
:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

VK  نوعAKنوع کد کاالشرح کاال تصویر کاال
ضخامت 

mm
mmطول mmعرض 

واحد بسته 

پالت1بندي

 (متر مربع/ریال) قیمت

R ls /m2

قطعه 6.512002400140*310000000122400

قطعه 8.512002400110*311000000122400

قطعه 9.512002400104*312000000112400

قطعه 9.512002400104*312000000122400

قطعه 12.51200240084*313000000112400

قطعه 313000000112500250084

قطعه 313000000112800280076

قطعه 313000000113000300072

قطعه 12.51200240084*313000000122400

قطعه 313000000123000300072

قطعه 15.01200240060*314000000112400

قطعه 314000000113000300052

قطعه 12.51200240072*323000000112400

قطعه 323000000112500250072

قطعه 323000000112800280072

قطعه 323000000113000300060

قطعه 15.01200240060*324000000112400

قطعه 300052*324000000113000

قطعه 12.51200240076*363200000112400

قطعه 363200000112500250076

قطعه 363200000112800280076

قطعه 363200000113000300064

870,000قطعه 15.01200300052*364000000113000

قطعه 12.51200240072*373000000112400

قطعه 373000000112500250072

قطعه 373000000112800280072

قطعه 373000000113000300060

930,000قطعه 15.01200240060*374000000112400

707,000

Document Code

Published Date

.جهت استعالم قیمت با واحد مهندسی فروش هماهنگ فرمایید.  وجود داردALU  و آلومینیوم PVC امکان تولید پنل با پوشش های پلی استایرن ، 

( تحویل درب كارخانه)

     فروش داخلی   

. عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین كشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

840,000

720,000

801,000 پنل روكش دار گچی مقاوم در برابر 

(FM)آتش و رطوبت   

پنل روكش دار گچی مقاوم در برابر 

(MR)رطوبت 

پنل روكش دار گچی مقاوم در برابر 

(FR)آتش 

. درصد مبلغ هر كاال در زیر فاكتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد4/5 هزینه بسته بندی با پالت و توزیع به میزان 

(RG)پنل روكش دار گچی 

520,000

731,000

: توضیحات

. درصد مبلغ هر كاال در زیر فاكتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد2/5 هزینه بسته بندی  با پایه چوبی و توزیع به میزان 
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لیست قیمت انواع پنل هاي روکش دارگچی
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت
1401/12/04

                                                         

(متر مربع/ریال)قیمت بسته بندیکد کاالتصویر کاال

841,000 قطعه442100002330600520

935,000 قطعه442100003330600520

452100002330600فلیس سفید

452110002330600 فلیس مشکی

452100022330600فلیس سفید
452110022330600 فلیس مشکی
452100032330600فلیس سفید

452110032330600 فلیس مشکی

452100042330600فلیس سفید

452110042330600 فلیس مشکی

452100052330600فلیس سفید

452110052330600 فلیس مشکی

452100062330600فلیس سفید

452110062330600 فلیس مشکی

1,171,000 قطعه442600002330600520

1,266,000 قطعه442600003330600520

442100022380600یاقوت238

442100022390600الماس239

442100025670600لوزی567

442100029960600حصیری996

442100032380600یاقوت238

442100032390600الماس239

442100035670600لوزی567

442100039960600حصیری996

. درصد مبلغ هر کاال در زیر فاکتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد4/5هزینه بسته بندی و توزیع به میزان 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

 60*60قیمت این تایل ها در مترمربع معادل قیمت تایل های . سانتی متر وجود دارد120*60طرحدار و رنگ شده  در ابعاد /   ساده PVC   و روکش 6-96  /  12-25   /   8-12-50  / 18-8امکان تولید تایل های آکوستیک   

.سانتی متر که در لیست باال آمده است، می باشد

شرح کاال

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

( تحویل درب کارخانه) 
فروش داخلی

«سهامی خاص»

با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

QM-KPG-SA-TA-011
1401/11/19
1401/11/19
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لیست قیمت انواع تایل های گچی

1,100,000

6-18

8-18

8-12-36

 معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل 

PVCبا فلیس در پشت تایل  
 قطعه520

8-12-50

12-25

6-961,174,000

1,174,000

 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 قطعه520

 قطعه520

 معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل 

PVCبا فلیس در پشت تایل 

 معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل 

PVCبا فلیس در پشت تایل 

:توضیحات

910,000

 طرحدارPVC معمولی روکش  9/5mmتایل 

PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

815,000

 طرحدار با فویل PVC  روکش 9/5mm        تایل 

آلومینیوم در پشت تایل
 قطعه520

 قطعه520

V

V

V

V

V



:تاریخ به روزرسانی لیست قیمت

1401/12/04

پالت1واحد بسته بنديmmطول mmعرض mmضخامت نوع لبهکد کاالشرح کاال
(متر مربع/ریال)قیمت 

1

پنل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم

 12/20/35   

Random PLUS

453114312002376UFF12.512002376421,300,000 عدد 

2

   پنل آکوستیک پانچ دایره ای منظم     

12/20/66

Alternating  C ircular

453113311882376UFF12.511882376421,300,000 عدد 

3

پنل آکوستیک پانچ مربعی 

8/18

S tandard S quare

453112311882376UFF12.511882376421,300,000 عدد 

QM-KPG-SA-TA-010

1401/11/19

1401/11/19

0
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 لیست قیمت پنل گچی آکوستیک
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: توضیحات

. درصد مبلغ هر کاال در زیر فاکتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد4/5 هزینه بسته بندی با پالت و توزیع به میزان 

. عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

     فروش داخلی

تصویر کاال

(تحویل درب کارخانه)

Rls/m2
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

کد کاالشرح کاالتصویر کاال
واحد بسته بندي 

(بندیل)به متر 
(به متر/ ریال)قیمت 

CW 50-3000 911005050063000720431,000استاد

CW 75-3000 911007550063000504501,000استاد

CW100-3000  911010050063000432569,000استاد

UW 50-4000  9120050400640001200363,000رانر

UW 75-4000  912007540064000720434,000رانر

UW100-4000  912010040064000600503,000رانر

«سهامی خاص»

فروش داخلی

(تحویل درب کارخانه)

DINلیست قیمت انواع پروفیل هاي استاندارد 

. هفته به طول خواهد انجامید4 امکان سفارش پروفیل ها با طول خاص وجود دارد ، برنامه ریزی تولید کاال در حدود 

. میلی متر وجود دارد، جهت استعالم قیمت و زمان تحویل با واحد مهندسی فروش هماهنگ فرمایید0.8 امکان سفارش پروفیل ها با ضخامت 

. عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

. درصد مبلغ هر کاال در زیر فاکتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد2/5 هزینه بسته بندی و توزیع به میزان 

:توضیحات

. ابعاد مطرح شده در ستون شرح کاال ،ابعاد اسمی محصول می باشد و صرفا جهت نامگذاری مورد استفاده قرار می گیرد
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

کد کاالشرح کاالتصویر کاال
واحد بسته بندي 

(بندیل)به متر 
(به متر/ ریال)قیمت 

CW 75-3000 موجود نمی باشد911107550063000504استاد

CW100-3000  911110050063000432569,000استاد

UW 75-4000  موجود نمی باشد912107540064000720رانر

UW100-4000  موجود نمی باشد912110040064000600رانر

«سهامی خاص»

فروش داخلی

(تحویل درب کارخانه)

275 و پوشش زینک DINلیست قیمت انواع پروفیل هاي استاندارد 

. هفته به طول خواهد انجامید4امکان سفارش پروفیل ها با طول خاص وجود دارد ، برنامه ریزی تولید کاال در حدود 

. میلی متر وجود دارد، جهت استعالم قیمت و زمان تحویل با واحد مهندسی فروش هماهنگ فرمایید0.8امکان سفارش پروفیل ها با ضخامت 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

. درصد مبلغ هر کاال در زیر فاکتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد2/5هزینه بسته بندی و توزیع به میزان 

.ابعاد مطرح شده در ستون شرح کاال ، ابعاد اسمی محصول می باشد و صرفا جهت نامگذاری مورد استفاده قرار می گیرد

:توضیحات
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

کد کاالشرح کاالتصویر کاال
واحد بسته بندي 

(بندیل)به متر 
(به متر/ ریال)قیمت 

9120036230640002400199,000(UH36- 4000) 36رانر 

9120285270640001680227,000(U28- 4000) 28رانر 

9120026300540001536224,000(U26- 4000) 26رانر

9120050300540001280282,000(U50- 4000) 50رانر 

9120070300540001280342,000(U70- 4000) 70رانر 

912010030054000960420,000(U100- 4000) 100رانر 

9110026400630001440322,000( C26- 3000) 26استاد 

911005035063000720348,000(C50- 3000) 50استاد 

911007040063000540436,000(C70- 3000) 70استاد 

911010040063000450520,000(C100- 3000) 100استاد 

9140025250640003840140,000(L25- 4000) 25نبشي 

9130047000640001680276,000(F 47- 4000)پروفيل 

91700252504300030132,000( 25×25×3000)کرنربيد 

917003131043000150161,000( 31×31×3000)کرنربيد 

4000- C D609100060270640001176345,000

:توضيحات

  لیست قیمت انواع پروفیل هاي تولیدي

(تحويل درب کارخانه)

فروش داخلی

«سهامی خاص»

. عوارض و ماليات ارزش افزوده بر اساس قوانين کشور، به مبالغ فوق اضافه مي گردد

. ميلي متر وجود دارد، جهت استعالم قيمت و زمان تحويل با واحد مهندسي فروش هماهنگ فرماييد0.8 امکان سفارش پروفيل ها با ضخامت 

. هفته به طول خواهد انجاميد4 امکان سفارش پروفيل ها با طول خاص وجود دارد ، برنامه ريزی توليد کاال در حدود 

. ابعاد مطرح شده در ستون شرح کاال ،ابعاد اسمي محصول مي باشد و صرفا جهت نامگذاری مورد استفاده قرار مي گيرد

. درصد مبلغ هر کاال در زير فاکتورها محاسبه و به آن افزوده مي گردد2/5 هزينه بسته بندی و توزيع به ميزان 
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/10/11

کد کاالشرح کاالتصویر کاال
واحد بسته بندي 

(بندیل)به متر 
(به متر/ ریال)قیمت 

موجود نمی باشدMain Tee  24x37x0.35 mm  -360091500004009360072پروفيل  

موجود نمی باشدMain Tee (F)  24x37x0.35 mm  -360091500004010360072پروفيل 

موجود نمی باشدCross Tee  24x29x0.30 mm  -120091500004010120072پروفيل 

موجود نمی باشدCross Tee  24x29x0.30 mm    -60091500004010060036پروفيل  

موجود نمی باشدL Angle  24x24x0.5 mm  -3000914000040093000120پروفيل  

موجود نمی باشدL Angle  24x19x0.5 mm  -3000914000040103000120پروفيل 

لیست قیمت انواع پروفیل کلیك تولیدي

.عوارض و ماليات ارزش افزوده بر اساس قوانين کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

( تحويل درب کارخانه)

«سهامی خاص»

فروش داخلی

. درصد مبلغ هر کاال در زير فاکتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد2/5هزينه بسته بندی و توزيع به ميزان 

:توضيحات
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

کد کاالتصویر کاال
واحد بسته بندي 

(تعداد)
(به عدد/ ریال)قیمت 

943400015450000100027,400

94340000710000050024,000

94340000205000050030,400

942400009000000100014,600

942500003301000150101,000

94340004010002010019500

94340004010006010048,500

94340004010010010079,500

943600000098223100022,500

94356027154500020043,600

94356027600000025043,100

94341000000000650027,400 سانتیمتری6

94341000000000950034,300 سانتیمتری9

94341000000001250043,600 سانتیمتری12

9900000000161601500,000

9900000000161401460,000

990000001104775100108,000

9425000000108025022,600

94250000001080010098,000

9425000000108014041,000

. وجود دارد، جهت استعالم قیمت و زمان تحویل با واحد مهندسي فروش هماهنگ فرماییدCW برای ساختارهای دیوار با سازه SP60 امکان ثبت سفارش سازه 

بست اتصال آویز دوبل

Revision Date

Revision No

Page

(تحویل درب كارخانه)

فروش داخلي

لیست قیمت انواع اتصاالت گالوانیزه

 سانتیمتری20مفتول آویز 

«سهامي خاص»

شرح کاال

(F47براكت ) CT205       اتصال مستقیم 

Document Code

Published Date

F47بست اتصال كامل 

F47بست اتصال طولي 

HT90اتصال آویز

 سانتیمتری60مفتول آویز 

گیره پشت تایل

CD60اتصال مستقیم 

(CD60براكت  )

T-Profileسنجاق آویز بار از 

T-Profileگیره آویز بار از 

S P 60 (L=600)

S P 60 (L=400)

S C 47

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین كشور، به مبالغ فوق اضافه مي گردد

CD60بست اتصال نیمه 

CD60بست اتصال كامل 

CD60بست اتصال طولي 

 سانتیمتری100مفتول آویز 

. درصد مبلغ هر كاال در زیر فاكتورها محاسبه و به آن افزوده مي گرد2/5هزینه بسته بندی و توزیع به میزان 

:توضیحات

.. ابعاد مطرح شده در ستون شرح كاال ،ابعاد اسمي محصول مي باشد و صرفا جهت نامگذاری مورد استفاده قرار مي گیرد
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

کد کاالواحدشرح کاالتصویر کاال
واحد بسته بندي 

(تعداد)
(به عدد/ ریال)قیمت  

94356027151000050018,100عدد سانتیمتری10قطعه رابط نانیوس 

94350000000002020034,300عدد سانتیمتری20آویز نانیوس

94350000000004020059,500عدد سانتیمتری40آویز نانیوس

94350000000006020086,000عدد سانتیمتری60آویز نانیوس

943500000000080200109,000عدد سانتیمتری80آویز نانیوس 

943500000000100200137,000عدد سانتیمتری100آویز نانیوس

94350047000000020041,900عددF47رکاب نانیوس برای 

94356027000000020047,600عددCD60/27رکاب نانیوس برای

94356027100000020047,600عددCD60چنگک نانیوس

 300قطعه افزایش طول نانیوس 

سانتیمتری
94350000000300020394,000عدد

943500028100000111,400عدد(سوزن تنظیم ارتفاع)پین نانیوس 

لیست قیمت اتصاالت نانیوس

   «سهامی خاص»

 فروش داخلی

(تحویل درب کارخانه)

:توضیحات

. ابعاد مطرح شده در ستون شرح کاال ،ابعاد اسمی محصول می باشد و صرفا جهت نامگذاری مورد استفاده قرار می گیرد

. درصد مبلغ هر کاال در زیر فاکتورها محاسبه و به آن افزوده می گردد2/5هزینه بسته بندی و توزیع به میزان 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد
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ف
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(کیسه)قیمت به ریال  بسته بنديکد کاالشرح کاالتصویر کاال

530,000 کیلویی7120000000000055بتونه نقاشی1

2

 بتونه درزگیری مخصوص پنل های

آکوستیک

(FFلبه های)

1,800,000 کیلویی5 712200000000005

1,180,000 کیلویی71210000000200020بتونه درزگیری3

587,000 کیلویی71110000000200020بوردفیکس4

1,300,000 کیلویی71800000000002020 ماستیک5

825,000کیلویی71010000000900030اسکیم الیت6

2,525,000 کیلوییTA Flex72100000000002525چسب کاشی 7

1,875,000 کیلوییTA Plus72000000000002525چسب کاشی 8

594,000کیلویی72400000000003030بتو گیپس9

10
گچ پلیمری

MP  Base
687,000 کیلویی72530000000003030

11
گچ پلیمری

MP  U ltra
765,000 کیلویی72520000000003030
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(کیسه)قیمت به ریال  بسته بنديکد کاالشرح کاالتصویر کاال

12
گچ پلیمری 

IZOGIPS
591,000 کیلویی72510000000003030

3,203,000 کیلوییGray71010000000700025اسکیم الیت 13

پودر بند کشی فوگا

FUGA 130- Cream
723100000000005

پودر بند کشی فوگا

FUGA 100- White
723200000000005

پودر بند کشی فوگا

FUGA 120- Lighty Gray
723300000000005

پودر بند کشی فوگا

FUGA 121- Dark Gray
723400000000005

پودر بند کشی فوگا

FUGA 200- ANTRAZIT
7235000000000053,000,000

29,000,000 کیلویی71700000000000525عایق آبی15

. عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/10

کد کاال شرح کاالتصویر کاال
حداقل سفارش بر 

اساس

(متر)واحد بسته بندي 

(ریال)قیمت  واحد واحد

10,600متر9212100000001901080 متري90نوار فايبرگالس مش 

موجود نمی باشدمتر5095113000005005050 *50نوار تیپ کاغذي  

موجود نمی باشدمتر92105010000000030 متري آلمانی30کرنربیدکاغذي مسلح با نوار فلزي

موجود نمی باشدمتر92121000000015050(ترن فیکس)نوار کاغذي با چسب يکطرفه 

موجود نمی باشدمتر92100000001210010نوار طولی عايق آبی

کد کاالشرح کاالتصویر کاال
حداقل سفارش بر 

اساس واحد بسته بندي 

(متر)

(ریال)قیمت واحد واحد

46,000متر متر هر رولmm15×492121101540012512.5نوار عايق پلی اتیلن پشت چسب دار  

. عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد

 متر وجود دارد، جهت استعالم قیمت و زمان تحويل با واحد مهندسی فروش 10000 میلیمتر با متراژ باالتر از 100 و 70 ، 50 ، 30امکان تولید نوار عايق پلی اتیلن پشت چسب دار با عرض 

.هماهنگ فرمايید

لیست قیمت انواع نوار

لیست قیمت نوارهاي عایق پشت چسب دار

:توضیحات

«سهامی خاص»

فروش داخلی  

(تحويل درب کارخانه )
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:تاریخ به روز رسانی لیست قیمت

1401/12/04

(ریال)قیمت واحدکدشرح کاالتصویر کاال

3,190,000 عددMR9870000000200201 12.5 با پنل 20*20دریچه بازدید 

3,650,000 عددMR9870000000300301 12.5 با پنل 30*30دریچه بازدید 

4,040,000 عددMR9870000000400401 12.5 با پنل 40*40دریچه بازدید 

5,175,000 عددMR9870000000500501 12.5 با پنل 50*50دریچه بازدید 

5,950,000 عددMR9870000000600601 12.5 با پنل 60*60دریچه بازدید 

11,350,000 عددMR9870000000601201 12.5 با پنل 60*120دریچه بازدید 

لیست قیمت دریچه دسترسی

:توضیحات
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کد کاالشرح کاالتصویر کاال
تعداد در یک کارتن

(جعبه× تعداد )

میزان حداقل

(کارتن)سفارش 

میزان حداقل 

(عدد)سفارش 
(ریال)قیمت  هر عدد 

TN3.5×259330400000000251000×1111,0002,660پیچ پنل     1

TN3.5×359330400000000351000×811,0003,400پیچ پنل     2

TN3.5×459330400000000451000×811,0004,350پیچ پنل     3

TN3.5×559330400000000551000×611,0004,850پیچ پنل     4

TB3.5×259331400000000251000×1111,0003,300پیچ پنل سرمته دار  5

TB3.5×359331400000000351000×811,0004,000پیچ پنل سرمته دار  6

TB3.5×459331400000000451000×811,0004,850پیچ پنل سرمته دار 7

LN 3.5×119332400000000111000×2411,0002,500پیچ سازه به سازه  8

9
پیچ سازه به سازه سرمته دار

LB 3.5×9.5
9333400000000951000×2411,0003,050

10
پیچ چند منظوره

FN 4.3×35
933643000000035500×115005,700

11
بولت پروانه ای برای سه الیه پنل 

M6x84mm(تایی50بسته )
5047,000یک جعبه1×99000000000483450

12
بولت پروانه ای برای دو الیه پنل 

M6x71mm(تایی50بسته )
5058,000یک جعبه1×99000000000483350

13
بولت پروانه ای برای تک الیه پنل 

M6x58mm(تایی50بسته )
5055,000یک جعبه1×99000000000483250

14
برای تک الیه )رول بولت پروانه ای 

HM6×52s (پنل
5051,000یک جعبه1×99000000006231550

15
برای دوالیه ) رول بولت پروانه ای 

HM6×65s(پنل
5054,500یک جعبه1×99000000006232850

16
 M5×75mmبولت فنری پنل با قالب 

( تایی50بسته)
5054,000یک جعبه1×99000000000061050

17
 M4×50mmبولت فنری پنل با قالب 

( تایی 100بسته )
10018,600یک جعبه1×990000000000600100

18
 M4×50mmبولت فنری پنل با پیچ 

( تایی 100بسته )
10026,000یک جعبه1×990000000000620100

لیست قیمت انواع پیچ و بولت
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کد کاالشرح کاالتصویر کاال
تعداد در یک کارتن

(جعبه× تعداد )

میزان حداقل

(کارتن)سفارش 

میزان حداقل 

(عدد)سفارش 
(ریال)قیمت  هر عدد 

19
بولت سقفی برای آویز سیمی 

M6×60mm  ( تایی 100بسته )
10014,800یک جعبه1×943400015272660100

20
میخ مهاری فوالدی سقفی 

 M6×40mm ( تایی 100بسته )
موجود نمی باشد100یک جعبه1×990000000000499100

21
میخ  با رولپالگ برای نصب رانر 

M6×60mm( تایی200بسته )
20012,700یک جعبه1×990000000000700200

5059,000یک جعبه1×99000000004043250(با پیچ )رولپالگ حلزونی فلزی 22

10034,000یک جعبه1×990000000052389100(بدون پیچ )رولپالگ حلزونی فلزی 23

5040,500یک جعبه1×99000000005239050(با پیچ )رولپالگ حلزونی پالستیکی 24

10013,500یک جعبه1×990000000052391100(بدون پیچ)رولپالگ حلزونی پالستیکی 25

26
 (WST 10x140)پیچ روكا 

بدون پالگ
1201,000یک عدد9900000000806601

25810,000یک جعبه99000000005032625×1(KM10)اتصال 27

28
آچار مخصوص رولپالگ حلزونی 

پالستیکی
10184,000یک جعبه1×99000000005239310

10024,000یک جعبه990000000052124100×1(CF 8/115)ترموفیکس 29

10028,500یک جعبه990000000052127100×1(CF 8/135)ترموفیکس 30

موجود نمی باشد80یک جعبهX99000000615230510×8قالب 31
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(ریال)قیمت Unitشــــــــــــرح کاالDescriptionکد کاالتصویر کاالردیف

1990000000015150Gypsumboard carrier (Local)1دستگیره حمل پنل داخلی piece640,000

2990000000008050Utility knife1کاتر setموجود نمی باشد

3990000000004688Knife blades 1( تایی10بسته )تیغه کاتر pieceموجود نمی باشد

4990000000004100Plaster Board knife1(اسپانیائی)چاقوی پنل بر setموجود نمی باشد

5990000000004624Gypsum board stripper1برش قرقره ای پنل setموجود نمی باشد

6990000000000402Replacement Blade (drywall stripper) 1( تایی10بسته بندی )تیغه یدکی دستگاه برش قرقره ای پنل pieceموجود نمی باشد

7990000000004622Gypsumboard trimmer1(آلمانی)دستگاه برش دستی پنل set76,000,000

8990000000004101Spare Knife holder1( تایی2بسته بندی )(یدکی نگهدارنده تیغه)قطعه یدکی دستگاه برش پنل piece2,100,000

9990000000004102Spare Side Wheel1( تایی10بسته بندی )(چرخ یدکی)قطعه یدکی دستگاه برش پنل piece2,560,000

10990000000004103Spare Plates for knife1( تایی10بسته بندی )(تیغه)قطعه یدکی دستگاه برش پنل piece125,000

11990000000004104Spare Side Support1( تایی2بسته بندی )(ساپورت جانبی)قطعه یدکی دستگاه برش پنل piece7,600,000

1299000000000468515˝Drywall Saw اینچ 15اره برش پنل (381mm) 1 setموجود نمی باشد

13990000000004683Key hole saw,wood handle1اره چاقویی دسته چوبی setموجود نمی باشد

14990000000001103Key hole saw,large softgrip handle1اره چاقویی دسته پالستیكی setموجود نمی باشد

15990000000004682File saw1سوهان گرد set820,000

16990000000004681File saw 4.4x106mmسوهان گرد(4/4x106mm)1 set480,000

17990000000004684File Saw 5.4x180mmسوهان گرد(5/4x180mm)1 set580,000

18990000000004099Drywall circle cutter1کاتر پرگاری setموجود نمی باشد

199900000000046865pc Hole saw set  95,81,74,67,60 mm ست تیغه گردبر پنج تكه(95،81،74،67،60mm)1 set1,540,000

20990000000004629Gypsum boards rasp (plane type surface forming file)1رنده پنل setموجود نمی باشد

لیست قیمت انواع ابزار دستی
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(ریال)قیمت Unitشــــــــــــرح کاالDescriptionکد کاالتصویر کاالردیف

21990000000004630Rasp blade (10" x 1 – 5/8 ")Spare part for Gypsum board Rasp تیغه رنده فلزی پنل(41x254mm)1 pieceموجود نمی باشد

22990000000004831Pocket type surface forming1رنده جیبی پنل setموجود نمی باشد

239900000000048355-1/2*1-5/8 replacement  flat blade تیغه یدک رنده جیبی(41x140mm)1 pieceموجود نمی باشد

24990000000004627Gypsumboard cutter ( تایی10بسته بندی )تیغه پخ زن pieceموجود نمی باشد

25990000100004638Local Plain Esge  22 / 451(ایرانی )  درجه45 و 22 پخ زن set4,000,000

26990000000000300Roller lifter1جک پایی غلتكی set1,340,000

27990000000004625Spike rollers1غلتک سوزنی setموجود نمی باشد

28990000000004659Clinch-on-tool for corner beads With rubber hammer1کرنر بید کوب با چكش الستیكی setموجود نمی باشد

29990000000004621Installation kod for substructure1گیره  نصب سازه زیرسازی آلمانی set2,960,000

309210000000000402-In-1 Drywall Taper1دستگاه نصب تیپ دوکاره set3,070,000

319900000000050909” swivel type caulking gun 1( سانتی23تفنگی چسب)گان درزگیری set1,340,000

32990000000004634Mud mixer1(میله و پروانه مخلوط کن)همزن setموجود نمی باشد

3399000000000034013˝(330 mm)Stainless mud panظرف استیلی تهیه بتونه(330mm)1 pieceموجود نمی باشد

3499000000000034112˝(300 mm)Plastic mud panظرف پالستیكی تهیه بتونه(300mm)1 piece230,000

35990000000004698Outside corner trowel 1کاردک زاویه خارجی set960,000

36990000000004695Inside corner trowel 1کاردک زاویه داخلی set900,000

37990000000004689Screwhead knife1کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار setموجود نمی باشد

38990000000006021Wide spatula 20 cm (200 mm Ergosoft taping knife)  1 سانتیمتری20لیسه setموجود نمی باشد

39990000000006023Wide spatula 30 cm(300 mm Ergosoft taping knife) 1 سانتیمتری30لیسه setموجود نمی باشد

40990000000004077500mm Ergo tap softgrip taping knife 1 سانتیمتری50لیسه نازک کاری setموجود نمی باشد

QM-KPG-SA-TA-020
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(ریال)قیمت Unitشــــــــــــرح کاالDescriptionکد کاالتصویر کاالردیف

41990000000006425130x480mm plaster trowel ماله نازک کاری(130x480mm)1 setموجود نمی باشد

42990000000006105130x280mm Steel plaster trowel ماله نازک کاری(130x280mm)1 set1,550,000

43990000000006106(4½˝x11˝) Ergosoft switchable blade trowel ماله نازک کاری قابل نصب تیغه شانه ای(114x280mm)1 setموجود نمی باشد

44990000000000400Switchable Replacement ,BladeV Notch تیغه شانه ایی ماله با لبهV1 piece111,000

45990000000006108Curved trowel ماله نازک کاری قوسی  مقعر(114x305mm)1 set510,000

46990000000006107100mm plaster spatula 100کمچهmm1 setموجود نمی باشد

47990000000005013Plastic Hand Sander1سمباده دستی پالستیكیsetموجود نمی باشد

48990000000004702Pole Sander with wood pole 1(بادسته چوبی)سمباده دستی دسته بلند setموجود نمی باشد

49990000000004703Grinding lattice 1( تایی10بسته بندی )صفحه سمباده مشبک piece309,000

50990000000000500Anchor tool with blue grip 1(بولت کش)  انبر پرس بولت پروانه ایی set850,000

51990000000004673Ancillary Screw top for drilling machine  (HK 11) 1قطعه پیچ بندسردریل set3,150,000

529900000000013165m measuring tape 1 متری5متر نواری فلزی setموجود نمی باشد

53990000000004633Box level in 50cm 1با آهن ربا  سانتیمتری50تراز setموجود نمی باشد

54990000000004647Chalk line Reel With Loz Chalk 1(چاک الین)ریسمان رنگی setموجود نمی باشد

55990000100004680Stamp pliers (Punching grip tool)1  انبر پانچ داخلی set2,800,000

56990100000004623Plattenlifler (lift panel) 1(داخلی)جک نگهدارنده قائم پنل set3,300,000

57990000000019999Panllifler (Local)1باالبر پنل سقفی داخلی set75,000,000

58990000000015250Gypsumboard Wagon1گاری حمل پنل set8,500,000

59990000000006104Ergosoft NotchTrowel SQ1ماله مخصوص پرداخت اندود سیمانی set1,180,000

60990000000006018Board Knife Aluminium Long Handle1 سانتیمتری با دسته آلومینیومی بلند18 کاردک set1,700,000
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