
                     

(ریال)قیمت هر مترمتراژ هر شاخهسایزکد کاال(ریال)قیمت هر مترمتراژ هر شاخهسایزکد کاال

85050506193,10016050506193,100
85063636303,80016063636303,800
85075756415,10016075756415,100
85090906601,40016090906601,400
851101106879,400161101106879,400
8512512561,131,5001612512561,131,500
8516016061,869,3001616016061,869,300

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
590505060116,0008902163*5042130,400
590636342130,40089052110*6310494,600
590757518259,60089074160*9061,371,000
590909015350,60089075160*11061,371,000
5909111010494,60089076160*12561,371,000
590921256754,700
5909316061,371,000

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
545505050136,0008452163*5028215,800
545636322177,5008453275*6315235,000
545757515235,0008454290*6312372,500
545909012372,50084552110*638692,600
545911108692,60084553110*758842,000
545921254860,90084554110*906692,600
5459316051,515,60084565125*1104860,900

84575160*11051,515,600

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
190505011046,20014550509646,200
19063636091,40014563638066,700
190757545111,900145757545113,900
190909025183,700145909025172,400
1909111016292,5001459111016251,400
190921258598,2001459212510429,900
1909316061,066,600145931608954,300

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
370505060152,900380505040244,200
370636345197,000380636330277,100
370757540270,900380757520363,300
370909024334,500380909012549,000
3711011012516,1003811011010784,900
3712512510763,4003812512561,003,500
3716016091,183,9003816016061,435,800

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
7973063-1,600,5002121163*5012050,300
7975090-2,318,7002131175*5011578,600
79760110-2,825,7002131275*6310865,700

2141290*639088,300
2141390*757290,300
21512110*6366113,900
21513110*7550113,900
21514110*9045113,900
21615125*11032246,300
21715160*11022313,000
21716160*12522313,000

سیتم فاضالبی به دلیل جریان ثقلی فاضالب تحت فشار نمی باشد و فشارهای کاری باالتر عمال در سیستم فاضالب کاربرد ندارد ، با این حال در صورت نیاز به لوله هایی با فشار کاری باالتر 

.میتوانید به لیست قیمت لوله های آبرسانی مراجعه فرمایید

2  از  1    صفحه 

 متر است2طول لوله این محصول 

1401/09/19 لیست قیمت لوله و اتصاالت پلی اتیلن جوشی فاضالبی از تاریخ 

 درجه90سه راه جوشی فاضالبی 

 درجه45زانو جوشی فاضالبی  درجه90زانو جوشی فاضالبی 

PE100  -  6 bar  -  SDR 26 PE80  -  5 bar  -  SDR 26

موفه بلند جوشی فاضالبی

تبدیل جوشی فاضالبی

موفه کوتاه جوشی فاضالبی

عصایی پشت بام  پلی اتیلن

 درجه90سه راه تبدیل جوشی فاضالبی 

 درجه45سه راه تبدیل جوشی فاضالبی  درجه45سه راه جوشی فاضالبی 



                     

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
409505040153,900680636318365,800
409636320282,2006811011061,012,700
409757512354,000
40990907607,400
4911011081,026,000

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال

4911363*7520182,700862005060216,500

49156110*1258502,800863006350232,000

864007540249,100

865009030274,100

8660011020321,900

8670012515372,700(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال

4921363*7516256,500

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال1255815,700*49256110
8750050100131,600

876006370155,000

877007560174,000

878009050187,400

8790011045205,200(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال

670636375202,2008800012540259,900

6711011034425,800

(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال
852005040260,200

853006330278,000

854007530296,300

855009020326,800(ریال)قیمتتعداد در کارتنسایزکد کاال

780505050013,4008560011050383,400

780636330018,5008570012550422,700

780757520025,700

780909015034,900

781101109066,700

781251256587,300

(ریال)قیمتتعداد در کارتنطول لولهسایز لولهسایزکد کاال
7830163756005978,600
78321637520014742,000
783416375750151,098,500
783616375900161,183,000
784017575600171,157,700
78421757520018911,000
784417575750191,250,600
784617575900201,353,700
78601110125600212,366,000
78621110125200221,933,400
78641110125750232,590,800
78661110125900242,761,500

2  از  2    صفحه 

دریچه بازدید

سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش

درپوش تست 

سه راه بازدیدسیفون جوشی فاضالبی

زانو+ سیفون جوشی فاضالبی یک تکه 

بست رایزر لولهسیفون جوشی فاضالبی یک تکه

بست آویز سقفی دو رزوه ای

بست آویز لوله

1401/09/19 لیست قیمت لوله و اتصاالت پلی اتیلن جوشی فاضالبی از تاریخ 




