
(ریال)قیمتشرحکد(ریال)قیمتشرحکد

4016,440*25 بوشن تبدیل52,37011120( اتمسفر20) mm 20لوله 10008

4020,240*32 بوشن تبدیل82,31011122( اتمسفر20) mm 25لوله 10010

5023,680*20 بوشن تبدیل154,73011124( اتمسفر20) mm 32لوله 10012

5023,620*25 بوشن تبدیل264,87011126( اتمسفر20) mm 40لوله 10014

5025,660*32 بوشن تبدیل428,97011128( اتمسفر20) mm 50لوله 10016

5029,920*40 بوشن تبدیل688,01011130( اتمسفر20) mm 63لوله 10018

6337,160*25 بوشن تبدیل993,67011132( اتمسفر20) mm 75لوله 10020

6338,600*32 بوشن تبدیل1,444,21011134( اتمسفر20) mm 90لوله 10022

6349,680*40 بوشن تبدیل2,186,10011136( اتمسفر20) mm 110لوله 10024

6356,760*50 بوشن تبدیل2,887,26011138( اتمسفر20) mm 125لوله 10026

7583,160*40 بوشن تبدیلmm113,85011140 20لوله فویلدار 10108

7589,560*50 بوشن تبدیلmm160,66011142 25لوله فویلدار 10110

75102,040*63 بوشن تبدیلmm296,02011144 32لوله فویلدار 10112

90126,290*50 بوشن تبدیلmm422,56011146 40لوله فویلدار 10114

90142,140*63 بوشن تبدیلmm622,14011148 50لوله فویلدار 10116

90170,420*75 بوشن تبدیلmm953,09011150 63لوله فویلدار 10118

110191,250*63 بوشن تبدیلmm   206,87011152بوشن 11008

110205,020*75 بوشن تبدیلmm   259,25011154بوشن 11010

110248,900*90 بوشن تبدیلmm   3215,61011156بوشن 11012

125592,180*110 بوشن تبدیلmm   4027,88011158بوشن 11014

mm   2010,080 درجه ٩٠زانو mm   5049,93012108بوشن 11016

mm   2514,670 درجه ٩٠زانو mm   6381,20012110بوشن 11018

mm   3224,580 درجه ٩٠زانو mm   75135,19012112بوشن 11020

mm   4048,840 درجه ٩٠زانو mm   90227,30012114بوشن 11022

mm   5082,960 درجه ٩٠زانو mm 110361,12012116بوشن 11024

mm   63149,190 درجه ٩٠زانو mm 125499,55012118بوشن 11026

mm   75226,910 درجه ٩٠زانو 257,10012120*20بوشن تبدیل 11112

mm   90410,860 درجه ٩٠زانو 329,00012122*20بوشن تبدیل 11114

mm 110646,420 درجه ٩٠زانو 329,69012124*25بوشن تبدیل 11116

mm 1251,017,140 درجه ٩٠زانو 4015,35012126*20 بوشن تبدیل11118

( نقدیاطالع ثانویتا  )1398/01/26 لوله و اتصاالت پلی پروپیلن از تاریخ  لیست قیمت
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5078,320*32*50 سه راه تبدیلmm 2012,23013565 درجه چپقى ٩٠زانو 12208

63190,750*25*63 سه راه تبدیلmm 2515,74013572 درجه چپقى ٩٠زانو 12210

63190,740*32*63 سه راه تبدیلmm17,67013574 20*25 درجه تبدیل ٩٠زانو 12312

63193,530*40*63 سه راه تبدیلmm 209,90013576 درجه ٤٥زانو 12508

63198,470*50*63 سه راه تبدیلmm 2514,77013578 درجه ٤٥زانو 12510

mm    20   6,250درپوش mm 3225,39014108 درجه ٤٥زانو 12512

mm    258,970درپوش mm 4049,83014110 درجه ٤٥زانو 12514

mm    3212,020درپوش mm 5083,28014112 درجه ٤٥زانو 12516

mm    4019,760درپوش mm 63102,08014114 درجه ٤٥زانو 12518

mm     5035,900درپوش mm   2012,80014116سه راه 13108

mm     6379,130درپوش mm   2517,65014118سه راه 13110

mm     75119,200درپوش mm   3229,50014120سه راه 13112

mm     90173,260درپوش mm   4058,47014122سه راه 13114

mm   110293,060درپوش mm   5095,74014124سه راه 13116

mm  2027,530لوله خمدار mm   63172,98016108سه راه 13118

mm  2540,530لوله خمدار mm   75305,86016110سه راه 13120

mm  3269,150لوله خمدار mm   90587,75016112سه راه 13122

mm38,170 20لوله خم دوسر بوشن سفید mm 110811,96016208سه راه 13124

mm  2018,480پل بست دار mm 1251,219,50016508سه راه 13126

mm  2523,110پل بست دار mm 2018,16016510سه راه سه کنج 13208

mm   2023,180چهارراه mm 2522,99017108سه راه سه کنج 13210

mm   2529,910چهارراه 2017,13017110*20*25سه راه تبدیل 13520

2061,040*1/2 "زانو بوشن فلزي دیواري2516,62020108*20*25 سه راه تبدیل13522

2586,710*3/4"زانو بوشن فلزي دیواري  2022,73020110*25*25 سه راه تبدیل13524

2561,450*1/2 "زانو بوشن فلزي دیواري 2026,43020112*20*32 سه راه تبدیل13532

2091,800*1/2 "زانو مغزي فلزي دیواري 3225,35020508*20*32 سه راه تبدیل13534

20115,790*3/4زانو مغزي فلزي دیواري 3229,14020509*25*32 سه راه تبدیل13540

25120,010*3/4 "زانو مغزي فلزي دیواري 4047,76020512*20*40 سه راه تبدیل13541

2054,540*1/2"بوشن یكسر فلزي  4049,63021008*25*40 سه راه تبدیل13542

2082,720*3/4 "بوشن یكسر فلزي 4052,87021010*32*40 سه راه تبدیل13545
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25293,590*3/4 "مهره ماسوره بوشن فلزى 2556,06023515*1/2"بوشن یكسر فلزي  21011

32395,310*1 "مهره ماسوره بوشن فلزى 2582,46023516*3/4"بوشن یكسر فلزي  21012

40702,220*1  1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى 32130,12023518*1 "بوشن یكسر فلزي  21014

501,052,420*1  1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى40291,17023520*1 1/4"بوشن یكسر فلزى  21116

631,472,170*2"مهره ماسوره بوشن فلزى 50332,05023522*1 1/2 "بوشن یكسر فلزى 21118

20x1/293,600مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي 63737,71024530*2  "بوشن یكسر فلزى 21120

20x1/2113,480مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي 75968,02024531*2 1/2"بوشن یكسر فلزى  21122

25x3/4129,840مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي 902,007,28024532*3"بوشن یكسر فلزى   21124

25x3/4157,970مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي 1102,808,14024533*4 "بوشن یكسر فلزى  21126

2063,020*1/2"سه راه بوشن فلزى  2084,22025008*1/2"مغزي یكسر فلزي  21208

2084,060*3/4"سه راه بوشن فلزى 20115,75025010*3/4 "مغزي یكسر فلزي21210

2569,620*1/2 "سه راه بوشن فلزى 2585,81025012*1/2"مغزي یكسر فلزي  21211

2587,290*3/4 "سه راه بوشن فلزى 25114,72025014*3/4 "مغزي یكسر فلزي 21212

32143,270*1 "سه راه بوشن فلزى 32197,96025018*1 "مغزي یكسر فلزي 21214

2096,190*1/2"سه راه مغزى فلزى 430,55025506 40*1 1/4"مغزى یكسر فلزى  21316

20136,010*3/4 "سه راه مغزى فلزى50531,79025510*1 1/2 "مغزى یكسر فلزى 21318

25104,320*1/2 "سه راه مغزى فلزى 631,031,17025512*2 "مغزى یكسر فلزى  21320

2062,030*1/2"سه راه بوشن فلزى دیوارى  2059,79026010*1/2"زانو یكسر بوشن فلزى  23008

2565,590*1/2"سه راه بوشن فلزى دیوارى  2086,25026014*3/4 "زانو یكسر بوشن فلزى 23010

2589,100*3/4 "سه راه بوشن فلزى دیوارى 2558,78026016*1/2"زانو یكسر بوشن فلزى  23012

20109,060*1/2"سه راه مغزى فلزى دیوارى  2587,03026510*3/4 "زانو یكسر بوشن فلزى 23014

25124,630*3/4"سه راه مغزى فلزى دیوارى  3287,89026518*3/4  "زانو یكسر بوشن فلزى23016

63mm 214,680فلنچ 32132,26030218*1  "زانو یكسر بوشن فلزى23018

75mm 230,980فلنچ 20153,21030220*1/2زانو بوشن فلزي زوج 23208

90mm 314,730فلنچ 25166,59030222*1/2زانو بوشن فلزي زوج 23212

110mm 363,260فلنچ 2091,24030224*1/2 "زانو یكسر مغزى فلزى 23508

63mm 60,250آداپتور فلنچ 20123,84030318*3/4 "زانو یكسر مغزى فلزى 23509

75mm 89,510آداپتور فلنچ 25124,00030320*3/4 "زانو یكسر مغزى فلزى 23510

90mm 160,170آداپتور فلنچ 25102,85030322*1/2  "زانو یكسر مغزى فلزى 23511

110mm 206,020آداپتور فلنچ 20208,53030324*1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى23514
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25mm7,710 (3/4 )درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دارmm 2045,47041122مهره ماسوره دو طرف جوش 40202

32mm10,480 (1)درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دارmm 2562,90041124مهره ماسوره دو طرف جوش 40204

20mm( 1/26,110)درپوش رزوه دار پایه بلند قرمزmm90,53041151 32 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 40206

25mm( 3/411,670)درپوش رزوه دار پایه بلند قرمزmm   20171,22041152شیر مغزى برنجى یكپارچه 40308

32mm    ( 117,730)درپوش رزوه دار پایه بلند قرمزmm   25203,27041153شیر مغزى برنجى یكپارچه 40310

20mm( 1/26,110)درپوش رزوه دار پایه بلند آبىmm  32346,88041161شیر مغزى برنجى یكپارچه 40312

25mm( 3/411,670)درپوش رزوه دار پایه بلند آبىmm  40555,02041162شیر مغزى برنجى یكپارچه 40314

32mm    ( 117,730)درپوش رزوه دار پایه بلند آبىmm  20414,87041163 درجه ٤٥شیرفلكه 40509

1/28,750 "شابلون mm 20500,69041208 درجه ٤٥شیرفلكه بوشن فلزى 40511

3/47,600 "شابلون mm 25410,41041210 درجه ٤٥شیرفلكه 40513

لیست ابزار آالت mm  20199,300(کامل  )شیرفلكه40808

6,034,900جعبه ابزارmm  25308,02050121(کامل  )شیرفلكه40810

202,267,800-50دستگاه جوش mm  32475,08050122(کامل  )شیرفلكه40812

623,500صفحه المنتmm  40487,42050123(کامل  )شیرفلكه40814

452,400ترموستات دستگاه جوشmm 2072,45050124پایین تنه شیر فلكه سفید40828

633,393,000-125دستگاه جوش mm 2590,26050126پایین تنه شیر فلكه سفید40830

275,500دسته اتوmm 32133,63050128پایین تنه شیر فلكه سفید40832

5031,209,850-125دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 20mm124,00050130باالتنه شیر فلكه 40848

1,322,400(بدون متعلقات)جعبه ابزار خالی 25mm217,33050132باالتنه شیر فلكه 40850

mm 20203,000قالب دستگاه المنت32mm342,96050208باالتنه شیر فلكه 40852

mm 25224,750قالب دستگاه المنتmm 202,27050210بست لوله 40940

mm 32243,600قالب دستگاه المنتmm 252,57050212بست لوله 40942

mm 40294,350قالب دستگاه المنتmm 324,52050214بست لوله 40944

mm 50800,400قالب دستگاه المنتmm 406,40050216بست لوله 40946

mm 631,044,000قالب دستگاه المنتmm3,64050218 20بست زوج سفید 40960

mm 751,203,500قالب دستگاه المنتmm4,24050220 25بست زوج سفید 40962

mm 902,175,000قالب دستگاه المنت20mm( 1/22,60050222)درپوش رزوه دار 41100

mm 1103,306,000قالب دستگاه المنت25mm( 3/43,87050224)درپوش رزوه دار 41102

mm 1254,263,000قالب دستگاه المنت32mm    ( 16,92050226)درپوش رزوه دار 41104

123250( متري3)متر 20mm492050310 (1/2 )درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار41120
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M42 661200قیچى لوله بر60302

201887900 *25 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70302

2102500 32 *40 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70304

402682500 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70306

632943500 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70308

155150 (فویلدار)تیغه رنده لوله هاى پنج الیه70309

کاهش و افزایش قیمت محصوالت بدون اعالم قبلی انجام می پذیرد


