
            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

قیمت فروش نمایندهکدنام دربردیف

3416981,000-3415ترکدرب دولنگه و نفررو 1

34161,050,000 کنسول دارترک درب  نفرو 2

3418993,000ترک ستون باکس 3

341721,016,000ترک  فنس کنسول دار 4

3417993,000 بدون کنسولترک نرده کنار 5

3452999,000 - 3451الله درب  دولنگه و نفرو 6

34531,045,000 - 3454الله فنس  بین دیوار و ستون باکس 7

3444963,000-3443پیچک  درب دولنگه و نفرو 8

34451,006,000 - 3446پیچک  ستون باکس و فنس  بین دیوارمدل 9

3460955,000 - 3459ارکیده درب  دولنگه و نفررو 10

34621,001,000 - 3461ارکیده  ستون باکس و فنس بین دیوار 11

1,034,000 3434 - 3433دایره مصور درب دولنگه و نفرو 12

34351,069,000 -3436 دایره مصور  ستون باکس و فنس بین  13

34041,033,000-3403هخامنش درب  دولنگه ونفررو 14

34131,079,000 - 3414 هخامنشستون باکس و فنس  بین دیوار 15

34561,044,000 - 3455تسمه ای  درب  دولنگه و نفررو 16

4511966,000تسمه ای  فنس بین دیواری 17

3522985,000نارون  درب  دولنگه و نفررو 18

24گروه تولیدی 

1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی
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1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

قیمت فروش نمایندهکدنام دربردیف

34201,064,000-3419لواسان-فشم  درب  دولنگه و نفررو  1

34221,071,000-3421لواسان- فشمو فنس بین دیواری و ستون باکس 2

32941,003,000(سانت به باال300از ابعاد) لوکس  درب  دو لنگه 3

32951,109,000 سانت300 کوچکتر از لوکس  درب  نفررو و درب البی و دولنگه 4

3423947,000 و 3424لوکس  ستون باکس و فنس  بین دیواری 5

35341,068,000-3533الیزه  درب  دولنگه و نفررو 6

35361,238,000-3535الیزهفنس بین دیواری و ستون باکس  7

35291,065,000-3528لوکس چناران  درب دولنگه و نفررو 8

35311,291,000-3530لوکس چنارانفنس بین دیواری -ستون باکس9

35381,006,000-3537ورسای درب دو لنگه و نفررو 10

3540993,000-3539ورسایفنس بین دیواری وستون باکس 11

3546986,000-3545سنس درب دولنگه و نفررو 12

35481,088,000-3547سنس فنس  بین دیواری وستون باکس 13

35211,076,000رز  درب دولنگه و نفررو 14

36571,035,000-3656 نگین درب دو لنگه  و نفررو15

36591,186,000-3658نگینفنس بین دیواری و تون باکس 16

35421,145,000-3541گلستان  درب دولنگه و نفررو 17

35441,173,000-3543گلستانفنس و ستون باکس 18

35501,132,000-3549استریادرب دولنگه ونفررو 19

25گروه تولیدی 
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1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

35521,367,000-3551استریافنس بین دیواری و ستون باکس 20

35911,063,000-3590باکینگهامدرب دولنگه ونفررو 21

35931,232,000-3592باکینگهامفنس بین دیواری و ستون باکس 22

35871,093,000-3586موناکودرب دولنگه ونفررو 23

35891,288,000-3588موناکوفنس بین دیواری و ستون باکس 24

35831,054,000-3582شانزلیزهدرب دولنگه ونفررو 25

38551,221,000-3854شانزلیزهفنس بین دیواری و ستون باکس 26

3532986,000تاج سلطنتی  درب البی 27

3502980,000تاج چدنی  درب  دولنگه و نفررو و البی 28

36001,137,000-3599 ونوسدولنگه و نفررو 29

36021,276,000-3601ونوسفنس بین دیواری و ستون باکس 30

35941,145,000برلیاندرب البی 31

36921,323,000آرت نووادرب البی طرح 32

34303996,000 و 34293    با روکوب و زهوارارغوان  درب  دولنگه و نفررو 33

34301963,000و3429بدون روکوب و زهوارارغوان   درب درب دولنگه و نفررو 34

34321,011,000 و 3431ارغوان  فنس و ستون باکس 35

35051,030,000-3504چناران معمولی  درب دولنگه و نفررو  36

35071,245,000-3506چناران معمولیستون باکس و فنس بین دیواری 37

35061,033,195,000(350تا ابعاد)ارغوان لوکسدرب دولنگه 38

3507369,150,000(130تا ابعاد)ارغوان لوکسدرب نفررو 39

3508208,944,000ارغوان لوکسستون باکس 40

3509252,310,000(1.5*2)ارغوان لوکسفنس بین دیوار 41
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1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

قیمت فروش نمایندهکدنام دربردیف

  درب بزرگ و کوچک معمولی1
3237-3239-3273-3274-3247-3248-3350-

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

3384--3359-3385-3386-3387

863,000

3154897,000 الی 3120      ستون  باکس و فنس بین دیواری معمولی2

3363931,000-3362 نارنج  درب دولنگه ونفررو 3

3364926,000نارنج ستون باکس 4

3365917,000 نارنج  فنس5

337911,008,000 و 33781  زنبق  درب  دولنگه و نفررو 6

338001,044,000زنبق ستون باکس 7

7001481,000 ورق ساده8

7001221,427,000طلق پلی کربنات9

700419,540,000(هر برگ ) ورق پانچ 10

7005426,000 پروفیل جای جک11

7006288,000پروفیل تابگیر محصول12

403,000-قطعات نصب13

قیمت فروش نمایندهکدنام محصولگروه کاال

4504947,000 - 4505  (چهار قلوه و هلزونی کاهوئی) نرده تراس24

cnc45061,090,000 نرده تراس 24

4502947,000(شعله ای)  نرده تراس24

45031,085,000  نرده تراس24

45071,159,000(مدل تاج)  نرده تراس24

45091,280,000(دسته گل) نرده تراس24

26گروه تولیدی

فهرست قیمت نرده تراس و جلو پنجره  
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1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

4510903,000(ارکیده) نرده تراس24

4233903,000ترک حفاظ پنجره ونرده تراس 24

4233993,000ترک خمدار  نرده تراس  24

893,000نرده تراس و حفاظ پنجره الدن24

4251960,000پیچک  نرده تراس 24

4231981,000 هخامنش تراس 24

3458983,000 تسمه ای نرده تراس و حفاظ پنجره  24

4501858,000(آکاردئونی)  نرده تراس 25

1526860,000الی1501نرده تراس گروه گل نرده ریخته گری24

3110925,000فالور باگس25

4129933,000اژدها حفاظ پنجره  25

4232933,000لوکس  حفاظ پنجره و نرده تراس 25

42571,487,000جلو پنجره الیزه-  نرده تراس25

42561,452,000چناران سلطنتی  نرده تراس 25

42341,054,000 -4134ارغوان و حفاظ پنجره  و نرده  تراس 25

35051,075,000چناران  ستون باکس نرده تراس و جلو پنجره 25

3662826,000 جلو پنجره ،نرده تراس26

4250826,000 الی4101   26

263207826,000

42501908,000 الی 41011      نرده تراس خم از کد قطعه26

908,000 3358  الی 3201  نرده کنار درب خم دار از کد قطعه26

قیمت فروش نمایندهکدنام  محصولگروه کاال

23101,129,000سانفراسیسکوراه پله 27

  حفاظ پنجره و نرده تراس از کد قطعه

فهرست قیمت راه پله 
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1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

23111,121,000کهکشانراه پله 27

23091,458,000الیزهراه پله 27

22211,103,000ترک  نرده راه پله 24

1526860,000الی1501راه پله گروه گل نرده ریخته گری24

964,000 2223  اژدها  نرده راه پله 25

2225979,000لوکس  نرده راه پله 25

23011,486,000(ارغوان)  نرده راه پله25

2302949,000(خرچنگی)  نرده راه پله25

23031,540,000(لوکس میلگردی)  نرده راه پله25

1,185,000-(مروارید)  نرده راه پله25

23041,001,000(کاهوئی)  نرده راه پله25

23051,441,000(تسمه ای)  نرده راه پله25

2306947,000لوکس  نرده راه پله 25

2306947,000 دست ساز1197  نرده راه پله از کد قطعه25

2307947,000(نت)  نرده راه پله25

2308947,000(دو اس دایره)  نرده راه پله25

2242826,000 الی 2101  نرده راه پله چدنی از کد قطعه26

62,207,000هر متر طولالیزهنرده پیچ 26

33,350,000هر متر طول درصد هزینه نصب و اجرا14+ نرده پیچ تیرکی معمولی 26

23,383,000هر عدد(هر عدد)ستون لوکس 26

90,471,000هر متر طولنرده راه پله پیچ سانفراسیسکو26

1,416,000کیلو گرمراه پله الیزه اورجینال26

77,050,000هر متر طولنرده راه پله پیچ مروارید26

1,196,000هر کیلو گرم(CNCطرح )کف پله پیچ26
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1400/08/24:                 تاریخ به روزرسانی            فهرست قیمت محصوالت سفارشی 

قیمت فروش نمایندهکدنام  محصولگروه کاال

6145809,000سردیواری24

6146809,000سردیواری24

6147770,000سردیواری24

6148809,000سردیواری24

6149809,000سردیواری24

6150809,000سردیواری24

6151809,000سردیواری24

6152787,000سردیواری24

.می باشد  % 5  هزینه اندازه گیری بدون نصب 

(به استثنای درب پیچک). چنانچه بدون چهارچوب وبا ستون باکس باشد به  قیمت درب با چهارچوب محاسبه خواهد شد25و24سفارش دربهای گروه 

نرده روی دیوار

. درصد به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد10کلیه سفارشات درب بدون چهار چوب 

. درصد به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد10 سانتیمتر 190کلیه سفارشات درب با اتفاع کمتر از

.می باشد%14(معمولی) 26، گروه % 11 (لوکس) 25، گروه  %  12  (متوسط) 24هزینه اندازه گیری و نصب در شهر تهران برای سفارشات گروه 

.کلیه سفارشات با رنگ و پتینه  استاندارد کارخانه میباشد و قیمت های درج شده با احتساب  رنگ می باشد

. هزینه حمل و تخلیه سفارشات به مقصد بر عهده مشتری می باشد

هزینه ساعت کارکرد جرثقیل به عهده مشتری میباشد

. ریال اضلفه خواهد شد85.000به ازای هر کیلو گرم (طالئی و سفید) ریال و رنگ روشن55.000به ازای هر کیلو گرم (مشکی و قهوه ای)هزینه رنگ خودروئی تیره 

کلیه رنگهای کامل طالئی بصورت خودروئی میباشد
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