
       سیستم آب آشامیدنی 

110001220mm7,000متر
110003425mm10,700متر
110000132mm19,300متر
110011440mm30,900متر
110011250mm51,800متر
110000263mm83,200متر
110021275mm122,200متر
110000390mm177,100متر

120001220mm900عدد
120003425mm1,300عدد
120000132mm2,000عدد
120011440mm3,300عدد
120011250mm5,600عدد
120000263mm10,000عدد
120021275mm16,700عدد
120000390mm28,200عدد

123001220mm1,900عدد
123003425mm2,200عدد
123000132mm3,800عدد
123011440mm6,600عدد
123011250mm11,500عدد
123000263mm22,100عدد
123021275mm34,500عدد
123000390mm69,000عدد

124001220mm1,200عدد
124003425mm1,800عدد
124000132mm2,800عدد
124011440mm5,300عدد
124011250mm9,200عدد
124000263mm12,700عدد
124021275mm21,600عدد

مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

PN 20لوله 

بوشن

 درجه45زانویی 

سه راهی معمولی

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

DQLC02-25

7 از 1صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9



مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر        سیستم آب آشامیدنی 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

900عدد20×120005025
1,300عدد20×120002032
1,400عدد25×120002532
1,900عدد20×120000040
2,000عدد25×120000540
2,300عدد32×120004340
2,800عدد20×120005250
2,800عدد25×120005550
3,000عدد32×120005350
3,400عدد40×120005450
4,900عدد32×120003263
6,000عدد40×120006463
7,100عدد50×120006563
10,300عدد50×120007575
10,900عدد63×120007675
20,100عدد90×120009775

2,300عدد25×20×123000520
2,300عدد25×20×123050525
3,300عدد32×25×123005220
3,300عدد32×25×123055225
3,800عدد32×20×123020232
3,900عدد32×25×123025232
5,900عدد40×20×123000040
5,900عدد40×25×123005040
6,500عدد40×32×123002040
10,600عدد50×32×123053550
10,600عدد50×40×123054550
23,000عدد63×50×123065663
34,900عدد75×63×123076775
64,000عدد90×75×123097990

123903425mm2,700عدد

تبدیل

 درجه90سه راه کنج 

سه راهی تبدیل 

DQLC02-25

7 از 2صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9



مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر        سیستم آب آشامیدنی 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

129002020mm1,400عدد

129002525mm2,000عدد

2,300عدد20×129005025

129001220mm1,300عدد
129003425mm1,800عدد
129000132mm3,300عدد
129011440mm6,000عدد
129011250mm10,200عدد
129000263mm19,000عدد
129021275mm28,800عدد
129000390mm50,600عدد

8,800عدد''1/2×129101220
12,200عدد''3/4×129103420
8,800عدد''1/2×129151225
12,200عدد''3/4×129153425
15,700عدد''1×129120132

8,900عدد''1/2×122201220

12,600عدد''3/4×122153425

25,300عدد''1/2×126151225

12,600عدد''1/2×129201220
14,200عدد''3/4×129203420
14,200عدد''3/4×129253425
22,200عدد''1×129220132

 درجه90زانویی 

 درجه90زانو چپقی 

زانویی یکطرف بوشن ساده

زانویی یکطرف بوشن بست دار

زانو دوقلو شیرمخلوط

 درجه90زانو تبدیل 

زانویی مغزی فلزی

DQLC02-25

7 از 3صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9



مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر        سیستم آب آشامیدنی 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

12,600عدد''1/2×121201220

13,600عدد''3/4×121203420

8,400عدد''1/2×120101220
8,400عدد''1/2×120151225
11,500عدد''3/4×120153425
16,300عدد''1×120120132

24,200عدد''1/2×127101220

28,000عدد''1/2×127151225

16,100عدد''3/4×120320125
20,900عدد''1×120353432
39,700عدد''1/4 1 × 120301440
53,500عدد''1/2 1 × 120351250
89,100عدد"2×120330263
136,600عدد"1/2 2×120371275

10,300عدد''1/2 ×120201220
13,500عدد''3/4×120203420
10,300عدد''1/2×120251225
13,500عدد''3/4×120253425
21,700عدد''1×120220132

51,800عدد''1/4 1 × 120404140

67,400عدد''1/2 1 × 120402150

123,100عدد''2×120430263

28,800عدد''1/2 ×125101220
34,500عدد''3/4×125103425
46,000عدد''1×125100132
71,900عدد''1/4 1 × 125111440
109,300عدد''1/2 1 × 125100150

اتصال مغزی فلزی شش گوش

اتصال مغزی فلزی

مهره ماسوره بوشن فلزی 

اتصال یکطرف بوشن فلزی

اتصال دیواری دوبل

اتصال یکطرف بوشن شش گوش

زانویی مغزی فلزی بست دار

DQLC02-25

7 از 4صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9



مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر        سیستم آب آشامیدنی 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

9,000عدد''1/2 ×123100020

9,000عدد''1/2×123150525

12,900عدد''3/4×123155525

9,100عدد''1/2 ×121101220

124101220mm26,500عدد
124103425mm35,700عدد
124100132mm56,400عدد
124111440mm71,300عدد

124003425mm39,100عدد

121001220mm3,300عدد
121003425mm5,000عدد
121000132mm8,200عدد
12101440mm11,200عدد

121020220mm2,000عدد
121020325mm3,200عدد
121020432mm4,600عدد

127001220mm4,300عدد

127003425mm5,600عدد

 درجه45شیر فلکه 

   شیر فلکه

(پل)لوله خم  دار 

پل بست دار

سه راهی بوشن فلزی

سه راهی بوشن فلزی بست دار

پاپیون 

DQLC02-25

7 از 5صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9



مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر        سیستم آب آشامیدنی 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

125001220mm500عدد

125003425mm600عدد

125000132mm1,000عدد

125002020mm1,700عدد

128001220mm600عدد

128003425mm700عدد

128000132mm800عدد

128011440mm1,600عدد

128011250mm1,700عدد

126001220mm700عدد

126003425mm900عدد

126000132mm1,400عدد

126011440mm2,500عدد

126011250mm4,400عدد

126000263mm7,800عدد

126021275mm12,500عدد

122061216mm300عدد

122001220mm400عدد

122003425mm500عدد

122000132mm600عدد

122011440mm1,300عدد

122011250mm1,800عدد

فلنج

درپوش رزوه دار

درپوش مخروطی

کپ

بست

DQLC02-25

7 از 6صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9



مخصوص آب سردوگرم (3نوع )لوله واتصاالت با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر        سیستم آب آشامیدنی 
 تا اطالع ثانوی98/12/03از 

لیست قیمت  

(تومان)قیمت واحداندازهکدمحصول

122002020mm900عدد

1220212 20mm700عدد

122023425mm1,000عدد

بست شیر مخلوط

بست دوقلو

DQLC02-25

7 از 7صفحه  

.تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود%9


