
1401/02/01: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

204,765,400 متر 3درب دولنگه قلوه کاج شمالی عرض 3700

280,096,600 متر با ورق3درب دولنگه قلوه کاج شمالی عرض 370004

75,319,400درب نفررو قلوه کاج شمالی3701

104,972,800درب نفررو قلوه کاج شمالی با ورق370104

223,385,800درب انگلیسی دو لنگه3705

294,280,200درب انگلیسی دو لنگه با ورق370504

84,842,000درب انگلیسی نفر رو 3706

107,332,800درب انگلیسی نفر رو با ورق370604

215,314,600 متر3درب دولنگه سرو انگلیسی شمالی عرض 3715

336,264,600 متر با ورق3درب دولنگه سرو انگلیسی شمالی عرض 371504

75,921,200درب نفررو سرو انگلیسی شمالی3716

107,085,000درب نفررو سرو انگلیسی شمالی با ورق371604

206,806,800درب انگلیسی دو لنگه3720

74,434,400درب نفر رو انگلیسی3721

283,294,400 متر3درب دولنگه میخک شمالی عرض 3722

380,290,400 متر با ورق3درب دولنگه میخک شمالی عرض 372204

96,854,400درب نفررو میخک شمالی3723

126,696,600درب نفررو میخک شمالی با ورق372304

245,027,000درب ترک دو لنگه3730

331,780,600 متری پشت ورق3درب ترک دو لنگه 373004

92,016,400درب نفر رو ترک3731

115,321,400درب نفررو ترک شمالی پشت ورق373104

255,505,400 متر3درب دو لنگه ترک جنوبی عرض 3732

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

341,055,400 متر با ورق3درب دو لنگه ترک جنوبی عرض 373204

85,550,000درب نفررو ترک جنوبی3733

114,519,000درب نفررو ترک جنوبی با ورق373304

294,327,400درب ترک جنوبی داخل نفررو3734

179,053,200دولنگه شمالی ترک باغی3736

60,746,400درب نفررو شمالی ترک باغی 3737

314,871,200 متری4درب دولنگه شمالی ترک 3738

450,771,800 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی ترک 373804

336,488,800 متر داخل نفررو3.3درب دولنگه ترک شمالی عرض 3739

425,224,800 متر داخل نفررو با ورق3.3درب دولنگه ترک شمالی عرض 373904

214,701,000 متر3درب دولنگه غنچه شمالی عرض 3740

322,659,200 متر با ورق3درب دولنگه غنچه شمالی عرض 374004

76,098,200درب نفر رو غنچه شمالی3741

115,333,200درب نفر رو غنچه شمالی با ورق374104

221,368,000 متر3.3درب دو لنگه غنچه شمالی عرض 3744

228,389,000درب دو لنگه نسترن3745

89,031,000درب نفر رو نسترن3746

197,060,000 درب دو لنگه آفتابگردان 3750

87,792,000 درب نفر رو آفتابگردان3751

222,005,200درب دو لنگه سلطنتی3755

73,584,800درب نفر رو سلطنتی3756

447,810,000درب دولنگه صدفی داخل نفررو3760

235,952,800 متر3درب دو لنگه کروات شمالی عرض 3765
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327,391,000 متر با ورق3درب دو لنگه کروات شمالی عرض 376504

84,653,200درب نفررو کروات شمالی3766

120,796,600درب نفررو کروات شمالی با ورق376604

210,134,400 متر3درب دو لنگه پروانه شمالی عرض 3770

308,558,200 متر با ورق3درب دو لنگه پروانه شمالی عرض 377004

71,685,000درب نفر رو پروانه شمالی3771

107,120,400درب نفر رو پروانه شمالی با ورق377104

149,258,200 متری3درب دولنگه شمالی باغی الله 3772

60,923,400درب نفررو شمالی الله باغی3773

303,826,400 متر3درب دو لنگه قالیچه عرض 3774

95,391,200درب نفررو قالیچه3775

293,312,600درب دولنگه قالیچه جنوبی3776

97,255,600درب نفررو قالیچه جنوبی3777

222,760,400درب دولنگه جنوبی الله3778

90,293,600درب نفررو الله جنوبی3779

274,220,200متر3درب دولنگه الدن جنوبی عرض 3780

376,431,800متر با ورق3درب دولنگه الدن جنوبی عرض 378004

108,123,400درب نفررو الدن جنوبی3781

139,464,200درب نفررو الدن جنوبی با ورق378104

381,564,800درب دولنگه صدفی جنوبی3782

131,074,400درب نفر رو صدفی جنوبی3783

231,126,600درب دو لنگه الله3784

307,602,400درب دو لنگه الله با ورق378404
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فهرست قیمت درهای پیش ساخته 
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110,707,600درب نفرو الله 3785

133,222,000درب نفرو الله با ورق378504

326,045,800درب دو لنگه الدن3786

393,907,600درب دو لنگه الدن با ورق378604

130,909,200درب نفرو الدن3787

155,217,200درب نفررو الدن شمالی پشت ورق378704

287,330,000 متر3درب دولنگه ترکمن عرض 3790

103,285,400درب نفررو ترکمن3791

237,911,600درب دولنگه ترکمن جنوبی3792

92,842,400درب نفررو ترکمن جنوبی3793

294,280,200درب دولنگه طاووس شمالی3794

110,695,800درب نفررو طاووس شمالی3795

247,021,200درب دو لنگه طاووس جنوبی3796

103,568,600درب نفررو طاووس جنوبی3797

421,956,200 متر3درب دولنگه صدفی شمالی عرض 3798

144,939,400درب نفررو صدفی شمالی3799

240,212,600درب دولنگه اسلیمی شمالی3823

248,165,800درب دو لنگه اسلیمی جنوبی3824

88,924,800درب نفررو اسلیمی3825

92,122,600درب نفررو اسلیمی جنوبی3826

271,341,000 متر3.5درب دو لنگه ترک شمالی 3830

375,641,200 متر با ورق3.5درب دو لنگه ترک شمالی 383004

264,461,600 متر3.3درب دولنگه ترک شمالی 3831
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364,738,000 متر با ورق3.3درب دولنگه ترک شمالی 383104

316,051,200 متری3درب دو لنگه توسکا 3832

412,410,000 متری با ورق3درب دو لنگه توسکا 383204

106,365,200درب نفررو توسکا شمالی3833

138,614,600درب نفررو توسکا شمالی با ورق383304

330,695,000 متر شمالی 3.3درب دولنگه توسکا 3834

434,346,200 متر شمالی با ورق3.3درب دولنگه توسکا 383404

339,556,800 متر3.5درب دولنگه توسکا شمالی عرض 3835

442,606,200 متر با ورق3.5درب دولنگه توسکا شمالی عرض 383504

395,146,600 متر3.3درب دولنگه توسکا شمالی داخل نفررو 3836

478,324,800 متر با ورق3.3درب دولنگه توسکا شمالی داخل نفررو 383604

282,079,000 متر3درب دولنگه کادری صدفی شمالی 3840

106,967,000درب نفررو کادری صدفی شمالی3841

250,183,600درب دولنگه کادری صدفی جنوبی3842

101,078,800درب نفررو صدفی جنوبی3843

421,401,600 متر3.5درب دولنگه ورق خور صدفی جنوبی 3844

337,786,800درب دولنگه گل آرا شمالی3850

424,304,400 متری شمالی پشت ورق3درب دولنگه گل آرا شمالی 385004

106,235,400درب نفررو گل آرا شمالی3851

135,369,600درب نفررو گل آرا شمالی با ورق385104

286,622,000 متر3درب دولنگه گل آرا جنوبی عرض 3852

350,613,400 متر با ورق3درب دولنگه گل آرا جنوبی عرض 385204

96,406,000در ب نفررو گل آرا جنوبی3853
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123,239,200در ب نفررو گل آرا جنوبی با ورق385304

228,908,200درب دولنگه جنوبی گل آرا فرفورژه ای3854

89,786,200درب نفررو جنوبی گل آرا فرفورژه ای3855

120,147,600درب نفررو جنوبی گل آرا فرفورژه ای با ورق385504

245,463,600درب دولنگه شمالی گل آرا فرفورژه ای3856

107,557,000درب نفررو شمالی گل آرا فرفورژه ای3857

342,082,000 متر3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 3858

444,246,400 متر با ورق3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 385804

359,451,600 متر3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 3859

453,025,600 متر با ورق3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 385904

306,988,800 متر3درب دولنگه ورساچی مدرنعرض 3860

381,824,400 متر با ورق3درب دولنگه ورساچی مدرنعرض 386004

99,686,400درب نفررو ورساچی مدرن3861

125,611,000درب نفررو ورساچی مدرن با ورق386104

327,568,000 متر3.3درب دولنگه شمالی ورساچی مدرن 3862

396,786,800 متر با ورق3.3درب دولنگه شمالی ورساچی مدرن 386204

339,840,000 متر3.5درب دولنگه ورساچی مدرن عرض 3864

449,532,800 متر با ورق3.5درب دولنگه ورساچی مدرن عرض 386404

301,442,800 متر 3درب دولنگه دایره مصور جنوبی عرض 3872

111,946,600درب نفررو دایره مصور جنوبی 3873

129,693,800درب نفررو دایره مصور جنوبی با ورق387304

312,346,000 متر3درب دولنگه دایره مصور عرض 3874

364,726,200 متر پشت ورق3درب دولنگه دایره مصور عرض 387404
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104,323,800درب نفررو دایره مصور شمالی3875

106,849,000درب نفررو دایره مصور شمالی پشت ورق387504

317,219,400 متر3.3درب دولنگه دایره مصور شمالی 3876

381,258,000 متر با ورق3.3درب دولنگه دایره مصور شمالی 387604

239,374,800 متر3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 3884

328,759,800 متر با ورق3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 388404

248,036,000 متر3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 3885

344,465,600 متر با ورق3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 388504

348,831,600 متر3.3درب دولنگه الدن شمالی 3886

439,019,000 متر با ورق3.3درب دولنگه الدن شمالی 388604

354,932,200 متر3.5درب دولنگه الدن شمالی 3887

448,565,200 متر با ورق3.5درب دولنگه الدن شمالی 388704

292,050,000 متر با تاج3دولنگه الدن شمالی 3888

125,575,600درب الدن نفررو 3889

321,998,400درب دولنگه الدن جنوبی داخل نفررو3890

198,924,400 متری3درب دولنگه شمالی باغی الدن 3893

88,146,000درب نفررو شمالی باغی الدن3894

411,029,400 متری4درب دولنگه شمالی الدن 3895

528,581,000 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی الدن 389504

338,518,400درب دولنگه جنوبی نگین3910

425,755,800درب دولنگه جنوبی نگین با ورق391004

112,725,400درب نفررو جنوبی نگین3911

135,287,000درب نفررو جنوبی نگین با ورق391104
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299,165,400درب دولنگه شمالی اقاقیا3920

369,965,400درب دولنگه شمالی اقاقیا با ورق392004

104,701,400درب نفررو شمالی اقاقیا3921

132,030,200درب نفررو شمالی اقاقیا با ورق392104

305,974,000 متر3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 3922

403,784,200 متر با ورق3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 392204

335,721,800 متر شمالی3.5درب دولنگه اقاقیا 3923

445,072,400 متر شمالی با ورق3.5درب دولنگه اقاقیا 392304

198,487,800درب دولنگه شمالی باغی اقاقیا3924

290,988,000درب دولنگه جنوبی اقاقیا3925

400,350,400درب دولنگه جنوبی اقاقیا با ورق392504

95,119,800درب نفررو جنوبی اقاقیا3926

125,493,000درب نفررو جنوبی اقاقیا با ورق392604

77,691,200درب نفررو شمالی اقاقیا باغی3927

403,335,800 متری4درب دولنگه اقاقیا شمالی 3928

538,504,800 متری با ورق4درب دولنگه اقاقیا شمالی 392804

381,446,800 متر داخل نفررو3.3درب دولنگه اقاقیا شمالی عرض 3929

491,104,200 متر داخل نفررو با ورق3.3درب دولنگه اقاقیا شمالی عرض 392904

276,556,600 متر3درب دولنگه شمالی ارکیده عرض 3940

122,153,600درب نفررو ارکیده شمالی3941

256,779,800 متر3درب دولنگه شمالی چناران عرض 3950

124,100,600درب نفررو چناران شمالی3951

294,952,800 متر3درب دولنگه شمالی زنبق عرض 3958
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107,899,200درب نفررو زنبق شمالی3959
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