
1400/07/28: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

183,890,600(624کد )درب انگلیسی دو لنگه 3700

76,701,400(624کد )درب انگلیسی نفر رو 3701

203,264,200درب انگلیسی دو لنگه3705

279,660,600درب انگلیسی دو لنگه با ورق370504

76,982,000درب انگلیسی نفر رو 3706

102,248,200درب انگلیسی نفر رو با ورق370604

204,167,000درب دو لنگه سرو3715

73,895,400درب نفر رو سرو3716

191,832,800درب انگلیسی دو لنگه3720

70,235,400درب نفر رو انگلیسی3721

276,744,800 متری3درب دولنگه شمالی میخک 3722

88,389,000درب نفررو شمالی میخک3723

224,565,400درب ترک دو لنگه3730

319,115,400 متری پشت ورق3درب ترک دو لنگه 373004

84,009,200درب نفر رو ترک3731

111,142,000درب نفررو ترک شمالی پشت ورق373104

249,673,000درب دو لنگه ترک جنوبی3732

87,364,200درب نفررو ترک جنوبی3733

270,949,800درب ترک جنوبی داخل نفررو3734

166,176,200دولنگه شمالی ترک باغی3736

56,595,800درب نفررو شمالی ترک باغی 3737

289,859,800 متری4درب دولنگه شمالی ترک 3738

428,659,200 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی ترک 373804

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب
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1400/07/28: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

202,312,600درب دولنگه غنچه3740

79,129,200درب نفر رو غنچه3741

203,788,800 متر3.3درب دو لنگه غنچه شمالی عرض 3744

206,350,800درب دو لنگه نسترن3745

80,861,600درب نفر رو نسترن3746

182,756,000 درب دو لنگه آفتابگردان 3750

79,434,200 درب نفر رو آفتابگردان3751

200,604,600درب دو لنگه سلطنتی3755

69,113,000درب نفر رو سلطنتی3756

429,037,400درب دولنگه صدفی داخل نفررو3760

200,787,600درب دو لنگه کروات3765

76,652,600درب نفررو کروات3766

187,001,600درب دو لنگه پروانه3770

69,796,200درب نفر رو پروانه3771

136,542,400 متری3درب دولنگه شمالی باغی الله 3772

56,498,200درب نفررو شمالی الله باغی3773

283,223,000 متر3درب دو لنگه قالیچه عرض 3774

87,998,600درب نفررو قالیچه3775

254,577,400درب دولنگه قالیچه جنوبی3776

89,438,200درب نفررو قالیچه جنوبی3777

201,422,000درب دولنگه جنوبی الله3778

83,984,800درب نفررو الله جنوبی3779

268,875,800متر3درب دولنگه الدن جنوبی 3780
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1400/07/28: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

109,800,000درب نفررو الدن جنوبی3781

366,378,200درب دولنگه صدفی جنوبی3782

124,891,400درب نفر رو صدفی جنوبی3783

211,206,400درب دو لنگه الله3784

289,359,600درب دو لنگه الله با ورق378404

100,149,800درب نف رو الله3785

301,632,800درب دو لنگه الدن3786

376,223,600درب دو لنگه الدن با ورق378604

121,133,800درب نفرو الدن3787

147,900,600درب نفررو الدن شمالی پشت ورق378704

267,094,600 متر3درب دولنگه ترکمن عرض 3790

96,526,400درب نفررو ترکمن3791

220,649,200درب دولنگه ترکمن جنوبی3792

87,291,000درب نفررو ترکمن جنوبی3793

267,045,800درب دولنگه طاووس شمالی3794

101,443,000درب نفررو طاووس شمالی3795

228,591,400درب دو لنگه طاووس جنوبی3796

96,855,800درب نفررو طاووس جنوبی3797

405,393,800 متر3درب دولنگه صدفی شمالی عرض 3798

138,884,800درب نفررو صدفی شمالی3799

214,451,600درب دولنگه اسلیمی شمالی3823

227,237,200درب دو لنگه اسلیمی جنوبی3824

81,191,000درب نفررو اسلیمی3825
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1400/07/28: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

84,948,600درب نفررو اسلیمی جنوبی3826

250,771,000 متر3.5درب دو لنگه ترک شمالی 3830

362,962,200 متر با ورق3.5درب دو لنگه ترک شمالی 383004

244,658,800 متر3.3درب دولنگه ترک شمالی 3831

352,665,400 متر با ورق3.3درب دولنگه ترک شمالی 383104

296,801,600 متری3درب دو لنگه توسکا 3832

94,989,200درب نفررو توسکا شمالی3833

303,206,600 متر شمالی جدید3.3درب دولنگه توسکا 3834

368,964,600 متر3.3درب دولنگه توسکا جنوبی داخل نفررو 3836

253,747,800 متر3درب دولنگه کادری صدفی شمالی 3840

97,685,400درب نفررو کادری صدفی شمالی3841

230,360,400درب دولنگه کادری صدفی جنوبی3842

92,439,400درب نفررو صدفی جنوبی3843

408,712,200 متر3.5درب دولنگه ورق خور صدفی جنوبی 3844

313,052,000درب دولنگه گل آرا شمالی3850

402,307,200 متری شمالی پشت ورق3درب دولنگه گل آرا شمالی 385004

100,357,200درب نفررو گل آرا شمالی3851

268,058,400درب دولنگه گل آرا جنوبی3852

95,050,200در ب نفررو گل آرا جنوبی3853

213,280,400درب دولنگه جنوبی گل آرا فرفورژه ای3854

86,559,000درب نفررو جنوبی گل آرا فرفورژه ای3855

225,443,800درب دولنگه شمالی گل آرا فرفورژه ای3856

99,283,600درب نفررو شمالی گل آرا فرفورژه ای3857
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1400/07/28: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

318,773,800 متر3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 3858

334,487,400 متر3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 3859

429,854,800 متر با ورق3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 385904

271,437,800درب دولنگه ورساچی مدرن3860

94,452,400درب نفررو ورساچی مدرن3861

289,274,200 متر3.3درب دولنگه شمالی ورساچی مدرن 3862

290,433,200 متر3درب دولنگه دایره مصور عرض 3874

342,258,800 متر پشت ورق3درب دولنگه دایره مصور عرض 387404

97,270,600درب نفررو دایره مصور شمالی3875

100,845,200درب نفررو دایره مصور شمالی پشت ورق387504

305,707,600 متر3.3درب دولنگه دایره مصور شمالی 3876

218,502,000 متر3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 3884

223,760,200 متر3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 3885

331,888,800 متر3.3درب دولنگه الدن شمالی 3886

408,468,200 متر با ورق3.3درب دولنگه الدن شمالی 388604

341,624,400 متر3.5درب دولنگه الدن شمالی 3887

266,545,600 متر با تاج3دولنگه الدن شمالی 3888

114,826,400درب الدن نفررو 3889

299,278,200درب دولنگه الدن جنوبی داخل نفررو3890

182,255,800 متری3درب دولنگه شمالی باغی الدن 3893

81,422,800درب نفررو شمالی باغی الدن3894

387,106,000 متری4درب دولنگه شمالی الدن 3895

507,068,600 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی الدن 389504
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

316,956,000درب دولنگه جنوبی نگین3910

114,216,400درب نفررو جنوبی نگین3911

270,461,800درب دولنگه شمالی اقاقیا3920

375,625,800درب دولنگه شمالی اقاقیا با ورق392004

94,196,200درب نفررو شمالی اقاقیا3921

124,440,000درب نفررو شمالی اقاقیا با ورق392104

276,988,800 متر3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 3922

300,364,000 متر شمالی3.5درب دولنگه اقاقیا 3923

177,705,200درب دولنگه شمالی باغی اقاقیا3924

267,668,000درب دولنگه جنوبی اقاقیا3925

380,981,600درب دولنگه جنوبی اقاقیا با ورق392504

88,974,600درب نفررو جنوبی اقاقیا3926

70,125,600درب نفررو شمالی اقاقیا باغی3927

371,465,600 متری4درب دولنگه اقاقیا شمالی 3928

509,740,400 متری با ورق4درب دولنگه اقاقیا شمالی 392804
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