
1400/04/20: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

164,395,000(624کد )درب انگلیسی دو لنگه 3700

68,795,800(624کد )درب انگلیسی نفر رو 3701

181,121,200درب انگلیسی دو لنگه3705

68,917,800درب انگلیسی نفر رو 3706

183,183,000درب دو لنگه سرو3715

66,477,800درب نفر رو سرو3716

171,153,800درب انگلیسی دو لنگه3720

62,207,800درب نفر رو انگلیسی3721

245,354,200 متری3درب دولنگه شمالی میخک 3722

78,470,400درب نفررو شمالی میخک3723

201,397,600درب ترک دو لنگه3730

275,695,600 متری پشت ورق3درب ترک دو لنگه 373004

75,981,600درب نفر رو ترک3731

224,199,400درب دو لنگه ترک جنوبی3732

78,507,000درب نفررو ترک جنوبی3733

242,792,200درب ترک جنوبی داخل نفررو3734

148,193,400دولنگه شمالی ترک باغی3736

50,495,800درب نفررو شمالی ترک باغی 3737

242,096,800 متری4درب دولنگه شمالی ترک 3738

180,011,000درب دولنگه غنچه3740

71,199,200درب نفر رو غنچه3741

182,487,600 متر3.3درب دو لنگه غنچه شمالی عرض 3744

185,208,200درب دو لنگه نسترن3745

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب
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1400/04/20: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

72,443,600درب نفر رو نسترن3746

162,504,000 درب دو لنگه آفتابگردان 3750

71,187,000 درب نفر رو آفتابگردان3751

178,693,400درب دو لنگه سلطنتی3755

61,305,000درب نفر رو سلطنتی3756

382,165,000درب دولنگه صدفی داخل نفررو3760

180,206,200درب دو لنگه کروات3765

68,137,000درب نفررو کروات3766

167,298,600درب دو لنگه پروانه3770

62,525,000درب نفر رو پروانه3771

122,097,600 متری3درب دولنگه شمالی باغی الله 3772

50,361,600درب نفررو شمالی الله باغی3773

252,869,400 متر3درب دو لنگه قالیچه عرض 3774

78,665,600درب نفررو قالیچه3775

227,725,200درب دولنگه قالیچه جنوبی3776

80,202,800درب نفررو قالیچه جنوبی3777

180,633,200درب دولنگه جنوبی الله3778

74,883,600درب نفررو الله جنوبی3779

237,887,800متر3درب دولنگه الدن جنوبی 3780

97,575,600درب نفررو الدن جنوبی3781

323,727,000درب دولنگه صدفی جنوبی3782

110,849,200درب نفر رو صدفی جنوبی3783

194,211,800درب دو لنگه الله3784
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1400/04/20: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

90,487,400درب نف رو الله3785

266,484,600درب دو لنگه الدن3786

107,347,800درب نفرو الدن3787

236,826,400 متر3درب دولنگه ترکمن عرض 3790

85,778,200درب نفررو ترکمن3791

196,456,600درب دولنگه ترکمن جنوبی3792

77,360,200درب نفررو ترکمن جنوبی3793

238,119,600درب دولنگه طاووس شمالی3794

90,438,600درب نفررو طاووس شمالی3795

202,483,400درب دو لنگه طاووس جنوبی3796

85,814,800درب نفررو طاووس جنوبی3797

358,289,600 متر3درب دولنگه صدفی شمالی عرض 3798

122,610,000درب نفررو صدفی شمالی3799

191,857,200درب دولنگه اسلیمی شمالی3823

202,178,400درب دو لنگه اسلیمی جنوبی3824

72,358,200درب نفررو اسلیمی3825

75,579,000درب نفررو اسلیمی جنوبی3826

224,687,400 متر3.5درب دو لنگه ترک شمالی 3830

218,672,800 متر3.3درب دولنگه ترک شمالی 3831

271,413,400 متری3درب دو لنگه توسکا 3832

84,485,000درب نفررو توسکا شمالی3833

227,371,400 متر3درب دولنگه کادری صدفی شمالی 3840

87,169,000درب نفررو کادری صدفی شمالی3841
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1400/04/20: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

205,313,800درب دولنگه کادری صدفی جنوبی3842

82,569,600درب نفررو صدفی جنوبی3843

360,802,800 متر3.5درب دولنگه ورق خور صدفی جنوبی 3844

276,610,600درب دولنگه گل آرا شمالی3850

89,157,600درب نفررو گل آرا شمالی3851

236,631,200درب دولنگه گل آرا جنوبی3852

84,533,800در ب نفررو گل آرا جنوبی3853

189,112,200درب دولنگه جنوبی گل آرا فرفورژه ای3854

77,067,400درب نفررو جنوبی گل آرا فرفورژه ای3855

200,787,600درب دولنگه شمالی گل آرا فرفورژه ای3856

88,681,800درب نفررو شمالی گل آرا فرفورژه ای3857

281,612,600 متر3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 3858

242,084,600درب دولنگه ورساچی مدرن3860

84,985,200درب نفررو ورساچی مدرن3861

256,724,600 متر3.3درب دولنگه شمالی ورساچی مدرن 3862

256,993,000 متر3درب دولنگه دایره مصور عرض 3874

301,803,600 متر پشت ورق3درب دولنگه دایره مصور عرض 387404

86,193,000درب نفررو دایره مصور شمالی3875

88,901,400درب نفررو دایره مصور شمالی پشت ورق387504

270,937,600 متر3.3درب دولنگه دایره مصور شمالی 3876

213,256,000 متر3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 3884

199,433,400 متر3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 3885

293,044,000 متر3.3درب دولنگه الدن شمالی 3886
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

301,803,600 متر3.5درب دولنگه الدن شمالی 3887

236,497,000 متر با تاج3دولنگه الدن شمالی 3888

101,967,600درب الدن نفررو 3889

266,277,200درب دولنگه الدن جنوبی داخل نفررو3890

161,369,400 متری3درب دولنگه شمالی باغی الدن 3893

72,175,200درب نفررو شمالی باغی الدن3894

282,893,600درب دولنگه جنوبی نگین3910

101,857,800درب نفررو جنوبی نگین3911

240,547,400درب دولنگه شمالی اقاقیا3920

84,009,200درب نفررو شمالی اقاقیا3921

245,647,000 متر3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 3922

159,966,400درب دولنگه شمالی باغی اقاقیا3924

238,034,200درب دولنگه جنوبی اقاقیا3925

78,946,200درب نفررو جنوبی اقاقیا3926

62,817,800درب نفررو شمالی اقاقیا باغی3927

نام کاالردیف
قیمت فروش نمایندگان هر کیلو گرم 

(ریال)

454,450ورق پشت درب1

478,118زهوار2

فهرست قیمت ورق پشت درب و زهوار
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