
قیوت فروشکذنام دربردیف

3416778,000-3415ترندرب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 1

3416824,000 وٙسَٛ دارترن درب  ٘فرٚ 2

3418778,000ترن ستٖٛ تاوس 3

34172824,000ترن  فٙس وٙسَٛ دار 4

3417816,000 تذٖٚ وٙسَٛترن ٘ردٜ وٙار 5

3452905,000 - 3451الِٝ درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فرٚ 6

3453966,000 - 3454الِٝ فٙس  تیٗ دیٛار ٚ ستٖٛ تاوس 7

3444816,000-3443پیچه  درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فرٚ 8

3445853,000 - 3446پیچه  ستٖٛ تاوس ٚ فٙس  تیٗ دیٛارٔذَ 9

3460834,000 - 3459ارویذٜ درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 10

3462865,000 - 3461ارویذٜ  ستٖٛ تاوس ٚ فٙس تیٗ دیٛار 11

949,000 3434 - 3433دایرٜ ٔصٛر درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فرٚ 12

3435981,000 -3436 دایرٜ ٔصٛر  ستٖٛ تاوس ٚ فٙس تیٗ  13

3404854,000-3403ٞخأٙص درب  دٍِٚٙٝ ٚ٘فررٚ 14

3413862,000 - 3414 ٞخأٙصستٖٛ تاوس ٚ فٙس  تیٗ دیٛار 15

3456985,000 - 3455تسٕٝ ای  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 16

4511912,000تسٕٝ ای  فٙس تیٗ دیٛاری 17

3522896,000٘ارٖٚ  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 18
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قیوت فروشکذنام دربردیف

3420949,000-3419ِٛاساٖ-فطٓ  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ  1

3422955,000-3421ِٛاساٖ- فطٓٚ فٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 2

3294946,000(سا٘ت تٝ تاال300از اتعاد) ِٛوس  درب  دٚ ٍِٙٝ 3

32951,043,000 سا٘ت300 وٛچىتر از ِٛوس  درب  ٘فررٚ ٚ درب التی ٚ دٍِٚٙٝ 4

34231,052,000 و 3424ِٛوس  ستٖٛ تاوس ٚ فٙس  تیٗ دیٛاری 5

35341,262,000-3533اِیسٜ  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 6

35361,410,000-3535اِیسٜفٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس  7

35291,125,000-3528ِٛوس چٙاراٖ  درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 8

35311,321,000-3530ِٛوس چٙاراٖفٙس تیٗ دیٛاری -ستٖٛ تاوس9

3538803,000-3537ٚرسای درب دٚ ٍِٙٝ ٚ ٘فررٚ 10

3540792,000-3539ٚرسایفٙس تیٗ دیٛاری ٚستٖٛ تاوس 11

3546850,000-3545سٙس درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 12

3548939,000-3547سٙس فٙس  تیٗ دیٛاری ٚستٖٛ تاوس 13

35211,249,000رز  درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 14

36571,202,000-3656 ٍ٘یٗ درب دٚ ٍِٙٝ  ٚ ٘فرر15ٚ

36591,333,000-3658ٍ٘یٗفٙس تیٗ دیٛاری ٚ تٖٛ تاوس 16

35421,450,000-3541ٌّستاٖ  درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 17

35441,475,000-3543ٌّستاٖفٙس ٚ ستٖٛ تاوس 18

35501,283,000-3549استریادرب دٍِٚٙٝ ٚ٘فررٚ 19

35521,487,000-3551استریافٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 20

25گروه تولیذی 
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35911,262,000-3590تاویٍٟٙاْدرب دٍِٚٙٝ ٚ٘فررٚ 21

35931,409,000-3592تاویٍٟٙاْفٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 22

35871,414,000-3586ٔٛ٘اوٛدرب دٍِٚٙٝ ٚ٘فررٚ 23

35891,584,000-3588ٔٛ٘اوٛفٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 24

35831,221,000-3582ضا٘سِیسٜدرب دٍِٚٙٝ ٚ٘فررٚ 25

38551,373,000-3854ضا٘سِیسٜفٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 26

3532884,000تاج سّطٙتی  درب التی 27

3502942,000تاج چذ٘ی  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ ٚ التی 28

36001,546,000-3599 ٚ٘ٛسدٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 29

36021,667,000-3601ٚ٘ٛسفٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 30

35941,709,000ترِیاٖدرب التی 31

36922,829,000آرت ٘ٛٚادرب التی طرح 32

343031,158,000 و 34293    تا رٚوٛب ٚ زٞٛارارؼٛاٖ  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 33

343011,105,000و3429تذٖٚ رٚوٛب ٚ زٞٛارارؼٛاٖ   درب درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 34

34321,238,000 و 3431ارؼٛاٖ  فٙس ٚ ستٖٛ تاوس 35

3505957,000-3504چٙاراٖ ٔعِٕٛی  درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ  36

35071,150,000-3506چٙاراٖ ٔعِٕٛیستٖٛ تاوس ٚ فٙس تیٗ دیٛاری 37

35061,077,000,000(350تا اتعاد)ارؼٛاٖ ِٛوسدرب دٍِٚٙٝ 38

3507384,000,000(130تا اتعاد)ارؼٛاٖ ِٛوسدرب ٘فررٚ 39

3508217,800,000ارؼٛاٖ ِٛوسستٖٛ تاوس 40

3509263,000,000(1.5*2)ارؼٛاٖ ِٛوسفٙس تیٗ دیٛار 41
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قیوت فروشکذنام دربردیف

ٍّ٘یسی  درب تسري ٚ وٛچه ا1
3237-3239-3273-3274-3247-3248-3350-

3351-3353-3354-3357-3361-3381-3382-

3384--3359-3385-3386-3387

705,000

3154665,000 الی 3120    اٍّ٘یسی  ستٖٛ  تاوس ٚ فٙس تیٗ دیٛاری 2

3218698,000-3217آفتاتٍرداٖدرب دٚ ٍِٙٝ ٘فرر3ٚ

3127731,000آفتاتٍرداٖستٖٛ تاوس ٚ فٙس تیٗ دیٛاری 4

3202657,000-3203پرٚا٘ٝدرب دٚ ٍِٙٝ ٘فررٚ تا چٟارچٛب 5

3152656,000پرٚا٘ٝستٖٛ تاوس ٚ فٙس تیٗ دیٛاری 6

3661652,000-3660-3373-3372ورٚاتدرب دٚ ٍِٙٝ ٘فررٚ 7

3663704,000ورٚاتفٙس تیٗ دیٛاری ٚ ستٖٛ تاوس 8

3363616,000-3362 ٘ار٘ح  درب دٍِٚٙٝ ٚ٘فررٚ 9

3364612,000٘ار٘ح ستٖٛ تاوس 10

3365604,000 ٘ار٘ح  فٙس11

3396729,000-3395ؼٙچٝ  درب دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 12

33970729,000ؼٙچٝ  ٘ردٜ وٙار درب 13

33980727,000ؼٙچٝ ستٖٛ تاوس 14

3625710,000-3624ٌُ ٔرغ  درب دٚ ٍِٙٝ ٚ ٘فررٚ 15

33791904,000 و 33781  ز٘ثك  درب  دٍِٚٙٝ ٚ ٘فررٚ 16

33800935,000ز٘ثك ستٖٛ تاوس 17

7001523,000 ٚرق ساد18ٜ

7001218,120,000طّك پّی ورتٙات19

700418,850,000(ٞر تري ) ٚرق پا٘چ 20

7005435,000 پرٚفیُ خای خه21

7006348,000پرٚفیُ تاتٍیر ٔحص22َٛ

26گروه تولیذی
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قیوت فروشکذنام هحصولگروه کاال

4504893,000 - 4505  (چهار قلوه و هلسونی کاهوئی) نرده تراس24

cnc45061,028,000 نرده تراس 24

4502893,000(ضعله ای)  نرده تراس24

45031,023,000  نرده تراس24

45071,094,000(هذل تاج)  نرده تراس24

45091,220,000(دسته گل) نرده تراس24

45101,010,000(ارکیذه) نرده تراس24

4233905,000ترک حفاظ پنجره ونرده تراس 24

4233974,000ترک خوذار  نرده تراس  24

964,000نرده تراس و حفاظ پنجره الدى24

42511,122,000پیچک  نرده تراس 24

4231888,000 هخاهنص تراس 24

3458890,000 تسوه ای نرده تراس و حفاظ پنجره  24

45011,223,000(آکاردئونی)  نرده تراس 25

1604935,000الی1411نرده تراس گروه گل نرده ریخته گری24

3110873,000فالور تاگس25

4129880,000اشدها حفاظ پنجره  25

4232880,000لوکس  حفاظ پنجره و نرده تراس 25

42571,403,000جلو پنجره-  نرده تراس25

42561,369,000چناراى سلطنتی  نرده تراس 25

4234993,000 -4134ارغواى و حفاظ پنجره  و نرده  تراس 25

35051,013,000چناراى  ستوى تاکس نرده تراس و جلو پنجره 25

3263684,000آفتاتگرداى جلو پنجره  ونرده تراس  26

3122646,000 پروانه جلو پنجره  و نرده تراس 26

36621,366,000 جلو پنجره ،نرده تراس26

4250964,000 الی4101   26

263207893,000

42501962,000 الی 41011      نرده تراس خن از کذ قطعه26

1,058,000 3358 الی3201    فنس کنار درب از کذ قطعه26

1,058,000 3358  الی 3201  نرده کنار درب خن دار از کذ قطعه26

فهرست قیوت نرده تراس و جلو پنجره  

  حفاظ پنجره و نرده تراس از کذ قطعه
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895,000 3358  الی 3201  نرده کنار درب خن دار از کذ قطعه26

قیوت فروشکذنام  هحصولگروه کاال

23101,618,000سانفراسیسکوراه پله 27

23111,366,000کهکطاىراه پله 27

23091,854,000الیسهراه پله 27

2221883,000ترک  نرده راه پله 24

1604935,000الی1411راه پله گروه گل نرده ریخته گری24

909,000 2223  اشدها  نرده راه پله 25

2225924,000لوکس  نرده راه پله 25

23011,402,000(ارغواى)  نرده راه پله25

2302722,000(خرچنگی)  نرده راه پله25

23031,454,000(لوکس هیلگردی)  نرده راه پله25

2304944,000(کاهوئی)  نرده راه پله25

23051,360,000(تسوه ای)  نرده راه پله25

2306893,000لوکس  نرده راه پله 25

11972306893,000  نرده راه پله از کذ قطعه25

2307893,000(نت)  نرده راه پله25

2308893,000(دو اس دایره)  نرده راه پله25

2199793,000 الی 2101  نرده راه پله چذنی از کذ قطعه26

2242858,000 الی 2200  نرده راه پله چذنی از کذ قطعه26

69,707,000هر هتر طولالیسهنرده پیچ 26

38,056,000هر هتر طول درصذ هسینه نصة و اجرا14+ نرده پیچ تیرکی هعوولی 26

22,065,000هر عذد(هر عذد)ستوى لوکس 26

91,035,000هر هتر طولنرده راه پله پیچ سانفراسیسکو26

1,742,000کیلو گرمراه پله الیسه اورجینال26

91,035,000هر هتر طولنرده راه پله پیچ هرواریذ26

1,090,000هر کیلو گرم(CNCطرح )کف پله پیچ26

قیوت فروشکذنام  هحصولگروه کاال

23101,512,000(سثک)سانفراسیسکوراه پله 27

23111,366,000(سثک)کهکطاىراه پله 27

23121,700,000(سثک)هرواریذراه پله 27

35871,291,000-3586(سثک)درب دولنگه هوناکو27

39511,161,000-3590(سثک)درب دولنگه تاکینگهام27

فهرست قیوت راه پله 

فهرست قیوت هحصوالت سثک ضذه
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قیوت فروشکذنام  هحصولگروه کاال

6145658,000سردیواری24

6146658,000سردیواری24

6147691,000سردیواری24

6148671,000سردیواری24

6149703,000سردیواری24

6150642,000سردیواری24

6151642,000سردیواری24

6152642,000سردیواری24

وّیٝ رٍٟ٘ای وأُ طالئی تصٛرت خٛدرٚئی ٔیثاضذ

.ٔی تاضذ  % 5  ٞسیٙٝ ا٘ذازٜ ٌیری تذٖٚ ٘صة 

(تٝ استثٙای درب پیچه). چٙا٘چٝ تذٖٚ چٟارچٛب ٚتا ستٖٛ تاوس تاضذ تٝ  لیٕت درب تا چٟارچٛب ٔحاسثٝ خٛاٞذ ضذ24ٚ25سفارش درتٟای ٌرٜٚ 

.وّیٝ سفارضات تا رً٘ ٚ پتیٙٝ  استا٘ذارد وارخا٘ٝ ٔیثاضذ ٚ لیٕت ٞای درج ضذٜ تا احتساب  رً٘ ٔی تاضذ

. ٞسیٙٝ حُٕ ٚ تخّیٝ سفارضات تٝ ٔمصذ تر عٟذٜ ٔطتری ٔی تاضذ

ٞسیٙٝ ساعت وارورد خرثمیُ تٝ عٟذٜ ٔطتری ٔیثاضذ

. ریاَ اضّفٝ خٛاٞذ ضذ85.000تٝ ازای ٞر ویّٛ ٌرْ (طالئی ٚ سفیذ) ریاَ ٚ رً٘ رٚض55.000ٗتٝ ازای ٞر ویّٛ ٌرْ (ٔطىی ٚ لٟٜٛ ای)ٞسیٙٝ رً٘ خٛدرٚئی تیرٜ 

.ٔی تاضذ%14(ٔعِٕٛی) 26، ٌرٜٚ % 11 (ِٛوس) 25، ٌرٜٚ  %  12  (ٔتٛسط) 24ٞسیٙٝ ا٘ذازٜ ٌیری ٚ ٘صة در ضٟر تٟراٖ ترای سفارضات ٌرٜٚ 

. درصذ تٝ ٔثّػ لرارداد اضافٝ خٛاٞذ ضذ10وّیٝ سفارضات درب تذٖٚ چٟار چٛب 

. درصذ تٝ ٔثّػ لرارداد اضافٝ خٛاٞذ ضذ10 سا٘تیٕتر 190وّیٝ سفارضات درب تا اتفاع وٕتر از

نرده روی دیوار
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