
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

5047,040*25بوشن تبديل سفید105,6803111126  میلیمتر20لوله سفید   10008

50,290 50*32بوشن تبديل سفید166,1203211128  میلیمتر25لوله سفید   10010

59,400 50*40بوشن تبديل سفید312,2503311130  میلیمتر 32لوله سفید   10012

74,650 63*25بوشن تبديل سفید534,5803411132  میلیمتر40لوله سفید   10014

77,710 63*32بوشن تبديل سفید867,1503511134  میلیمتر 50لوله سفید   10016

98,060 63*40بوشن تبديل سفید1,388,5503611136  میلیمتر 63لوله سفید   10018

113,180 63*50بوشن تبديل سفید2,005,4303711138 میلیمتر 75لوله سفید   10020

147,070 75*40بوشن تبديل سفید2,914,7603811140  میلیمتر90لوله سفید   10022

170,390 75*50بوشن تبديل سفید4,412,0203911142 میلیمتر 110لوله سفید   10024

198,240 75*63بوشن تبديل سفید5,827,1504011144  میلیمتر 125لوله سفید   10026

228,430 90 *50بوشن تبديل سفید534,5804111146 میلیمتر40لوله فويلدار 10114

256,060 90 *63بوشن تبديل سفید 867,1504211148 میلیمتر50لوله فويلدار 10116

309,230 90 *75بوشن تبديل سفید1,388,5504311150 میلیمتر63لوله فويلدار 10118

367,900 110 *63بوشن تبديل سفید14,0104411152 میلیمتر20بوشن سفید 11008

392,040 110 *75بوشن تبديل سفید18,6504511154 میلیمتر25بوشن سفید 11010

110453,240 *90بوشن تبديل سفید 30,6604611156 میلیمتر32بوشن سفید 11012

1,049,530 110*125بوشن تبديل سفید 56,8404711158 میلیمتر40بوشن سفید 11014

20,870 میلیمتر20درجه سفید 90زانويی 101,2304812108 میلیمتر50بوشن سفید 11016

30,990 میلیمتر25درجه سفید 90زانويی 166,2404912110 میلیمتر63بوشن سفید 11018

50,390 میلیمتر32درجه سفید 90زانويی 261,0905012112 میلیمتر75بوشن سفید 11020

97,930 میلیمتر40درجه سفید 90زانويی 460,1705112114 میلیمتر90بوشن سفید 11022

168,780 میلیمتر50درجه سفید 90زانويی 703,7005212116 میلیمتر110بوشن سفید 11024

296,600 میلیمتر63درجه سفید 90زانويی 969,4305312118 میلیمتر125بوشن سفید 11026

453,400 میلیمتر75درجه سفید 90زانويی 14,1205412120 25*20بوشن تبديل سفید11112

822,130 میلیمتر90درجه سفید 90زانويی 17,9105512122 32*20بوشن تبديل سفید11114

1,293,610 میلیمتر110درجه سفید 90زانويی 19,9705612124 32*25بوشن تبديل سفید11116

2,059,820 میلیمتر125درجه سفید 90زانويی 30,3605712126 40*20بوشن تبديل سفید11118

23,390 میلیمتر20درجه  چپقی سفید 90زانويی 32,5805812208 40*25بوشن تبديل سفید11120

30,000 میلیمتر25درجه  چپقی سفید 90زانويی 40,1305912210 40*32بوشن تبديل سفید11122

35,560 20*25درجه سفید90زانويی تبديل 47,1306012312 50*20بوشن تبديل سفید11124

 (تا اطالع ثانوی نقدی)   1399/06/25لیست قیمت لوله و اتصاالت  تک الیه  از تاریخ 



2: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

 (تا اطالع ثانوی نقدی)   1399/06/25لیست قیمت لوله و اتصاالت  تک الیه  از تاریخ 

386,090 63*40*63 سه راه  تبديل سفید 18,9609113576 میلیمتر20درجه سفید 45زانويی 12508

396,980 63*50*63 سه راه  تبديل سفید 28,5509213578 میلیمتر25درجه سفید 45زانويی 12510

12,430  میلیمتر20درپوش سفید  49,3209314108 میلیمتر32درجه سفید 45زانويی 12512

17,230  میلیمتر25درپوش سفید  90,2709414110 میلیمتر40درجه سفید 45زانويی 12514

23,150  میلیمتر32درپوش سفید  153,3509514112 میلیمتر50درجه سفید 45زانويی 12516

38,630  میلیمتر40درپوش سفید  201,6809614114 میلیمتر63درجه سفید 45زانويی 12518

72,740  میلیمتر50درپوش سفید  26,6809714116 میلیمتر20سه راهی سفید 13108

155,730  میلیمتر63درپوش سفید  37,0609814118 میلیمتر25سه راهی سفید 13110

234,330  میلیمتر75درپوش سفید  59,7009914120 میلیمتر32سه راهی سفید 13112

347,500  میلیمتر90درپوش سفید  117,13010014122 میلیمتر40سه راهی سفید 13114

569,500  میلیمتر110درپوش سفید  194,38010114124 میلیمتر50سه راهی سفید 13116

55,540میلیمتر  20لوله خمدار   353,92010216108 میلیمتر63سه راهی سفید 13118

85,520میلیمتر  25لوله خمدار   608,07010316110 میلیمتر75سه راهی سفید 13120

139,540میلیمتر  32لوله خمدار   1,150,07010416112 میلیمتر90سه راهی سفید 13122

64,900 میلیمتر20لوله  خم  دو سر بوشن سفید 1,627,65010516208 میلیمتر110سه راهی سفید 13124

87,630 میلیمتر25لوله  خم  دو سر بوشن سفید 2,446,39010616210 میلیمتر125سه راهی سفید  13126

34,850  میلیمتر20پل سفید 34,52010716508 میلیمتر20سه راهی  سه کنج 13208

43,410  میلیمتر25پل سفید 44,04010816510 میلیمتر25سه راهی  سه کنج 13210

39,820   میلیمتر20چهارراه سفید 33,68010917108 25*20*20 سه راه  تبديل سفید 13520

53,230   میلیمتر25چهارراه سفید 34,48011017110 25*20*25 سه راه  تبديل سفید 13522

119,850   20*1/2"زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 45,10011120108 25*25*20 سه راه  تبديل سفید 13524

167,910  25*3/4"زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 53,23011220110 32*20*20 سه راه  تبديل سفید 13532

122,910 25*1/2"زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 52,48011320112 32*20*32 سه راه  تبديل سفید 13534

180,580 20*1/2"زانويى مغزی فلزى ديوارى سفید 59,50011420508 32*25*32 سه راه  تبديل سفید 13540

202,300 20*3/4"زانويى مغزی  فلزى ديوارى سفید96,70011520509 40*20*40 سه راه  تبديل سفید 13541

217,900 25*3/4 "زانويى مغزی  فلزى ديوارى سفید101,38011620512 40*25*40 سه راه  تبديل سفید 13542

103,280 20*1/2"بوشن يكسر فلزى سفید107,39011721008 40*32*40 سه راه  تبديل سفید 13545

158,350 20*3/4"بوشن يكسر فلزى سفید158,19011821010 50*32*50 سه راه  تبديل سفید 13565

108,870 25*1/2"بوشن يكسر فلزى سفید379,40011921011 63*25*63 سه راه  تبديل سفید 13572

158,050 25*3/4"بوشن يكسر فلزى سفید381,67012021012 63*32*63 سه راه  تبديل سفید 13574
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800,700  32*"1مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 251,89015123516 32*1"بوشن يكسر فلزى سفید21014

1,515,600  40*1 1/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید614,53015223518   40*1 1/4"بوشن يكسر فلزى سفید21116

2,277,000 50*1 1/2"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 698,20015323520  50*1 1/2"بوشن يكسر فلزى سفید21118

3,144,100 63*"2مهره ماسوره بوشن فلزى سفید1,515,01015423522  63*2"بوشن يكسر فلزى  سفید21120

175,210  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید2,042,23015524530  75*2 1/2"بوشن يكسر فلزى سفید21122

241,130  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید4,197,24015624532  90*3"بوشن يكسر فلزى  سفید21124

223,820  20 *1/2 "مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید1105,865,16015724531*4"بوشن يكسر فلزى  سفید21126

284,100  25*3/4"مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید164,11015824533  20*1/2"مغزى يكسر فلزى سفید21208

119,420   20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید206,56015925008  20*3/4"مغزى يكسر فلزى سفید21210

161,630 20 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید169,64016025010  25*1/2"مغزى يكسر فلزى سفید21211

136,310   25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى سفید193,67016125012  25*3/4"مغزى يكسر فلزى سفید21212

169,560 25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى سفید351,92016225014   32*1"مغزى يكسر فلزى سفید21214

284,360   32 *1 "سه راهى بوشن فلزى سفید902,15016325018   40*1 1/4"مغزى يكسر فلزى سفید21316

190,390   20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى سفید1,107,03016425506   50*1 1/2"مغزى يكسر فلزى  سفید21318

120,750 20 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید2,156,15016526010   63*2 "مغزى يكسر فلزى سفید21320

128,720  25 *1/2 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید116,56016626014   20*1/2"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید23008

173,600  25 *3/4 "سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید165,22016726016    20*3/4"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23010

207,590 20 *1/2 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید117,64016826510   25*1/2"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23012

225,830 25 *3/4 "سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید168,70016926518   25*3/4"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23014

400,500 میلیمتر63فلنج پلیمری 169,91017030218   32*3/4"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 23016

427,390 میلیمتر75فلنج پلیمری 263,98017130220   32*1"زانويى يكسر بوشن فلزى سفید23018

589,640 میلیمتر90فلنج پلیمری 287,53017230222زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"1/2*2320820

675,570 میلیمتر110فلنج پلیمری 320,32017330224زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"1/2*2321225

109,700 میلیمتر63آداپتور فلنج پلیمری 354,27017430318 يكسر بوشن فلزى سفید500زانويى زوج رادياتوری " 1/2*20 23308

162,390 میلیمتر75آداپتور فلنج پلیمری 181,17017530320 20 *1/2 " زانويى يكسر مغزى فلزى سفید23508

300,700 میلیمتر90آداپتور فلنج پلیمری 218,10017630322  20*3/4" زانويى يكسر مغزى فلزى سفید 23509

402,590 میلیمتر110آداپتور فلنج پلیمری 219,80017730324    25*3/4"زانويى يكسر مغزى فلزى سفید  23510

82,980 میلیمتر20مهره ماسوره دو سر جوش سفید208,36017840202   25*1/2 " زانويى يكسر مغزى فلزى سفید23511

114,350 میلیمتر25مهره ماسوره دو سر جوش سفید428,10017940204  20 *1/2 "مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 23514

182,490 میلیمتر32مهره ماسوره دو سر جوش سفید608,60018040206  25*3/4"مهره ماسوره بوشن فلزى سفید23515
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14,840 25درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 446,75021141122 میلیمتر63مهره ماسوره دو سر جوش سفید40212

1/212,380"درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز 380,85021241151 میلیمتر20شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40308

3/423,350"درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز444,07021341152 میلیمتر25شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40310

138,680"درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز756,54021441153 میلیمتر32شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40312

1/212,380"درپوش رزوه دار پايه بلند آبی1,169,23021541161 میلیمتر40شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40314

3/423,350"درپوش رزوه دار پايه بلند آبی1,871,58021641162 میلیمتر50شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40316

138,680"درپوش رزوه دار پايه بلند آبی1,948,10021741163 میلیمتر63شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40318

9,210 (جديد) میلیمتر 20درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز855,08021841171 میلیمتر20 درجه دو سر جوش  سفید 45شیرفلكه 40509

9,210 (جديد) میلیمتر 20درپوش رزوه دار پايه بلند آبی841,73021941181 میلیمتر25 درجه  دو سر جوش  سفید 45شیرفلكه  40513

1/217,450 " شابلون سفید1,023,07022041208 میلیمتر20 درجه  سفید 45شیرفلكه بوشن فلزی 40511

3/414,640 " شابلون سفید403,56022141210 میلیمتر20سفید (کامل  )شیر فلكه40808

64,090 میلیمتر500صفحه نصب رادياتورى596,27022241250 میلیمتر25سفید (کامل  )شیر فلكه40810

916,570223 میلیمتر32سفید (کامل  )شیر فلكه40812

926,780224 میلیمتر40سفید (کامل  )شیر فلكه40814

151,570225میلیمتر 20پايین تنه شیر فلكه سفید 40828

186,250226میلیمتر 25پايین تنه شیر فلكه سفید 40830

278,600227میلیمتر 32پايین تنه شیر فلكه سفید 40832

247,610228میلیمتر20باال تنه شیرفلكه  40848

406,690229میلیمتر25باال تنه شیرفلكه  40850

635,020230میلیمتر32باال تنه شیرفلكه  40852

4,080231 میلیمتر20بست لوله سفید40940

4,720232 میلیمتر25بست لوله سفید40942

8,450233 میلیمتر32بست لوله سفید40944

11,810234 میلیمتر40بست لوله سفید40946

6,690235میلیمتر20 بست زوج لوله سفید 40960

7,610236میلیمتر25 بست زوج لوله سفید 40962

4,930237 میلیمتر20درپوش رزوه دار سفید 41100

7,340238 میلیمتر25درپوش رزوه دار سفید 41102

13,090239 میلیمتر32درپوش رزوه دار سفید 41104

10,040240 20درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 41120


