
                                                                   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 
1,887,000

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 
1,474,000

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 
2,212,000

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 
2,310,000

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 
1,837,000

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 
2,406,000

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 
2,506,000

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 
2,615,000

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 
2,087,000

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 
2,766,000

1399آذر 



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 
2,875,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
2,967,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6مکعب و ضخامت ورق گالوانیزه 
3,130,000

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 
3,750,000

                                                                   آنالیز قیمت ملزومات

قیمت نهاییتوضیحات- نام کاال کد کاالردیف

Product CodeProduct NameRials

1L 40 102,000 سانتیمتر4نبشی بال

2U 80 204,000 سانتیمتر8رانر مخصوص دیوار

3U 100 239,000 سانتیمتر10رانر مخصوص دیوار

4U 120 258,000 سانتیمتر12رانر مخصوص دیوار

5U 140 290,000 سانتیمتر14رانر مخصوص دیوار

1399آذر 


