
(ریال)قیمتشرحکد(ریال)قیمتشرحکد

4018,030*25 بوشن تبدیل57,61011120( اتمسفر20) mm 20لوله 10008

4022,190*32 بوشن تبدیل90,54011122( اتمسفر20) mm 25لوله 10010

5025,830*20 بوشن تبدیل170,20011124( اتمسفر20) mm 32لوله 10012

5025,760*25 بوشن تبدیل291,36011126( اتمسفر20) mm 40لوله 10014

5028,050*32 بوشن تبدیل471,87011128( اتمسفر20) mm 50لوله 10016

5032,700*40 بوشن تبدیل756,81011130( اتمسفر20) mm 63لوله 10018

6340,710*25 بوشن تبدیل1,093,04011132( اتمسفر20) mm 75لوله 10020

6342,310*32 بوشن تبدیل1,588,63011134( اتمسفر20) mm 90لوله 10022

6354,250*40 بوشن تبدیل2,404,71011136( اتمسفر20) mm 110لوله 10024

6362,090*50 بوشن تبدیل3,175,99011138( اتمسفر20) mm 125لوله 10026

7589,010*40 بوشن تبدیلmm125,24011140 20لوله فویلدار 10108

7596,140*50 بوشن تبدیلmm176,73011142 25لوله فویلدار 10110

75110,340*63 بوشن تبدیلmm325,62011144 32لوله فویلدار 10112

90136,080*50 بوشن تبدیلmm464,82011146 40لوله فویلدار 10114

90152,970*63 بوشن تبدیلmm684,35011148 50لوله فویلدار 10116

90183,790*75 بوشن تبدیلmm1,048,40011150 63لوله فویلدار 10118

110206,880*63 بوشن تبدیلmm   207,60011152بوشن 11008

110221,660*75 بوشن تبدیلmm   2510,24011154بوشن 11010

110269,980*90 بوشن تبدیلmm   3217,19011156بوشن 11012

125637,170*110 بوشن تبدیلmm   4030,71011158بوشن 11014

mm   2011,210 درجه ٩٠زانو mm   5054,89012108بوشن 11016

mm   2516,310 درجه ٩٠زانو mm   6389,40012110بوشن 11018

mm   3227,230 درجه ٩٠زانو mm   75147,44012112بوشن 11020

mm   4053,810 درجه ٩٠زانو mm   90248,87012114بوشن 11022

mm   5091,720 درجه ٩٠زانو mm 110396,59012116بوشن 11024

mm   63164,110 درجه ٩٠زانو mm 125547,74012118بوشن 11026

mm   75250,080 درجه ٩٠زانو 257,82012120*20بوشن تبدیل 11112

mm   90453,930 درجه ٩٠زانو 329,90012122*20بوشن تبدیل 11114

mm 110712,650 درجه ٩٠زانو 3210,69012124*25بوشن تبدیل 11116

mm 1251,122,660 درجه ٩٠زانو 4016,79012126*20 بوشن تبدیل11118

( نقدیاطالع ثانویتا  )1398/02/23 لوله و اتصاالت پلی پروپیلن از تاریخ  لیست قیمت
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5086,490*32*50 سه راه تبدیلmm 2013,39013565 درجه چپقى ٩٠زانو 12208

63209,840*25*63 سه راه تبدیلmm 2517,28013572 درجه چپقى ٩٠زانو 12210

63210,070*32*63 سه راه تبدیلmm19,54013574 20*25 درجه تبدیل ٩٠زانو 12312

63212,990*40*63 سه راه تبدیلmm 2010,90013576 درجه ٤٥زانو 12508

63218,530*50*63 سه راه تبدیلmm 2516,25013578 درجه ٤٥زانو 12510

mm    20   6,890درپوش mm 3227,93014108 درجه ٤٥زانو 12512

mm    259,800درپوش mm 4054,29014110 درجه ٤٥زانو 12514

mm    3213,160درپوش mm 5090,84014112 درجه ٤٥زانو 12516

mm    4021,550درپوش mm 63112,33014114 درجه ٤٥زانو 12518

mm     5039,400درپوش mm   2014,22014116سه راه 13108

mm     6385,800درپوش mm   2519,66014118سه راه 13110

mm     75129,600درپوش mm   3232,63014120سه راه 13112

mm     90189,380درپوش mm   4064,49014122سه راه 13114

mm   110321,010درپوش mm   50105,75014124سه راه 13116

mm  2030,280لوله خمدار mm   63191,43016108سه راه 13118

mm  2544,580لوله خمدار mm   75336,96016110سه راه 13120

mm  3276,070لوله خمدار mm   90643,94016112سه راه 13122

mm40,460 20لوله خم دوسر بوشن سفید mm 110894,91016208سه راه 13124

mm  2020,380پل بست دار mm 1251,346,06016508سه راه 13126

mm  2525,430پل بست دار mm 2019,78016510سه راه سه کنج 13208

mm   2025,190چهارراه mm 2525,29017108سه راه سه کنج 13210

mm   2532,610چهارراه 2018,95017110*20*25سه راه تبدیل 13520

2064,600*1/2 "زانو بوشن فلزي دیواري2518,39020108*20*25 سه راه تبدیل13522

2591,130*3/4"زانو بوشن فلزي دیواري  2025,01020110*25*25 سه راه تبدیل13524

2565,160*1/2 "زانو بوشن فلزي دیواري 2028,96020112*20*32 سه راه تبدیل13532

2096,300*1/2 "زانو مغزي فلزي دیواري 3227,92020508*20*32 سه راه تبدیل13534

20121,360*3/4زانو مغزي فلزي دیواري 3232,26020509*25*32 سه راه تبدیل13540

25125,850*3/4 "زانو مغزي فلزي دیواري 4052,41020512*20*40 سه راه تبدیل13541

2057,250*1/2"بوشن یكسر فلزي  4054,62021008*25*40 سه راه تبدیل13542

2086,350*3/4 "بوشن یكسر فلزي 4058,14021010*32*40 سه راه تبدیل13545
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25308,610*3/4 "مهره ماسوره بوشن فلزى 2558,95023515*1/2"بوشن یكسر فلزي  21011

32414,860*1 "مهره ماسوره بوشن فلزى 2586,28023516*3/4"بوشن یكسر فلزي  21012

40734,530*1  1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى 32136,39023518*1 "بوشن یكسر فلزي  21014

501,099,880*1  1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى40303,31023520*1 1/4"بوشن یكسر فلزى  21116

631,535,910*2"مهره ماسوره بوشن فلزى 50346,07023522*1 1/2 "بوشن یكسر فلزى 21118

20x1/298,490مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي 63775,70024530*2  "بوشن یكسر فلزى 21120

20x1/2120,200مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي 751,016,27024531*2 1/2"بوشن یكسر فلزى  21122

25x3/4137,150مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي 902,087,51024532*3"بوشن یكسر فلزى   21124

25x3/4167,810مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي 1102,922,36024533*4 "بوشن یكسر فلزى  21126

2066,340*1/2"سه راه بوشن فلزى  2087,83025008*1/2"مغزي یكسر فلزي  21208

2088,080*3/4"سه راه بوشن فلزى 20120,82025010*3/4 "مغزي یكسر فلزي21210

2573,720*1/2 "سه راه بوشن فلزى 2589,59025012*1/2"مغزي یكسر فلزي  21211

2591,920*3/4 "سه راه بوشن فلزى 25119,92025014*3/4 "مغزي یكسر فلزي 21212

32150,890*1 "سه راه بوشن فلزى 32206,32025018*1 "مغزي یكسر فلزي 21214

20100,830*1/2"سه راه مغزى فلزى 452,69025506 40*1 1/4"مغزى یكسر فلزى  21316

20142,140*3/4 "سه راه مغزى فلزى50560,59025510*1 1/2 "مغزى یكسر فلزى 21318

25109,580*1/2 "سه راه مغزى فلزى 631,082,27025512*2 "مغزى یكسر فلزى  21320

2065,520*1/2"سه راه بوشن فلزى دیوارى  2063,06026010*1/2"زانو یكسر بوشن فلزى  23008

2569,460*1/2"سه راه بوشن فلزى دیوارى  2090,25026014*3/4 "زانو یكسر بوشن فلزى 23010

2594,080*3/4 "سه راه بوشن فلزى دیوارى 2562,17026016*1/2"زانو یكسر بوشن فلزى  23012

20113,930*1/2"سه راه مغزى فلزى دیوارى  2591,44026510*3/4 "زانو یكسر بوشن فلزى 23014

25131,020*3/4"سه راه مغزى فلزى دیوارى  3292,38026518*3/4  "زانو یكسر بوشن فلزى23016

63mm 238,600فلنچ 32138,74030218*1  "زانو یكسر بوشن فلزى23018

75mm 256,460فلنچ 20160,40030220*1/2زانو بوشن فلزي زوج 23208

90mm 350,400فلنچ 25174,96030222*1/2زانو بوشن فلزي زوج 23212

110mm 402,710فلنچ 2095,46030224*1/2 "زانو یكسر مغزى فلزى 23508

63mm 64,590آداپتور فلنچ 20129,32030318*3/4 "زانو یكسر مغزى فلزى 23509

75mm 95,660آداپتور فلنچ 25129,76030320*3/4 "زانو یكسر مغزى فلزى 23510

90mm 172,430آداپتور فلنچ 25108,56030322*1/2  "زانو یكسر مغزى فلزى 23511

110mm 225,420آداپتور فلنچ 20219,30030324*1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى23514
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25mm8,080 (3/4 )درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دارmm 2050,48041122مهره ماسوره دو طرف جوش 40202

32mm11,050 (1)درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دارmm 2569,35041124مهره ماسوره دو طرف جوش 40204

20mm( 1/26,770)درپوش رزوه دار پایه بلند قرمزmm100,67041151 32 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 40206

25mm( 3/412,840)درپوش رزوه دار پایه بلند قرمزmm   20181,32041152شیر مغزى برنجى یكپارچه 40308

32mm    ( 119,740)درپوش رزوه دار پایه بلند قرمزmm   25216,67041153شیر مغزى برنجى یكپارچه 40310

20mm( 1/26,770)درپوش رزوه دار پایه بلند آبىmm  32364,26041161شیر مغزى برنجى یكپارچه 40312

25mm( 3/412,840)درپوش رزوه دار پایه بلند آبىmm  40584,24041162شیر مغزى برنجى یكپارچه 40314

32mm    ( 119,740)درپوش رزوه دار پایه بلند آبىmm  20436,61041163 درجه ٤٥شیرفلكه 40509

1/29,750 "شابلون mm 20525,18041208 درجه ٤٥شیرفلكه بوشن فلزى 40511

3/48,380 "شابلون mm 25431,03041210 درجه ٤٥شیرفلكه 40513

لیست ابزار آالت mm  20210,030(کامل  )شیرفلكه40808

8,756,480جعبه ابزارmm  25324,65050121(کامل  )شیرفلكه40810

202,790,530-50دستگاه جوش mm  32500,47050122(کامل  )شیرفلكه40812

689,610صفحه المنتmm  40512,99050123(کامل  )شیرفلكه40814

572,540ترموستات دستگاه جوشmm 2076,68050124پایین تنه شیر فلكه سفید40828

634,265,980-125دستگاه جوش mm 2595,72050126پایین تنه شیر فلكه سفید40830

320,750دسته اتوmm 32141,69050128پایین تنه شیر فلكه سفید40832

5027,508,360-125دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 20mm132,75050130باالتنه شیر فلكه 40848

2,004,690(بدون متعلقات)جعبه ابزار خالی 25mm228,40050132باالتنه شیر فلكه 40850

mm 20224,530قالب دستگاه المنت32mm358,92050208باالتنه شیر فلكه 40852

mm 25248,580قالب دستگاه المنتmm 202,51050210بست لوله 40940

mm 32269,430قالب دستگاه المنتmm 252,83050212بست لوله 40942

mm 40325,560قالب دستگاه المنتmm 325,01050214بست لوله 40944

mm 501,026,400قالب دستگاه المنتmm 407,07050216بست لوله 40946

mm 631,331,110قالب دستگاه المنتmm4,00050218 20بست زوج سفید 40960

mm 751,523,560قالب دستگاه المنتmm4,67050220 25بست زوج سفید 40962

mm 903,111,280قالب دستگاه المنت20mm( 1/22,86050222)درپوش رزوه دار 41100

mm 1104,698,990قالب دستگاه المنت25mm( 3/44,26050224)درپوش رزوه دار 41102

mm 1256,046,140قالب دستگاه المنت32mm    ( 17,62050226)درپوش رزوه دار 41104

176410( متري3)متر 20mm518050310 (1/2 )درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار41120
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M42 917350قیچى لوله بر60302

202453740 *25 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70302

2710340 32 *40 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70304

403415990 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70306

633720700 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70308

192450 (فویلدار)تیغه رنده لوله هاى پنج الیه70309

کاهش و افزایش قیمت محصوالت بدون اعالم قبلی انجام می پذیرد


