
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

mm6,567,900 90 سفید PP.RCTلوله سه الیه  PP.RCT3150090لوله های تک الیه 

mm10,090,100 110 سفید PP.RCTلوله سه الیه  mm176,2003250110 20 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60020

mm13,070,000 125 سفید PP.RCTلوله سه الیه  mm280,6003350125 25 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60025

اتصاالت پلیمریmm529,40034 32 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60032

mm26,600 20بوشن سفید mm957,1003511008 40 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60040

mm32,900 25بوشن سفید mm1,536,7003611010 50 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60050

mm53,600 32بوشن سفید mm2,484,6003711012 63 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60063

mm98,300 40بوشن سفید mm3,366,4003811014 75 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60075

mm172,700 50بوشن سفید mm4,908,6003911016 90 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60090

mm294,000 63بوشن سفید mm7,459,4004011018 110 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60110

mm446,400 75بوشن سفید mm9,886,6004111020 125 سفید PP.RCTلوله تک الیه  60125

mm763,900 90بوشن سفید P.P4211022لوله های تک الیه پلی پروپیلن 

mm1,139,500 110بوشن سفید mm212,3004311024 20لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10008

mm1,552,300 125بوشن سفید mm335,5004411026 25لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10010

23,300 25*20بوشن تبدیل سفید mm633,0004511112 32لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10012

26,700 32*20بوشن تبدیل سفید mm1,163,1004611114 40لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10014

33,200 32*25بوشن تبدیل سفید mm1,873,2004711116 50لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10016

44,900 40*20بوشن تبدیل سفید mm3,024,8004811118 63لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10018

54,500 40*25بوشن تبدیل سفید mm4,339,2004911120 75لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10020

67,900 40*32بوشن تبدیل سفید mm6,323,5005011122 90لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10022

76,400 50*20بوشن تبدیل سفید mm9,552,5005111124 110لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10024

5079,800*25بوشن تبدیل سفید mm12,682,6005211126 125لوله تک الیه پلی پروپیلن سفید 10026

82,300 50*32بوشن تبدیل سفید PP.RCT5311128لوله سه الیه 

96,500 50*40بوشن تبدیل سفید mm218,9005411130 20 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50020

123,200 63*25بوشن تبدیل سفید mm345,1005511132 25 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50025

128,700 63*32بوشن تبدیل سفید mm661,2005611134 32 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50032

159,300 63*40بوشن تبدیل سفید mm1,186,4005711136 40 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50040

183,700 63*50بوشن تبدیل سفید mm1,900,2005811138 50 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50050

246,500 75*40بوشن تبدیل سفید mm3,085,8005911140 63 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50063

273,500 75*50بوشن تبدیل سفید mm4,483,8006011142 75 سفید PP.RCTلوله سه الیه  50075

 ( تا اطالع ثانوی، نقدی1401/10/25اعتبار از تاریخ )قیمت لوله و اتصاالت پلی پروپیلن آذین لوله  



2: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

 ( تا اطالع ثانوی، نقدی1401/10/25اعتبار از تاریخ )قیمت لوله و اتصاالت پلی پروپیلن آذین لوله  

mm200,400 40سه راهی سفید 320,3009113114 75*63بوشن تبدیل سفید 11144

mm341,400 50سه راهی سفید 389,1009213116 90 *50بوشن تبدیل سفید 11146

mm633,900 63سه راهی سفید 435,6009313118 90 *63بوشن تبدیل سفید 11148

mm1,048,500 75سه راهی سفید 527,5009413120 90 *75بوشن تبدیل سفید 11150

mm1,831,300 90سه راهی سفید 599,4009513122 110 *63بوشن تبدیل سفید 11152

mm2,760,200 110سه راهی سفید 637,7009613124 110 *75بوشن تبدیل سفید 11154

mm4,420,700 125سه راهی سفید 110803,4009713126 *90بوشن تبدیل سفید 11156

mm59,100 20سه راهی سه کنج 1,636,9009813208 110*125بوشن تبدیل سفید 11158

mm76,800 25سه راهی  سه کنج mm36,6009913210 20درجه سفید 90زانو 12108

58,500 25*20*20 سه راهی  تبدیل سفید mm58,80010013520 25درجه سفید 90زانو 12110

61,300 25*20*25سه راهی تبدیل سفید mm90,90010113522 32درجه سفید 90زانو 12112

73,700 25*25*20سه راهی تبدیل سفید mm170,70010213524 40درجه سفید 90زانو 12114

84,000 32*20*20سه راهی تبدیل سفید mm297,90010313532 50درجه سفید 90زانو 12116

89,000 32*20*32سه راهی تبدیل سفید mm476,60010413534 63درجه سفید 90زانو 12118

105,300 32*25*32سه راهی تبدیل سفید mm770,50010513540 75درجه سفید 90زانو 12120

151,000 40*20*40سه راهی تبدیل سفید mm1,392,70010613541 90درجه سفید 90زانو 12122

167,300 40*25*40سه راهی تبدیل سفید mm2,296,30010713542 110درجه سفید 90زانو 12124

182,200 40*32*40سه راهی تبدیل سفید mm3,660,50010813545 125درجه سفید 90زانو 12126

275,400 50*25*50سه راهی تبدیل سفید mm39,50010913562 20درجه چپقی سفید 90زانو 12208

276,200 50*32*50سه راهی تبدیل سفید mm51,90011013565 25درجه چپقی سفید 90زانو 12210

640,700 63*25*63سه راهی تبدیل سفید 52,00011113572 20*25درجه سفید 90زانو تبدیل 12312

657,700 63*32*63سه راهی تبدیل سفید mm35,30011213574 20درجه سفید 45زانو 12508

660,700 63*40*63سه راهی تبدیل سفید mm52,30011313576 25درجه سفید 45زانو 12510

680,800 63*50*63سه راهی تبدیل سفید mm82,90011413578 32درجه سفید 45زانو 12512

mm21,500  20درپوش سفید mm145,30011514108 40درجه سفید 45زانو 12514

mm29,700  25درپوش سفید mm250,80011614110 50درجه سفید 45زانو 12516

mm40,300  32درپوش سفید mm337,40011714112 63درجه سفید 45زانو 12518

mm62,300  40درپوش سفید mm50,60011814114 20سه راهی سفید 13108

mm117,600  50درپوش سفید mm71,20011914116 25سه راهی سفید 13110

mm247,900  63درپوش سفید mm108,10012014118 32سه راهی سفید 13112



3: صفحه
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 ( تا اطالع ثانوی، نقدی1401/10/25اعتبار از تاریخ )قیمت لوله و اتصاالت پلی پروپیلن آذین لوله  

397,100  20*1/2"مغزى یكسر فلزى سفید mm359,90015121208  75درپوش سفید 14120

467,600  20*3/4"مغزى یكسر فلزى سفید mm570,70015221210  90درپوش سفید 14122

395,600  25*1/2"مغزى یكسر فلزى سفید mm928,60015321211  110درپوش سفید 14124

467,500  25*3/4"مغزى یكسر فلزى سفید 20mm  150,80015421212لوله خمدار   16108

792,000   32*1"مغزى یكسر فلزى سفید 25mm  232,00015521214لوله خمدار   16110

1,962,900   40*1 1/4"مغزى یكسر فلزى سفید 32mm  373,00015621316لوله خمدار   16112

2,370,300   50*1 1/2"مغزى یكسر فلزى  سفید mm164,80015721318 20لوله خمدار  دوسر بوشن سفید 16208

4,745,700   63*2 "مغزى یكسر فلزى سفید mm190,80015821320 25لوله خمدار دوسر بوشن سفید 16210

260,600   20*1/2"زانو یكسر بوشن فلزى سفید mm59,90015923008  20پل بست دار سفید 16508

332,200    20*3/4"زانو یكسر بوشن فلزى سفید mm74,50016023010  25پل بست دار سفید 16510

271,600   25*1/2"زانو یكسر بوشن فلزى سفید mm63,30016123012   20چهارراهی سفید 17108

345,300   25*3/4"زانو یكسر بوشن فلزى سفید mm84,30016223014   25چهارراهی سفید 17110

360,100   32*3/4"زانو یكسر بوشن فلزى سفید 16323016فلزی- اتصاالت پلیمری

525,800   32*1"زانو یكسر بوشن فلزى سفید 269,50016423018   20*1/2"زانو بوشن فلزى دیوارى سفید 20108

1,691,100   40 *1 1/4"زانو یكسر بوشن فلزى سفید 339,70016523020  25*3/4"زانو بوشن فلزى دیوارى سفید 20110

2,119,200   50 *1 1/2"زانو یكسر بوشن فلزى سفید 314,30016623022 25*1/2"زانو بوشن فلزى دیوارى سفید 20112

3,802,100   63 *2"زانو یكسر بوشن فلزى سفید 394,70016723024 20*1/2"زانو مغزی فلزى دیوارى سفید 20508

605,500 زانو بوشن فلزى زوج سفید"1/2*445,7001682320820 20*3/4"زانو مغزی  فلزى دیوارى سفید 20509

669,800 زانو بوشن فلزى زوج سفید"1/2*494,1001692321225 25*3/4 "زانو مغزی فلزى دیوارى سفید 20512

751,900  یكسر بوشن فلزى سفید500زانو زوج رادیاتوری " 1/2*20 249,90017023308 20*1/2"بوشن یكسر فلزى سفید 21008

412,200 20 *1/2 " زانو یكسر مغزى فلزى سفید 320,20017123508 20*3/4"بوشن یكسر فلزى سفید 21010

455,100  20*3/4" زانو یكسر مغزى فلزى سفید 251,80017223509 25*1/2"بوشن یكسر فلزى سفید 21011

472,900    25*3/4"زانو یكسر مغزى فلزى سفید  349,60017323510 25*3/4"بوشن یكسر فلزى سفید 21012

442,900   25*1/2 " زانو یكسر مغزى فلزى سفید 501,10017423511 32*1"بوشن یكسر فلزى سفید 21014

1,000,000  20 *1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1,416,50017523514   40*1 1/4"بوشن یكسر فلزى سفید 21116

1,411,300  25*3/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1,561,30017623515  50*1 1/2"بوشن یكسر فلزى سفید 21118

1,833,500  32*"1مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 3,339,50017723516  63*2"بوشن یكسر فلزى  سفید 21120

3,472,900  40*1 1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 4,464,90017823518  75*2 1/2"بوشن یكسر فلزى سفید 21122

5,213,300 50*1 1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 9,898,30017923520  90*3"بوشن یكسر فلزى سفید 21124

6,960,500 63*"2مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 11013,404,30018023522*4"بوشن یكسر فلزى سفید 21126



4: صفحه
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32mm1,480,200باال تنه شیرفلكه  378,00021840852  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید 24530

ملزومات479,300219  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید 24531

20mm 7,700بست لوله سفید 483,40022050940  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید 24532

25mm 8,800بست لوله سفید 574,90022150942  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید 24533

32mm 15,100بست لوله سفید 267,60022250944   20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید 25008

40mm 21,100بست لوله سفید 342,70022350946 20 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید 25010

20mm12,300بست زوج لوله سفید 302,00022450952   25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید 25012

25mm13,800بست زوج لوله سفید 357,30022550954 25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید 25014

13,100(طرح جدید)1/2 "درپوش پایه بلند پالستیكی آبی 580,90022650970   32 *1 "سه راهى بوشن فلزى سفید 25018

1/217,300"درپوش پایه بلند پالستیكی آبی 397,60022750971   20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى سفید 25506

3/434,200"درپوش پایه بلند پالستیكی آبی 264,00022850972 20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید 26010

151,500"درپوش پایه بلند پالستیكی آبی 305,80022950973  25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید 26014

13,100(طرح جدید)1/2 "درپوش پایه بلند پالستیكی قرمز 365,90023050980  25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید 26016

1/217,300"درپوش پایه بلند پالستیكی قرمز 416,60023150981 20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى دیوارى سفید 26510

3/434,200"درپوش پایه بلند پالستیكی قرمز 476,60023250982 25 *3/4 "سه راهى مغزی فلزى دیوارى سفید 26518

151,500"درپوش پایه بلند پالستیكی قرمز mm145,40023350983 20مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40202

mm196,50023450100 W 25مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40204 1/212,000 "درپوش پالستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید 

mm344,40023550102 W 32مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40206 3/417,900 "درپوش پالستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید 

mm711,30023650104 W 63مهره ماسوره دوسر جوش سفید 40212 130,200 "درپوش پالستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید 

W 23750120شیرهای پلیمری 1/218,100"درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید 

mm877,00023850122 W 20شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید  40308 3/427,100"درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید 

1/228,900 "شابلون نصب کوتاهmm1,164,10023950208 25شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید  40310

3/425,700 "شابلون نصب کوتاهmm1,972,60024050210 32شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید  40312

mm  500112,600صفحه نصب رادیاتورى پلیمرىmm3,281,20024150250 40شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید  40314

mm815,700 63فلنج پلیمری mm4,379,50024230218 50شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید  40316

mm850,100 75فلنج پلیمری mm4,561,40024330220 63شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید  40318

mm1,255,900 90فلنج پلیمری mm2,234,40024430222 20 درجه  سفید 45شیرفلكه بوشن فلزی 40511

mm1,413,900 110فلنج پلیمری mm1,842,30024530224 25 درجه  دوسر جوش  سفید 45شیرفلكه  40513

mm160,000 63آداپتور فلنج پلیمری mm904,00024630318 20شیر فلكه کامل سفید 40808

mm235,800 75آداپتور فلنج پلیمری mm1,365,40024730320 25شیر فلكه کامل سفید 40810

mm446,600 90آداپتور فلنج پلیمری mm2,068,50024830322 32شیر فلكه کامل سفید 40812

mm551,600 110آداپتور فلنج پلیمری mm2,114,00024930324 40شیر فلكه کامل سفید 40814

20mm 353,500250پایین تنه شیر فلكه سفید 40828

25mm 415,400251پایین تنه شیر فلكه سفید 40830

32mm 609,000252پایین تنه شیر فلكه سفید 40832

20mm569,300باال تنه شیرفلكه  40848

25mm955,700باال تنه شیرفلكه  40850


