
جات برقی  

روشنایی و برقی لوازم پخش مرکز  

09120673491 

 01/06/1401 تاریخ تنظیم :                                                                1لیست شماره :     

 

 

 لیست قیمت المپ نهاد نور 

 
 

 

 

قیمت واحد به 

 ریال

تعداد در 

 کارتن

 ردیف نام کاال مارک

 1 مهتابی(–)آفتابی مات  وات شمعی 7المپ نهادنور/ شانور 100 000/178

 2 مهتابی(–)آفتابی وات حبابی 7المپ  نهادنور/ شانور 100 000/160

 3 مهتابی(–)آفتابی  وات حبابی9المپ  نهادنور/ شانور 100 000/170

 4 مهتابی(–)آفتابی  وات حبابی12المپ  نهادنور/ شانور 100 000/203

 5 مهتابی(–)آفتابی وات حبابی 15المپ  نهادنور/ شانور 100 000/331

 6 مهتابی(–)آفتابی وات  استوانه 15المپ  نهادنور/ شانور 50 000/331

شانور /نهادنور 50 000/376  7 مهتابی( –وات حبابی )آفتابی  18المپ  

 8 مهتابی(–)آفتابی  وات حبابی 20المپ  نهادنور/ شانور 50 000/430

مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  20المپ  نهادنور/ شانور 50 000/430  9 

مهتابی(–)آفتابی  وات حبابی 22المپ  نهادنور/ شانور 50 000/510  10 

مهتابی(–)آفتابی  وات حبابی 25المپ  نهادنور/ شانور 50 000/684  11 

مهتابی(–)آفتابی  وات استوانه 28المپ  نهادنور/ شانور 30 000/775  12 

 13 مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  30المپ  نهادنور/ شانور 25 000/810

 14 مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  35المپ  نهادنور/ شانور 25 000/080/1

 15 مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  40المپ  نهادنور/ شانور 25 000/180/1

 16 (مهتابی– آفتابی) استوانه وات 45 المپ نهادنور/شانور 25 000/254/1

 17 مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  50المپ  نهادنور/ شانور 25 000/410/1

 18 مهتابی(–)آفتابی وات سفینه  50المپ  نهادنور/ شانور 10 000/600/1

 19 مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  60المپ  نهادنور/ شانور 10 000/710/1

 20 مهتابی(–)آفتابی وات استوانه  80المپ  نهادنور/ شانور 10 000/150/3

 21 مهتابی(–)آفتابی   وات استوانه90مپ ال نهادنور/ شانور 10 000/334/3

شانور /نهادنور 10 000/677/3  22 (مهتابی– آفتابی) استوانه وات100 المپ 



 خچالی و المپ فیالمنتی مارک های متنوعو انواع المپ خواب و هالوژن و ی FPLلیست قیمت انواع المپ 

 

 
 

  های متنوع  لیست قیمت انواع المپ شمعی ، یخچالی، مدادی ، رشته ای و... مارک

 

 

 

قیمت واحد به 

 ریال

تعداد در 

 کارتن

 ردیف نام کاال مارک

 1 گارانتی دار وات PGT FPL 36زمان نور/  50 000/258

 2 وات نشکن سرپیچی  LED3 خواب المپ  ایرانی 300 500/62

 3 وات نشکن دوشاخه دار LED3 خواب المپ  ایرانی 300 500/67

 4 وات)سفید،آفتابی( 5لوژن سوزنی طرح اپتنیکا ها چینی 200 000/55

 5 وات رنگی 5هالوژن سوزنی  طرح اپتنیکا  چینی 200 000/62

 6 وات چینی 7هالوژن سوزنی سرامیکی  چینی 200 000/87

 7 آفتاب( گارانتی دار –سفید (سرامیکی وات  GU107 هالوژن  نهاد نور 200 000/181

 8 المپ33آفتابی( -وات)مهتابیSMD 4یخچالی  انوریمد 500 000/135

 9 المپ51آفتابی(-وات)مهتابیSMD 6ی خچالی نورسام 500 000/155

 10 وات )مهتابی(  4شمعی فیالمنتی  هالی استار 150 000/160

 11 وات ماشین 50ولت  12پرژکتور  استار 50 000/090/1

 قیمت واحد 

 به ریال

تعداد در 

 کارتن

 ردیف نام کاال مارک

 1 وات15یخچالی ساده  کنلولکس 1000 000/43

 2 وات15یخچالی رنگی  چینی 1000 000/47

 3 500المپ مدادی  فیلیپس 500 000/115

 4 1000المپ مدادی  الیت 500 000/151

 5 هلیم مستقیم 400پ الم الیت 50 000/060/1

 6 12-20المپ سوزنی  دیپلمات 500 000/35

 7 چراغ خواب حشره کش المنتی چینی 240 250000



 ابی مارک پارس لیست قیمت انواع المپ رشته ای و مهت

 

 متنوع های چشمی ، براکت و تونلی و ریلی مارک لیست قیمت انواع چراغ نما و

 

 
 

 ردیف نام کاال تعداد در کارتن واحد به ریالقیمت 

 1 ساده پارس100المپ  100 000/68

 2 ساده پارس 200المپ  60 000/161

 3 وات پارس 20مهتابی کوتاه  25 000/131

 4 وات پارس 40مهتابی بلند  25 000/176

 5 مهتابی بلند پرچمی پارس 25 000/180

 قیمت واحد 

 به ریال 

ر تعداد د

 کارتن

 ردیف نام کاال مارک

000/450 100 LED  1 انبه ای(-سفید-وات)آفتابی5جت الیت 

000/500 100 LED  2 سفید(-)آفتابیوات بدنه سفید 5جت الیت 

000/495/1 30 LED  3 انبه ای(-سفید  -وات )آفتابی10جت الیت 

000/159 200 MZ چشمی سه وات شیپوری گرد COB 4 سفید(-)آفتابی 

 5 (رنگی) SMDچشمی سه وات شیپوری  ایرانی 200 000/173

 6 واشر دار چراغ تونلی فلزی  ظریف 20 000/273

 7 ماه ضمانت( 12سانتی متری ) 60وات  30براکت  نهاد نور 20 000/100/1

 8 ماه ضمانت( 12ی متری )سانت 120وات  60براکت  نهاد نور 20 000/377/2

 مهتابی

000/814  

 آفتابی

000/148 

200 LED  9 مهتابی( –ولت نیم متری دوالین ) آفتابی  220خطی 



 

 

 متنوع های ،خطی،بلوکی،تزئینی و فیشه ریسه مارکلیست قیمت انواع ریسه شلنگی

 

 

 لیست قیمت نقدی انواع قاب هالوژن و سوکت هالوژن مارک متنوع

 

 

 

 

     
000/129 400 LED 10 مهتابی( –سانتی دوالین ) آفتابی  30ولت  220ی خط 
000/225 200 MAR  11 (، سبز ولت یک متری دو الین) انبه ای ، قرمز ، آبی ، بنفش 220ریسه خطی 
000/158 500 MEGA  12 مگا  اصلی  4014وات  12خطی 

000/22 200 3M  13 مهتابی( –ولت ) آفتابی 12ریسه بلوکی 
000/24 200 3M 14 انبه ای( –بنفش  –قرمز  –آبی  –ولت رنگی ) سبز 12سه بلوکی ری 
000/385 100 LED  15 قرمز(-سبز-بنفش -سفید-مولتی-تایی)آفتابی100ریسه سوزنی 

 16 ) سفید( 5730فیش ریسه  ایرانی 300 000/88
 17 ضدآب ) نارنجی( 5730فیش ریسه  چینی 500 500/103

 ردیف نام کاال کد مارک تعداد در کارتن قیمت )ریال(

 1 قاب هالوژن آلومینیوم گرد سفید طرح دار 101 پارسین 200 000/98

 2 دار طرح سفید گرد ینیومآلوم هالوژن قاب 201 پارسین 200 000/98

 3 دار طرح سفید گرد آلومینیوم هالوژن قاب 801 پارسین 200 000/98

 4 دار طرح سفید گرد آلومینیوم هالوژن قاب 901 پارسین 200 000/98

 5 دار طرح سفید گرد آلومینیوم هالوژن قاب 507 پارسین 200 000/98

 6 دار طرح سفید گرد ومآلومینی هالوژن قاب 1201 پارسین 200 000/98

 7 سفید ثابت ABSقاب هالوژن  - ایرانی 240 500/15

 8 قاب هالوژن طرح پنل گرد - ایرانی 200 500/47

 9 سوکت هالوژن سوزنی سرامیکی - چینی 5000 000/7

 10 سرامیکی GU10سوکت هالوژن  - ایرانی 500 000/26



 لیست قیمت نقدی انواع سنسورحرکتی ، تایمر راه پله و فتوسل

 

 

استارت و باطری و قلع ... مارک های  لیست قیمت نقدی انواع ریموت و زنگ و تبدیل و

  متنوع

تعداد در  ریال به واحد قیمت

 کارتن

 ردیف نام کاال مارک

 1 سنسور حرکتی زمان دار) روکار سقفی( تایم ایران 80 000/278/1
 2 سنسور حرکتی زمان دار)توکار سیلندری( تایم ایران 120 000/278/1
 3 ریزی(پسنسور حرکتی زمان دار) تایم ایران 120 000/278/1
 4 ی دیواری(سنسور حرکتی زمان دار)توپ تایم ایران 120 000/278/1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 سنسور حرکتی زمان دار)سرپیچی( تایم ایران 80 000/278/1
 6 لهپتایمر راه  تایم ایران 50 000/120/1

 به واحد قیمت

 ریال

تعداد در 

 کارتن

 ردیف نام کاال مارک

000/460 100 LD  ریموتRGB 1 تخت 

000/480 100 TONA  ریموتRGB 2 تخم مرغی 

000/660 100 WR  3 فلزی کاناله  4ریموت 

 4 زنگ بی سیم  برق و باطری لوکارم 100 000/770

 6 وات 40استارت  جنرال 2000 500/15

 7 زنگ پیانویی  ماهان 60 000/235

 8  80زنگ مدرسه  زرگر 50 

 9   100مدرسه  زنگ زرگر 40 

 10 125  مدرسه زنگ زرگر 30 

 11  150 مدرسه زنگ زرگر 20 

 12 )همه کاره(   A16دو  به سه تبدیل مرکان 600/  480 000/102

 13 ر تلفن تک سوکتنویزگی چینی 1000 000/89

 14 نویزگیر تلفن دو سوکته چینی 500 000/168

 15 سال ضمانت( 2چراغ سقفی سنسور دار ) بارانو 10 000/867



 

 های متنوع  لیست قیمت نقدی انواع سرپیچ مارک

 

 قیمت نقدی انواع باکالیت و لوازم الکتریکی مارک های متنوع لیست 
 

 

 

 ردیف نام کاال مارک تنتعداد در کار ریال به واحد قیمت

500/47 

440/49 

 1 سرپیچ آویز بدون راکورد استاندارد ثانی / مهسا 500

 2 سرپیچ آویز راکورد دار استاندارد ثانی  500 -------
 E27 3سرپیچ گریف دار تک گریف  استار 500 250/48
 E14 4سرپیچ گریف دار تک گریف  استار 500 250/38
 5 نیلوفر پیچ میله دار با تونلی سرامیکیسر ایرانی 150 000/72
 6 سرپیچ دوکاره طرح گل یاسر 110 700/78
 7 رنگ 5سرپیچ دوکاره طرح گل طرح دار در  آیما 100 000/121
 8 سرپیچ ادیسونی زیتونی نورسام 100 000/546
 9 آویز کنفی سرپیچ  چینی 50 000/546

 10 دار کلید دار خهدوشا سرپیچ سرپیچ دوقلو  چینی  1200 900/81
 11 قلو دو سرپیچ ایرانی 600 250/68
 12 3به  1 المپ تبدیل سرپیچ چینی 60 250/236
 13 4 به 1 المپ تبدیل سرپیچ چینی 40 000/262
 14 5 به 1 المپ تبدیل سرپیچ چینی 40 000/336

 ردیف نام کاال مارک تعداد در کارتن ریال به واحد قیمت

 1 دوشاخه حلقه ای استاندارد پایا 320 000/117

 2 دوشاخه ارت دار چپقی استاندارد پایا 320 000/124

 3 ندارددوشاخه ارت دار مربع پشت چرمی استا پایا 320 000/124

 4 دوشاخه  ارت دار مربع فلت پایا 320 000/130

 5 سبز-بزرگ سفید کلید بین راه چینی 2000 000/34

 6 فازمتر بلند  کوالک 576 500/78

 7 فازمتر بلند رنگی  آراسپ 600 200/89

 8 سیم پیچ مسی اصلی کلید پنکه ناسیونال 20 000/880

 9 بست دو پایه فوالدی توان 360 000/60



 ست قیمت نقدی انواع سیم و فیش های رابط و گیرنده دیجیتال مارک متنوع لی

 

 پیکو لیست قیمت محصوالت 
 

 

 

 

 

 ردیف نام کاال مارک تعداد در کارتن ریال به واحد قیمت

 1 ضخیم گیره دار متری 5/1 سه به سه فیش نورسام 300 000/131

 2 مشکی -یاردی قرمز 72رشته  10سیم باند  یایران 20 500/577

 3 یاردی شیشه ای 72رشته  10سیم باند  ایرانی 20 500/577

 4 متری کنفی HDMI 5/1 کابل  گلدن 200 000/165

 5 نری آنتن  دم بلند ایرانی 2000 000/16

 6 فیش ریسیوری  چینی 5000 500/6

 7 گیرنده دیجیتال استارست 12 000/850/3

 ردیف نام کاال مارک تعداد در کارتن قیمت واحد به ریال

 1 هی کابل بلند سه را پیکو 40 000/330

 2 سه راهی کابل کوتاه  پیکو 40 000/290

 3 سه راهی بدون کابل پیکو 80 000/190

 4 چهار راهی کابل بلند پیکو 40 000/360

 5 چهار راهی کابل کوتاه پیکو 40 000/320

 6 چهار راهی بدون کابل پیکو 60 000/220

 7 شش راهی کابل بلند پیکو 40 000/400

 8 شش راهی کابل کوتاه  پیکو 40 000/360

 9 شش راهی بدون کابل پیکو 60 000/260

 10 محافظ دو خانه  پیکو 40 000/790

 11 محافظ چهار خانه پیکو 40 000/910

 12 سه راهی دوشاخه دار پیکو 100 000/110

 13 چهار راهی دوشاخه دار پیکو 100 000/230

 14 دوشاخه پیکو 1000 000/34



 

 مارک فوسا  V220به  V12 خودرو لیست قیمت انواع اینورتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام کاال تعداد درکارتن ریال به واحد قیمت

 100W-DC 1اینورتر خودرو  30 000/580/4

 200W-DC  2اینورتر خودرو 30 000/170/5

 300W-AC  3 اینورتر خودرو 30 000/660/9

 500W-AC  4 اینورتر خودرو 30 000/760/11

 1000W-AC  5اینورتر خودرو 30 000/380/16

 1500W-AC  6اینورتر خودرو 30 000/780/24

 2000W-AC  7اینورتر خودرو 30 000/670/30

 2500W-AC  8اینورتر خودرو 30 000/380/37

 3000W-AC  9اینورتر خودرو 30 000/360/45



 

 لیست قیمت انواع سیم و کابل های مخابراتی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت هر متر
 )لایر(

 ردیف نام کاال متراژ هر بسته مارک

 CCA   1 0/6*2*2  فویل دار هوایی  زوجی 2سیم  متری 500حلقه  تک کابل کرمان 000/17

 CCA  2 0/6*4*2   واییفویل دار ه  زوجی 4سیم  یمتر 300حلقه  کرمان کابل تک 000/29

 CCA 3 0/6*6*2    فویل دار هوایی  زوجی 6سیم  یمتر 250حلقه  کرمان کابل تک 000/41

 CCA   4 0/6*10*2   فویل دار هوایی  زوجی 10سیم  یمتر 250حلقه  کرمان کابل تک 500/71

 CU/96 CCAM   5 /07 مغز مس معمولی RG59 کابل دوربین  یمتر 600قرقره  کرمان کابل تک 000/35

 CCA/96CCAM 6/07 آلومینیم مغز معمولی RG59  دوربین کابل متری 600قرقره  کرمان کابل تک 000/24

 CU/96 CCAM/2C    7 0/7ترکییبی مغزمسRG59 کابل دوربین   متری 400قرقره  کرمان کابل تک 500/47

 CCA/96CCAM/2C 8/07مغزآلومینیوم  کییبیترRG59   دوربین کابل متری 600قرقره  کرمان کابل تک 000/38

و  یمتر 600قرقره  کرمان کابل تک 500/44
 یمتر 100حلقه 

 CU / 64 CCAM  9 /08کابل آنتن مغزی مس 

متری و  600قرقره  کرمان کابل تک 000/29
 متری 100حلقه 

 CCAM/96 CCAM  10 /08کابل آنتن تمام سی سی 

 و متری 600 قرقره کرمان کابل تک 200/26
 متری 100 حلقه

 CCAM/64 CCAM 11 0/8کابل آنتن  تمام سی سی 

متری و  600قرقره  کرمان کابل تک 500/24
 متری 100حلقه 

 CCAM/48 CCAM 12 0/8کابل آنتن  تمام سی سی 



ارت ، نایلون ، زیرگچی ، کیسه ای و کابل کولری مارک سیم افشان و  انواعلیست قیمت 
 مسینا 

 دارای نشان استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متری  100قیمت حلقه 

 )ریال(
تعداد در 

 کیسه

 ردیف نام کاال

 18 3*1یرگچیزسیم  14 000/740/10

 19 3*5/1یرگچیزسیم  12 000/290/15

 20 2*75/0سیم کیسه ای 20 000/650/6

 21 4*1کابل کولری 1 000/560/14

 22 4*5/1کابل کولری 1 000/930/20

 23 5*1کابل کولری 1 000/290/17

 24 5*5/1کابل کولری 1 000/030/25

 25 1*5/0سیم ارت  30 000/830/1

 26 1*75/0سیم ارت  30 000/460/2

 27 1*1سیم  ارت  30 000/050/3

 28 1*5/1سیم ارت  20 000/500/4

 29 1*5/2سیم ارت  20 000/750/6

 30 1*4سیم ارت  14 000/250/11

 31 1*6سیم ارت  8 000/920/16

 32 1*10سیم ارت  1 000/210/28

 33 1*16سیم ارت  1 000/500/42

 34 1*25سیم ارت  1 000/700/66

متری  100قیمت حلقه 

 )ریال(
تعداد در 

 کیسه

 ردیف نام کاال

 1 1*5/0سیم افشان 30 000/830/1

 2 1*75/0سیم افشان 30 000/460/2

 3 1*1سیم افشان 30 000/050/3

 4 1*5/1سیم افشان 20 000/500/4

 5 1*5/2سیم افشان  20 000/750/6

 6 1*4سیم افشان  14 000/250/11

 7 1*6سیم افشان  8 000/920/16

 8 1*10سیم افشان  1 000/210/28

 9 1*16سیم افشان  1 000/500/42

 10 1*25سیم افشان  1 000/700/66

 11 2*5/0سیم نایلون 20 000/780/3

 12 2*75/0سیم نایلون 20 000/190/5

 13 2*1سیم نایلون 20 000/650/6

 14 2*5/1سیم نایلون 14 000/110/9

 15 2*5/2سیم نایلون 8 000/020/15

 16 2*1سیم زیرگچی 20 000/460/7

 17 2*5/1یرگچیزسیم  20 000/650/10



 کابل افشان استاندارد مارک مسینا  انواعلیست قیمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متری  100قیمت حلقه 

 )ریال(
 ردیف نام کاال کیسهتعداد در 

 16 4*75/0کابل افشان  حلقه 000/380/12

 17 4*1کابل افشان  حلقه 000/020/15

 18 4*5/1کابل افشان  حلقه 000/570/20

 19 4*5/2کابل افشان  حلقه 000/950/33

 20 4*4کابل افشان  حلقه 000/780/51

 21 4*6کابل افشان  حلقه 000/890/72

 22 4*10بل افشان کا حلقه 000/300/118

 23 4*16کابل افشان  حلقه 000/800/193

 24 5*5/1کابل افشان  حلقه 000/390/26

 25 5*5/2کابل افشان  حلقه 000/230/43

 26 5*4کابل افشان  حلقه 000/970/62

 27 5*6کابل افشان  حلقه 000/910/91

 28 5*10کابل افشان  حلقه 000/700/154

 29 2*6مفتولی  کابل حلقه 000/590/39

 30 4*6کابل مفتولی  حلقه 000/800/72

 31 4*10کابل مفتولی  حلقه 000/120/120

متری  100قیمت حلقه 

 )ریال(

 ردیف نام کاال تعداد در کیسه

 1 2*5/0کابل افشان  حلقه 000/640/4

 2 2*75/0کابل افشان  حلقه 000/830/6

 3 2*1کابل افشان  حلقه 000/330/8

 4 2*5/1کابل افشان  حلقه 000/600/11

 5 2*5/2کابل افشان  حلقه 000/660/18

 6 2*4کابل افشان  حلقه 000/020/28

 7 2*6کابل افشان  حلقه 000/590/39

 8 2*10کابل افشان  حلقه 000/430/66

 9 3*75/0کابل افشان  حلقه 000/740/8

 10 3*1کابل افشان  حلقه 000/470/11

 11 3*5/1ابل افشان ک حلقه 000/200/16

3*5/2کابل افشان  حلقه 000/760/27  12 

 13 3*4کابل افشان  حلقه 000/860/39

 14 3*6کابل افشان  حلقه 000/420/56

 15 3*10کابل افشان  حلقه 000/460/96



 محصوالت اطلسلیست قیمت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام کاال مارک تعداد در کارتن قیمت واحد به ریال

 1 تبدیل سه به دو میله برنجی  اطلس 360 000/556

 2 تبدیل سه به دو میله آهنی اطلس 480 000/42

 3 آیوا 110تبدیل  اطلس 1600 600/19

 4 دوشاخه کلید دار جابون  اطلس 300 000/140

 5 برنجی )تک جعبه( تبدیل همه کاره ارت دار اطلس 408 000/80

 6 تبدیل همه کاره ار دار برنجی اطلس 600 500/75

 7 تبدیل همه کاره  اطلس 720 000/46

 8 سرپیچ دوشاخه دار میله برنجی اطلس 720 000/40

 9 دوشاخه ساده اطلس 880 000/40

 10 دوشاخه تخت فراز اطلس 1200 200/31

 11 مادگی فراز اطلس 800 900/29

 12 سه راهی همه کاره جدید اطلس 240 500/84

 13 سه راهی تپل تخت  اطلس 240 000/42

 14 سه راهی تپل گرد  اطلس 240 000/55

 15 سه راهی تاپ تک جعبه اطلس 200 500/78

 16 امسه راهی تپل طرح خی اطلس 240 500/60



 
  متنوعمارک برقی  بخاریلیست قیمت نقدی انواع 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال به واحد قیمت تعداد در  

 کارتن

 ردیف نام کاال نوع المنت مارک

000/370/3 سه شعله مدل آتری ساده  برقی  بخاری سرامیکی مهر 4   1 
000/370/3 سه شعله ایستاده بدون  برقی  بخاری سرامیکی مهر 4 

ستفن تویو  
2 

000/480/4 چهار شعله ایستاده فن دار برقی  بخاری سرامیکی مهر 4   3 

000/680/1 سه شعله  ساده برقی  بخاری سرامیکی نیکو 8   4 
000/080/4 چهار شعله ایستاده بدون فن برقی  بخاری سرامیکی ابراستار 4   5 
000/250/3 شعله  ساده 2 برقی  بخاری شیشه ای البرز 6   6 
000/500/4 سه شعله ساده بدون فن برقی  بخاری شیشه ای البرز 6   7 
000/150/6 سه شعله فن دار  برقی بخاری شیشه ای البرز 6   8 
000/150/6  9 بخاری برقی زنبوری سرامیکی البرز 6 
000/880/2 شعله 2کرسی برقی  سرامیکی البرز 6   10 
000/970/2 شعله 2کرسی برقی  شیشه ای البرز 6   11 
000/306/1 شعله 2کرسی برقی سرامیکی ناسیونال 10   12 
000/570/1 شعله 2کرسی برقی  سرامیکی اخوان فرید 10   13 

000/61 25المنت سرامیکی دنده درشت نمره  سرامیکی اطلس 150   14 
000/65 30نمره  درشت دنده سرامیکی المنت سرامیکی اطلس 150   15 
000/83 35نمره  درشت دنده سرامیکی المنت سرامیکی اطلس 200   16 



 لیست قیمت  انواع ترمینال
 

 یفرد نام کاال مارک تعداد در کارتن قیمت واحد به ریال

 1 4ترمینال پلی اتیلن نمره  ونوس 360 500/94

 2 6 نمره اتیلن پلی ترمینال ونوس 200 500/94

 3 10 نمره اتیلن پلی ترمینال ونوس 200 500/121

 4 16 نمره اتیلن پلی ترمینال ونوس 200 500/175

 5 25 نمره pvc ترمینال ونوس 50 000/500

 6 35 هنمرpvc    ترمینال ونوس 40 000/765

 7 4ترمینال نمره  اورانوس 360 400/92

 8 6 نمره ترمینال اورانوس 200 400/92

 9 10ترمینال نمره  اورانوس 200 650/118

 10 16ترمینال نره  اورانوس 200 500/178

 11 25ترمینال نمره  اورانوس 50 500/451

 12 35ترمینال نمره  اورانوس 40 500/745


