
1400/07/04: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

177,668,600(624کد )درب انگلیسی دو لنگه 3700

74,371,200(624کد )درب انگلیسی نفر رو 3701

196,029,600درب انگلیسی دو لنگه3705

74,468,800درب انگلیسی نفر رو 3706

197,774,200درب دو لنگه سرو3715

71,809,200درب نفر رو سرو3716

185,647,400درب انگلیسی دو لنگه3720

67,978,400درب نفر رو انگلیسی3721

267,607,000 متری3درب دولنگه شمالی میخک 3722

85,534,200درب نفررو شمالی میخک3723

218,392,200درب ترک دو لنگه3730

306,232,200 متری پشت ورق3درب ترک دو لنگه 373004

81,862,000درب نفر رو ترک3731

108,653,200درب نفررو ترک شمالی پشت ورق373104

242,475,000درب دو لنگه ترک جنوبی3732

84,997,400درب نفررو ترک جنوبی3733

263,690,800درب ترک جنوبی داخل نفررو3734

161,540,200دولنگه شمالی ترک باغی3736

54,985,400درب نفررو شمالی ترک باغی 3737

281,722,400 متری4درب دولنگه شمالی ترک 3738

423,266,800 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی ترک 373804

195,627,000درب دولنگه غنچه3740

76,896,600درب نفر رو غنچه3741

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب
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1400/07/04: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

197,762,000 متر3.3درب دو لنگه غنچه شمالی عرض 3744

199,640,800درب دو لنگه نسترن3745

78,299,600درب نفر رو نسترن3746

176,765,800 درب دو لنگه آفتابگردان 3750

76,994,200 درب نفر رو آفتابگردان3751

193,406,600درب دو لنگه سلطنتی3755

66,941,400درب نفر رو سلطنتی3756

415,861,400درب دولنگه صدفی داخل نفررو3760

194,321,600درب دو لنگه کروات3765

74,090,600درب نفررو کروات3766

181,560,400درب دو لنگه پروانه3770

67,917,400درب نفر رو پروانه3771

132,028,400 متری3درب دولنگه شمالی باغی الله 3772

54,790,200درب نفررو شمالی الله باغی3773

274,536,600 متر3درب دو لنگه قالیچه عرض 3774

85,485,400درب نفررو قالیچه3775

246,781,600درب دولنگه قالیچه جنوبی3776

86,851,800درب نفررو قالیچه جنوبی3777

195,102,400درب دولنگه جنوبی الله3778

81,618,000درب نفررو الله جنوبی3779

258,969,400متر3درب دولنگه الدن جنوبی 3780

106,335,200درب نفررو الدن جنوبی3781

354,178,200درب دولنگه صدفی جنوبی3782
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

120,889,800درب نفر رو صدفی جنوبی3783

204,886,800درب دو لنگه الله3784

97,307,200درب نف رو الله3785

291,628,800درب دو لنگه الدن3786

117,242,000درب نفرو الدن3787

143,691,600درب نفررو الدن شمالی پشت ورق378704

258,066,600 متر3درب دولنگه ترکمن عرض 3790

93,598,400درب نفررو ترکمن3791

213,304,800درب دولنگه ترکمن جنوبی3792

84,619,200درب نفررو ترکمن جنوبی3793

257,859,200درب دولنگه طاووس شمالی3794

98,112,400درب نفررو طاووس شمالی3795

220,283,200درب دو لنگه طاووس جنوبی3796

93,525,200درب نفررو طاووس جنوبی3797

391,998,200 متر3درب دولنگه صدفی شمالی عرض 3798

134,285,400درب نفررو صدفی شمالی3799

206,582,600درب دولنگه اسلیمی شمالی3823

219,380,400درب دو لنگه اسلیمی جنوبی3824

78,470,400درب نفررو اسلیمی3825

82,142,600درب نفررو اسلیمی جنوبی3826

244,488,000 متر3.5درب دو لنگه ترک شمالی 3830

238,156,200 متر3.3درب دولنگه ترک شمالی 3831

287,188,000 متری3درب دو لنگه توسکا 3832
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

91,573,200درب نفررو توسکا شمالی3833

293,031,800 متر شمالی جدید3.3درب دولنگه توسکا 3834

358,179,800 متر3.3درب دولنگه توسکا شمالی داخل نفررو 3836

245,354,200 متر3درب دولنگه کادری صدفی شمالی 3840

94,476,800درب نفررو کادری صدفی شمالی3841

222,869,600درب دولنگه کادری صدفی جنوبی3842

89,438,200درب نفررو صدفی جنوبی3843

394,962,800 متر3.5درب دولنگه ورق خور صدفی جنوبی 3844

301,742,600درب دولنگه گل آرا شمالی3850

390,387,800 متری شمالی پشت ورق3درب دولنگه گل آرا شمالی 385004

97,185,200درب نفررو گل آرا شمالی3851

258,359,400درب دولنگه گل آرا جنوبی3852

91,939,200در ب نفررو گل آرا جنوبی3853

205,875,000درب دولنگه جنوبی گل آرا فرفورژه ای3854

83,765,200درب نفررو جنوبی گل آرا فرفورژه ای3855

217,806,600درب دولنگه شمالی گل آرا فرفورژه ای3856

96,172,600درب نفررو شمالی گل آرا فرفورژه ای3857

308,037,800 متر3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 3858

323,373,200 متر3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 3859

262,824,600درب دولنگه ورساچی مدرن3860

91,719,600درب نفررو ورساچی مدرن3861

280,051,000 متر3.3درب دولنگه شمالی ورساچی مدرن 3862

281,795,600 متر3درب دولنگه دایره مصور عرض 3874
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

333,230,800 متر پشت ورق3درب دولنگه دایره مصور عرض 387404

94,110,800درب نفررو دایره مصور شمالی3875

98,088,000درب نفررو دایره مصور شمالی پشت ورق387504

296,752,800 متر3.3درب دولنگه دایره مصور شمالی 3876

211,523,600 متر3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 3884

216,550,000 متر3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 3885

320,616,000 متر3.3درب دولنگه الدن شمالی 3886

330,132,000 متر3.5درب دولنگه الدن شمالی 3887

256,810,000 متر با تاج3دولنگه الدن شمالی 3888

110,776,000درب الدن نفررو 3889

289,676,800درب دولنگه الدن جنوبی داخل نفررو3890

175,741,000 متری3درب دولنگه شمالی باغی الدن 3893

78,775,400درب نفررو شمالی باغی الدن3894

374,015,400 متری4درب دولنگه شمالی الدن 3895

489,866,600 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی الدن 389504

308,574,600درب دولنگه جنوبی نگین3910

111,630,000درب نفررو جنوبی نگین3911

261,946,200درب دولنگه شمالی اقاقیا3920

91,243,800درب نفررو شمالی اقاقیا3921

268,192,600 متر3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 3922

291,153,000 متر شمالی3.5درب دولنگه اقاقیا 3923

172,630,000درب دولنگه شمالی باغی اقاقیا3924

258,798,600درب دولنگه جنوبی اقاقیا3925
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 
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86,205,200درب نفررو جنوبی اقاقیا3926

67,954,000درب نفررو شمالی اقاقیا باغی3927

360,217,200 متری4درب دولنگه اقاقیا شمالی 3928

نام کاالردیف
قیمت فروش نمایندگان هر کیلو گرم 

(ریال)

520,696ورق پشت درب1

575,718زهوار2

فهرست قیمت ورق پشت درب و زهوار
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