
1401.11.04: تاریخ بروز رسانی              

 نماینده بدون نصبفروشقیمت کدنام دربردیف

34161,087,000-3415ترکدرب دولنگه و نفررو 1

34161,173,000 کنسول دارترک درب  نفرو 2

34181,100,000ترک ستون باکس 3

341721,130,000ترک  فنس کنسول دار 4

34171,100,000 بدون کنسولترک نرده کنار 5

34521,130,000 - 3451الله درب  دولنگه و نفرو 6

34531,192,000 - 3454الله فنس  بین دیوار و ستون باکس 7

34441,075,000-3443پیچک  درب دولنگه و نفرو 8

34451,126,000 - 3446پیچک  ستون باکس و فنس  بین دیوارمدل 9

34601,052,000 - 3459ارکیده درب  دولنگه و نفررو 10

34621,113,000 - 3461ارکیده  ستون باکس و فنس بین دیوار 11

35221,117,000نارون  درب  دولنگه و نفررو 12

 نماینده بدون نصبفروشقیمت کدنام دربردیف

1,201,000 3420-3419لواسان-فشم  درب  دولنگه و نفررو  13

34221,210,000-3421لواسان- فشمو فنس بین دیواری و ستون باکس 14

32941,083,000(سانت به باال300از ابعاد) لوکس  درب  دو لنگه 15

32951,208,000 سانت300 کوچکتر از لوکس  درب  نفررو و درب البی و دولنگه 16

34231,022,000 و 3424لوکس  ستون باکس و فنس  بین دیواری 17

35341,139,000-3533الیزه  درب  دولنگه و نفررو 18

35361,149,000-3535الیزهفنس بین دیواری و ستون باکس  19

35291,214,000-3528چناران لوکس  درب دولنگه و نفررو 20

35311,497,000-3530چناران لوکسفنس بین دیواری -ستون باکس21

35381,112,000-3537ورسای درب دو لنگه و نفررو 22

35401,100,000-3539ورسایفنس بین دیواری وستون باکس 23

35461,093,000-3545سنس درب دولنگه و نفررو 24

24گروه تولیدی 

 سفارشی                       فهرست قیمت محصوالت

25گروه تولیدی 
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1401.11.04: تاریخ بروز رسانی                سفارشی                       فهرست قیمت محصوالت

35481,225,000-3547سنس فنس  بین دیواری وستون باکس 25

36851,306,000 - 3684 لوکسدرب بزرگ و کوچک26

36891,306,000 - 3688رویالدرب بزرگ و کوچک 27

1,306,000-لیوندرب بزرگ و کوچک 28

35211,218,000رز  درب دولنگه و نفررو 29

36571,165,000-3656 نگین درب دو لنگه  و نفررو30

36591,355,000-3658نگینفنس بین دیواری و تون باکس 31

35421,368,000-3541گلستان  درب دولنگه و نفررو 32

35441,408,000-3543گلستانفنس و ستون باکس 33

35501,252,000-3549استریادرب دولنگه ونفررو 34

35521,602,000-3551استریافنس بین دیواری و ستون باکس 35

35911,162,000-3590باکینگهامدرب دولنگه ونفررو 36

35931,365,000-3592باکینگهامفنس بین دیواری و ستون باکس 37

35871,196,000-3586موناکودرب دولنگه ونفررو 38

35891,440,000-3588موناکوفنس بین دیواری و ستون باکس 39

1,459,000-پترزبورگدرب بزرگ و کوچک 40

36001,280,000-3599ونوس دولنگه و نفررو 41

36021,450,000-3601ونوسفنس بین دیواری و ستون باکس 42

35941,327,000برلیاندرب البی 43

36921,463,000(با رنگ استاتیک) آرت نووا درب البی طرح44

343031,163,000 و 34293    با روکوب و زهوارارغوان  درب  دولنگه و نفررو 45

343011,123,000و3429بدون روکوب و زهوارارغوان   درب درب دولنگه و نفررو 46

34321,183,000 و 3431ارغوان  فنس و ستون باکس 47

35051,173,000-3504 معمولیچناران  درب دولنگه و نفررو  48

1,435,000-معمولیچناران ستون باکس و فنس بین دیواری 49

35062,121,000ارغوان لوکسدرب دولنگه 50

35072,121,000ارغوان لوکسدرب نفررو 51

35082,121,000ارغوان لوکسستون باکس 52

35092,121,000ارغوان لوکسفنس بین دیوار 53

36101,201,000الیزابتدرب دولنگه و نفررو 54
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 نماینده بدون نصبفروشقیمت کدنام دربردیف

معمولی  درب بزرگ و کوچک 55
3237-3239-3273-3274-3247-3248-

3350-3351-3353-3354-3357-3361-

3381-3382-3384--3359-3385-3386-

1,050,000

3154976,000 الی 3120     معمولی  ستون  باکس و فنس بین دیواری56

1,050,000-میخک- توسکا - اقاقیا - گل آرا -  الدن درب بزرگ و کوچک درب57

58
باکس )میخک- توسکا - اقاقیا - گل آرا - الدن  ستون  باکس و فنس بین دیواری 

(936,100الدن
-976,000

337911,132,000 و 33781  زنبق  درب  دولنگه و نفررو 59

338001,173,000زنبق ستون باکس 60

7001464,000 ورق ساده61

7001223,400,000طلق پلی کربنات62

700418,720,000(هر برگ ) ورق پانچ 63

7005435,000 پروفیل جای جک64

7006387,000پروفیل تابگیر محصول65

515,000-قطعات نصب66

 نماینده بدون نصبفروشقیمت کدنام محصولگروه کاال

cnc45061,249,000 نرده تراس    24

4233670,000ترک حفاظ پنجره ونرده تراس 24

4233782,000ترک خمدار  نرده تراس  24

42511,084,000پیچک  نرده تراس 24

960,000- معمولینرده تراس و نرده حفاظ26

31101,044,000فالور باکس26

42572,226,000جلو پنجره الیزه-  نرده تراس25

42561,723,000چناران سلطنتی  نرده تراس 25

42341,204,000 -4134ارغوان حفاظ پنجره  و نرده  تراس 25

35051,230,000چناران  ستون باکس نرده تراس و جلو پنجره 25

26گروه تولیدی

فهرست قیمت نرده تراس و جلو پنجره  
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 نماینده بدون نصبفروشقیمت کدنام  محصولگروه کاال

23101,258,000سانفراسیسکوراه پله 25

23141,283,000-2313آمازون- اورانوس راه پله 25

23111,368,000کهکشانراه پله 25

23091,369,000الیزهراه پله 25

22211,245,000ترک  نرده راه پله 24

1,064,000-معمولیراه پله گروه 26

23021,175,000(خرچنگی)  نرده راه پله25

1,463,000-(مروارید)  نرده راه پله25

23061,178,000لوکس  نرده راه پله 25

23061,182,000 دست ساز1197  نرده راه پله از کد قطعه25

73,593,000هر متر طول(با عملیات نصب) الیزه  نرده پیچ 25

45,279,000هر متر طول(با عملیات نصب)  معمولی  نرده پیچ تیرکی26

26,793,000هر عدد(هر عدد)ستون لوکس 25

105,183,000هر متر طول(با عملیات نصب)پیچ سانفراسیسکو  نرده راه پله 25

1,202,000کیلو گرمالیزه اورجینالراه پله 25

89,739,000هر متر طول(با عملیات نصب)پیچ مروارید  نرده راه پله 25

1,380,000هر کیلو گرمحول محور - (CNCطرح )کف پله پیچ26

1,092,000هر کیلو گرمکف پله معلق26

فهرست قیمت راه پله 
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 نماینده بدون نصبفروشقیمت کدنام  محصولگروه کاال

1,183,000-سردیواری الیزه25

6145891,000سردیواری26

6146891,000سردیواری26

6147842,000سردیواری26

6148891,000سردیواری26

6149891,000سردیواری26

6150891,000سردیواری26

6151891,000سردیواری26

6152863,000سردیواری26

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

هزینه ساعت کارکرد جرثقیل به عهده مشتری می باشد

 ریال از فی قیمت کاسته میگردد 10/000/000 و نصب سفارش با نماینده باشد مبلغ 40*10برای سفارشات نرده راه پله پیچ شهرستان در صورتی که اندازه گیری ، شابلون گیری به همراه تسمه 

.در صورت درخواست کارفرما مبنی بر ضخیم تر شدن متریال مصرفی پله پیچ ها  به فی قیمت محصوالت  افزوده میگردد

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

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

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 

.می باشد%11(معمولی) 26، گروه % 8 (لوکس) 25، گروه  %  9  (متوسط) 24برای سفارشات گروه  (بدون اندازه گیری  )هزینه نصب . می باشد  % 5 (بدون نصب )  هزینه اندازه گیری

(مطابق دربهای بدون چهارچوب). افزایش قیمت خواهند شد درصد۱۰ درصورت حذف ناودانی کف یا باالی دربهای ریلی، شامل مبلغ
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