4"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 15123016فلزی- اتصاالت پلیمری

418,100   32*1"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 220,60015223018   20*1/2"زانو بوشن فلزى ديوارى سفید 20108

1,335,000   40 *1 1/4"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 285,30015323020  25*3/4"زانو بوشن فلزى ديوارى سفید 20110

1,652,000   50 *1 1/2"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 232,90015423022 25*1/2"زانو بوشن فلزى ديوارى سفید 20112

2,990,400   63 *2"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 319,40015523024 20*1/2"زانو مغزی فلزى ديوارى سفید 20508

503,600 زانو بوشن فلزى زوج سفید"1/2*351,7001562320820 20*3/4"زانو مغزی  فلزى ديوارى سفید 20509

545,200 زانو بوشن فلزى زوج سفید"1/2*371,5001572321225 25*3/4 "زانو مغزی فلزى ديوارى سفید 20512

612,200  يكسر بوشن فلزى سفید500زانو زوج رادياتوری " 1/2*20 191,90015823308 20*1/2"بوشن يكسر فلزى سفید 21008

312,100 20 *1/2 " زانو يكسر مغزى فلزى سفید 252,90015923508 20*3/4"بوشن يكسر فلزى سفید 21010

362,700  20*3/4" زانو يكسر مغزى فلزى سفید 201,90016023509 25*1/2"بوشن يكسر فلزى سفید 21011

378,400    25*3/4"زانو يكسر مغزى فلزى سفید  275,30016123510 25*3/4"بوشن يكسر فلزى سفید 21012

380,000   25*1/2 " زانو يكسر مغزى فلزى سفید 395,60016223511 32*1"بوشن يكسر فلزى سفید 21014

763,200  20 *1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1,050,30016323514   40*1 1/4"بوشن يكسر فلزى سفید 21116

1,095,200  25*3/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1,202,40016423515  50*1 1/2"بوشن يكسر فلزى سفید 21118

1,423,300  32*"1مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 2,578,80016523516  63*2"بوشن يكسر فلزى  سفید 21120

2,647,700  40*1 1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 3,523,80016623518  75*2 1/2"بوشن يكسر فلزى سفید 21122

3,942,400 50*1 1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 7,715,10016723520  90*3"بوشن يكسر فلزى سفید 21124

5,292,000 63*"2مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 11010,426,80016823522*4"بوشن يكسر فلزى سفید 21126

318,100  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید 308,80016924530  20*1/2"مغزى يكسر فلزى سفید 21208

389,400  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید 344,40017024531  20*3/4"مغزى يكسر فلزى سفید 21210

401,900  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید 294,50017124532  25*1/2"مغزى يكسر فلزى سفید 21211

471,400  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید 348,70017224533  25*3/4"مغزى يكسر فلزى سفید 21212

215,800   20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید 605,10017325008   32*1"مغزى يكسر فلزى سفید 21214

265,500 20 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید 1,519,30017425010   40*1 1/4"مغزى يكسر فلزى سفید 21316

241,900   25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید 1,844,30017525012   50*1 1/2"مغزى يكسر فلزى  سفید 21318

288,800 25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید 3,623,70017625014   63*2 "مغزى يكسر فلزى سفید 21320

483,800   32 *1 "سه راهى بوشن فلزى سفید 213,70017725018   20*1/2"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 23008

325,200   20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى سفید 267,60017825506    20*3/4"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 23010

218,200 20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید 214,50017926010   25*1/2"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 23012

243,800  25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید 277,10018026014   25*3/4"زانو يكسر بوشن فلزى سفید 23014



4: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

 ( تا اطالع ثانوی، نقدی1401/04/01اعتبار از تاریخ )قیمت لوله و اتصاالت پلی پروپیلن آذین لوله  

40mm 19,500بست لوله سفید 300,10021150946  25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید 26016

20mm11,400بست زوج لوله سفید 342,40021250952 20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید 26510

25mm12,700بست زوج لوله سفید 384,70021350954 25 *3/4 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید 26518

13,900(طرح جديد)1/2 "درپوش پايه بلند پالستیكی آبی mm135,10021450970 20مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40202

1/217,100"درپوش پايه بلند پالستیكی آبی mm181,40021550971 25مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40204

3/434,400"درپوش پايه بلند پالستیكی آبی mm299,10021650972 32مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40206

153,600"درپوش پايه بلند پالستیكی آبی mm657,20021750973 63مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40212

13,900(طرح جديد)1/2 "درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز 21850980شیرهای پلیمری

1/217,100"درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز mm685,40021950981 20شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40308

3/434,400"درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز mm829,10022050982 25شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40310

153,600"درپوش پايه بلند پالستیكی قرمز mm1,386,30022150983 32شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40312

mm2,145,50022250100 W 40شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40314 1/211,600 "درپوش پالستیكى رزوه دار پايه کوتاه سفید 

mm3,503,70022350102 W 50شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40316 3/417,400 "درپوش پالستیكى رزوه دار پايه کوتاه سفید 

mm3,640,60022450104 W 63شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40318 130,800 "درپوش پالستیكى رزوه دار پايه کوتاه سفید 

mm1,754,40022550120 W 20 درجه  سفید 45شیرفلكه بوشن فلزی 40511 1/217,100"درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 

mm1,426,20022650122 W 25 درجه  دوسر جوش  سفید 45شیرفلكه  40513 3/425,700"درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 

1/228,100 "شابلون نصب کوتاهmm711,50022750208 20شیر فلكه کامل سفید 40808

3/423,600 "شابلون نصب کوتاهmm1,074,40022850210 25شیر فلكه کامل سفید 40810

mm  500103,500صفحه نصب رادياتورى پلیمرىmm1,627,90022950250 32شیر فلكه کامل سفید 40812

mm647,600 63فلنج پلیمری mm1,671,60023030218 40شیر فلكه کامل سفید 40814

mm677,100 75فلنج پلیمری 20mm 281,50023130220پايین تنه شیر فلكه سفید 40828

mm1,010,500 90فلنج پلیمری 25mm 335,50023230222پايین تنه شیر فلكه سفید 40830

mm1,130,200 110فلنج پلیمری 32mm 491,40023330224پايین تنه شیر فلكه سفید 40832

mm147,800 63آداپتور فلنج پلیمری 20mm444,60023430318باال تنه شیرفلكه  40848

mm218,600 75آداپتور فلنج پلیمری 25mm743,10023530320باال تنه شیرفلكه  40850

mm412,300 90آداپتور فلنج پلیمری 32mm1,152,10023630322باال تنه شیرفلكه  40852

mm555,000 110آداپتور فلنج پلیمری 23730324ملزومات

20mm 7,200238بست لوله سفید 50940

25mm 7,800239بست لوله سفید 50942

32mm 14,000240بست لوله سفید 50944


