
                                                                   آنالیز قیمت محصول

قیمت نهاییتوضیحات- نام کاال کد کاالردیف

Product CodeProduct NameRials

1E8C8-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر مکعب و 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 8پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
1,149,000

2E8C8-0.6-D20Mn
 کیلوگرم بر متر مکعب و 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 8پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر تک استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
775,000

3E10C8-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 10پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,267,700

4E10C10-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر مکعب و 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 10پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
1,357,900

5E10C10-0.6-D20Mn
 کیلوگرم بر متر مکعب و 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 10پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر تک استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
926,700

6E12C8-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 12پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,338,900

7E12C10-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 12پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,419,800

8E12C12-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر مکعب و 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 12پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
1,527,700

9E12C12-0.6-D20Mn
 کیلوگرم بر متر مکعب و 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 12پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر تک استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
1,048,600

10E14C10-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 14پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,524,000

1399شهریور 



11E14C12-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 14پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,622,600

12E14C14-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر مکعب 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 14پانل نرمال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,707,200

13E16C10-06D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 16پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,656,900

14E20C14-0.6-D20Db
 کیلوگرم بر متر 20 سانتیمتر و پلی استایرن با چگالی 20پانل اسپشیال ضخامت 

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
1,992,000

                                                                   آنالیز قیمت ملزومات

قیمت نهاییتوضیحات- نام کاال کد کاالردیف

Product CodeProduct NameRials

1L 40 97,200 سانتیمتر4نبشی بال

2U 80 192,000 سانتیمتر8رانر مخصوص دیوار

3U 100 224,500 سانتیمتر10رانر مخصوص دیوار

4U 120 240,000 سانتیمتر12رانر مخصوص دیوار

5U 140 276,000 سانتیمتر14رانر مخصوص دیوار

1399شهریور 


