
1401/11/04: تاریخ به روز رسانی

(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

213,249,600درب انگلیسی دو لنگه3705

309,561,200درب انگلیسی دو لنگه با ورق370504

80,405,200درب انگلیسی نفر رو 3706

95,261,400درب انگلیسی نفر رو با ورق370604

274,692,200 متر3درب دولنگه میخک شمالی عرض 3722

327,225,800 متر با ورق3درب دولنگه میخک شمالی عرض 372204

85,066,200درب نفررو میخک شمالی3723

107,521,600درب نفررو میخک شمالی با ورق372304

230,088,200درب ترک دو لنگه3730

318,505,600 متری پشت ورق3درب ترک دو لنگه 373004

81,431,800درب نفر رو ترک3731

99,426,800درب نفررو ترک شمالی پشت ورق373104

165,908,000دولنگه شمالی ترک باغی3736

60,062,000درب نفررو شمالی ترک باغی 3737

290,209,200 متری4درب دولنگه شمالی ترک 3738

416,740,600 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی ترک 373804

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

325,892,400 متر داخل نفررو3.3درب دولنگه ترک شمالی عرض 3739

421,555,000 متر داخل نفررو با ورق3.3درب دولنگه ترک شمالی عرض 373904

191,242,600 متر3درب دولنگه غنچه شمالی عرض 3740

320,287,400 متر با ورق3درب دولنگه غنچه شمالی عرض 374004

73,584,800درب نفر رو غنچه شمالی3741

98,648,000درب نفر رو غنچه شمالی با ورق374104

219,739,600 متر3.3درب دو لنگه غنچه شمالی عرض 3744

135,334,200 متری3درب دولنگه شمالی باغی الله 3772

64,876,400درب نفررو شمالی الله باغی3773

269,028,200متر3درب دولنگه الدن جنوبی عرض 3780

352,690,200متر با ورق3درب دولنگه الدن جنوبی عرض 378004

95,792,400درب نفررو الدن جنوبی3781

131,699,800درب نفررو الدن جنوبی با ورق378104

198,558,600درب دو لنگه الله3784

286,138,200درب دو لنگه الله با ورق378404

97,232,000درب نفرو الله 3785

113,598,600درب نفرو الله با ورق378504
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

307,767,600درب دو لنگه الدن3786

390,037,200درب دو لنگه الدن با ورق378604

119,864,400درب نفرو الدن3787

137,422,800درب نفررو الدن شمالی پشت ورق378704

241,711,200 متر3.5درب دو لنگه ترک شمالی 3830

369,906,400 متر با ورق3.5درب دو لنگه ترک شمالی 383004

246,879,600 متر3.3درب دولنگه ترک شمالی 3831

346,554,200 متر با ورق3.3درب دولنگه ترک شمالی 383104

295,424,800 متری3درب دو لنگه توسکا 3832

379,936,400 متری با ورق3درب دو لنگه توسکا 383204

94,376,400درب نفررو توسکا شمالی3833

118,177,000درب نفررو توسکا شمالی با ورق383304

307,024,200 متر شمالی 3.3درب دولنگه توسکا 3834

388,515,000 متر شمالی با ورق3.3درب دولنگه توسکا 383404

323,874,600 متر3.5درب دولنگه توسکا شمالی عرض 3835

434,063,000 متر با ورق3.5درب دولنگه توسکا شمالی عرض 383504

394,474,000 متر3.3درب دولنگه توسکا شمالی داخل نفررو 3836
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

462,890,400 متر با ورق3.3درب دولنگه توسکا شمالی داخل نفررو 383604

407,206,200 متر3.5درب دولنگه ورق خور صدفی جنوبی 3844

335,131,800درب دولنگه گل آرا شمالی3850

398,120,200 متری شمالی پشت ورق3درب دولنگه گل آرا شمالی 385004

96,559,400درب نفررو گل آرا شمالی3851

117,386,400درب نفررو گل آرا شمالی با ورق385104

343,804,800 متر3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 3858

410,333,200 متر با ورق3.3درب دولنگه شمالی گل آرا 385804

347,982,000 متر3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 3859

433,897,800 متر با ورق3.5درب دولنگه شمالی گل آرا 385904

315,579,200 متر3.5درب دولنگه ورساچی مدرن عرض 3864

422,333,800 متر با ورق3.5درب دولنگه ورساچی مدرن عرض 386404

282,633,600 متر3درب دولنگه دایره مصور عرض 3874

356,242,000 متر پشت ورق3درب دولنگه دایره مصور عرض 387404

103,261,800درب نفررو دایره مصور شمالی3875

124,324,800درب نفررو دایره مصور شمالی پشت ورق387504

211,408,800 متر3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 3884
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

336,300,000 متر با ورق3.3درب دو لنگه الله شمالی عرض 388404

215,491,600 متر3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 3885

360,442,800 متر با ورق3.5درب دو لنگه الله شمالی عرض 388504

322,836,200 متر3.3درب دولنگه الدن شمالی 3886

438,641,400 متر با ورق3.3درب دولنگه الدن شمالی 388604

328,040,000 متر3.5درب دولنگه الدن شمالی 3887

442,618,000 متر با ورق3.5درب دولنگه الدن شمالی 388704

333,645,000درب دولنگه الدن جنوبی داخل نفررو3890

372,467,000درب دولنگه الدن جنوبی داخل نفررو با ورق389004

203,727,000 متری3درب دولنگه شمالی باغی الدن 3893

80,299,000درب نفررو شمالی باغی الدن3894

384,644,600 متری4درب دولنگه شمالی الدن 3895

502,691,800 متری پشت ورق4درب دولنگه شمالی الدن 389504

404,598,400 متر داخل نفررو3.3درب دولنگه الدن شمالی عرض 3896

528,982,200 متر داخل نفررو با ورق3.3درب دولنگه الدن شمالی عرض 389604

323,650,400درب دولنگه جنوبی نگین3910

404,551,200درب دولنگه جنوبی نگین با ورق391004
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

104,276,600درب نفررو جنوبی نگین3911

127,841,200درب نفررو جنوبی نگین با ورق391104

273,052,000درب دولنگه شمالی اقاقیا3920

334,459,200درب دولنگه شمالی اقاقیا با ورق392004

94,352,800درب نفررو شمالی اقاقیا3921

119,321,600درب نفررو شمالی اقاقیا با ورق392104

284,226,600 متر3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 3922

356,596,000 متر با ورق3.3درب دولنگه شمالی اقاقیا 392204

293,182,800 متر شمالی3.5درب دولنگه اقاقیا 3923

406,392,000 متر شمالی با ورق3.5درب دولنگه اقاقیا 392304

205,768,400درب دولنگه شمالی باغی اقاقیا3924

264,048,600درب دولنگه جنوبی اقاقیا3925

363,475,400درب دولنگه جنوبی اقاقیا با ورق392504

89,715,400درب نفررو جنوبی اقاقیا3926

113,173,800درب نفررو جنوبی اقاقیا با ورق392604

73,620,200درب نفررو شمالی اقاقیا باغی3927

377,234,200 متری4درب دولنگه اقاقیا شمالی 3928
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

505,854,200 متری با ورق4درب دولنگه اقاقیا شمالی 392804

358,755,400 متر داخل نفررو3.3درب دولنگه اقاقیا شمالی عرض 3929

445,780,400 متر داخل نفررو با ورق3.3درب دولنگه اقاقیا شمالی عرض 392904

258,372,800 متر3درب دولنگه شمالی ارکیده عرض 3940

331,650,800 متر با ورق3درب دولنگه شمالی ارکیده عرض 394004

101,515,400درب نفررو ارکیده شمالی3941

141,895,000درب نفررو ارکیده شمالی باورق394104

275,093,400 متر3درب دولنگه شمالی چناران عرض 3950

353,964,600 متر به ورق3درب دولنگه شمالی چناران عرض 395004

104,335,600درب نفررو چناران شمالی3951

125,611,000درب نفررو چناران شمالی با ورق395104

243,339,600 متر3درب دولنگه شمالی زنبق عرض 3958

362,932,600 متر با ورق3درب دولنگه شمالی زنبق عرض 395804

93,137,400درب نفررو زنبق شمالی3959

131,782,400درب نفررو زنبق شمالی با ورق395904

208,718,400 متر3درب دولنگه شمالی پیچک عرض 3970

330,565,200 متر با ورق3درب دولنگه شمالی پیچک عرض 397004
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(ریال)قیمت فروش نمایندگان 

فهرست قیمت درهای پیش ساخته 

نام کاالکد کاال
درب

84,901,000درب نفررو شمالی پیچک 3971

110,377,200درب نفررو شمالی پیچک با ورق397104
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