
 قیمت محصوالت وال اسپید

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 
2,293,000

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 
1,686,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
2,620,000

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 
2,766,000

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 
2,069,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
2,816,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
2,962,000

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 
3,122,000

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 
2,346,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
3,224,000

1401فروردین 



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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
3,384,000

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 
3,521,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
3,590,000

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

 میلیمتر دو استاد0.6ضخامت ورق گالوانیزه 
4,305,000

                                       قیمت ملزومات نصب

قیمت نهاییتوضیحات- نام کاال کد کاالردیف

Product CodeProduct NameRials

1L 40 156,000 سانتیمتر4نبشی بال

2U 80 318,000 سانتیمتر8رانر مخصوص دیوار

3U 100 358,000 سانتیمتر10رانر مخصوص دیوار

4U 120 391,000 سانتیمتر12رانر مخصوص دیوار

5U 140 430,000 سانتیمتر14رانر مخصوص دیوار

6A پروفیلA138,000

1401فروردین 


