
قیمتسایز کاالکد0

        1652,280لوله سان پکس162060011

        2083,670لوله سان پکس262060012

        25146,110لوله سان پکس362060013

       32211,790لوله سان پکس462060014

5

      1/2165,030*16زانو دیواری پرسی662130001

     1/2235,230*20زانو دیواری پرسی762130002

      1/2236,700*16(پرسی)زانو چپقی 862030001

      1/2276,800*20(پرسی)زانو چپقی 962030002

     3/4359,570*20(پرسی)زانو چپقی 1062030003

      3/4296,960*25(پرسی)زانو چپقی1162030004

     1438,130*25(پرسی)زانو چپقی1262030005

      1561,940*32(پرسی)زانو چپقی1362030006

     16237,380*1/2*16 درجه دیواری پرسی90سه راه 1462190001

      20416,960*1/2*16 درجه دیواری پرسی90سه راه 15621090002

     20342,520*1/2*20 درجه دیواری پرسی90سه راه 1662190003

      16402,230*1/2*16 درجه دیواری پرسی180سه راه 1762160001

      20466,690*1/2*20 درجه دیواری پرسی180سه راه 1862160003

      1/2312,570*16والو کلکتور کوپلی1962230001

      1/2361,060*20والو کلکتور کوپلی2062230002

21
      1830,180*25 والو زانویی کوپلی2262170003

    11,125,010*32 والو زانویی کوپلی2362170004

      3b720,630-1/2*1کلکتور پله ای2462280052

       4b961,140-1/2*1کلکتور پله ای2562280053

    5b1,201,200-1/2*1کلکتور پله ای2662280054

  6b1,441,730-1/2*1کلکتور پله ای2762280055

   7b1,681,790-1/2*1کلکتور پله ای2862280056

   8b1,921,850-1/2*1کلکتور پله ای2962282257

9b2,162,360-1/2*1کلکتور پله ای3062280058

10b2,402,400-1/2*1کلکتور پله ای3162280059

3b568,000-1/2*1کلکتور سانا32622800001

5b960,000-1/2*1کلکتور سانا33622800002
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451,148,370*45جعبه کلکتور3462360007

651,481,580*45جعبه کلکتور3562360008

952,146,980*45جعبه کلکتور3662360009

1/2145,940*16مهره ماسوره پرسی3762370001

       1/2196,990*20مهره ماسوره پرسی3862370002

     3/4367,250*25مهره ماسوره پرسی3962370003

       1690,800*32مهره ماسوره پرسی4062370005

       16216,040 درجه پرسی90زانو 4162020001

       20298,120 درجه پرسی90زانو 4262020002

     25404,540 درجه پرسی90زانو 4362020003

      32522,570 درجه پرسی90زانو 4462020004

      16133,270بوشن  ساده پرسی4562010001

     20178,530بوشن  ساده پرسی4662010002

      25275,610بوشن  ساده پرسی4762010003

     32383,500بوشن  ساده پرسی4862010004

      1/2115,380*16بوشن روپیچ پرسی4962040002

       1/2162,990*20بوشن روپیچ پرسی5062040003

       3/4226,100*20بوشن رو پیچ پرسی51

      3/4265,990*25بوشن روپیچ پرسی5262040005

      1427,130*32بوشن روپیچ پرسی5362040007

      1/2164,240*16بوشن توپیچ پرسی5462050001

      1/2179,420*20بوشن توپیچ پرسی5562050002

     3/4252,380*20بوشن توپیچ پرسی5662050003

       1/2150,850*16بوشن توپیچ کوپلی5761050001

                -3/4*16بوشن توپیچ کوپلی58

       3/4213,090*20بوشن توپیچ کوپلی59

      1/2182,470*20بوشن توپیچ کوپلی6061050003

      3/4249,920*25بوشن توپیچ کوپلی6161050005

    1473,340*32بوشن توپیچ کوپلی6261050007

      1/2140,580*16بوشن روپیچ کوپلی63

       1/2192,180*20بوشن روپیچ کوپلی6461040003
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      3/4260,390*25بوشن روپیچ کوپلی6561040005

     1414,740*32بوشن روپیچ کوپلی6661040007

       16159,220*20بوشن تبدیلی برسی6762070001

     25273,450*20بوشن تبدیلی برسی6862070003

      20285,180*32بوشن تبدیلی برسی6962070004

       2106,180\1مغزی روپیچ توپیچ7062390001

       4150,230\3مغزی روپیچ توپیچ7162390002

     266,760"1مغزی روپیچ توپیچ7262390003

        276,670\1مغزی روپیچ7362380001

       4153,900\3مغزی روپیچ7462380002

     258,640"1مغزی روپیچ7562380003

        195,120"11 توپیچ3/4تبدیل روپیچ 7762420003

       103,600"1درپوش رو پیچ کور کلکتور سوراخ دار با شیر هواگیر7862420003

         54,600شیر هواگیر7962230003

                -"1درپوش روپیچ کور کلکتور8062420001

            759,270صفحه نصب8162310001
                    

          15518,900صفحه نصب8262310002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         25023,950صفحه نصب8362310003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         50049,700صفحه نصب8462310004

                -280صفحه نصب پکیج8562310007

       16229,700سه راهی برسی8762080001
                   

     20328,630سه راهی برسی8862080002

       25621,200سه راهی برسی8962080003

       20252,000*16*16سه راه تبدیلی9062100002

       16319,790*20*16سه راه تبدیلی9162100004

     16386,690*16*25سه راه تبدیلی9262100005

     32631,440*16*32سه راه تبدیلی9362100010

    32763,830*25*32سه راه تبدیلی9462100013

                -25*20*16سه راه تبدیلی9562100014

     20364,920*20*16سه راه تبدیلی9662100001

.
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     20283,300*16*20سه راه تبدیلی9762100003

      20419,570*16*25سه راه تبدیلی9862100006

       25726,190*25*32سه راه تبدیلی9962100012

            205,000درپوش پایه بلند10051310001

            258,500درپوش پایه بلند10151310002

               16870بست خاردار10362270001

           164,400بست دوبل10451250030

            162,260بست  لوله10551250004

            202,500بست لوله10651250001

            252,800بست لوله10751250002

           324,700بست لوله10851250003

            167,200عایق لوله10962350001

           209,320عایق لوله11062350002

         2514,320عایق لوله11162350003

         3215,750عایق لوله11262350004

30mفوم کف خواب11362250002  m98,363       

32-16قیچی لوله بر11480060007







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                




















