
سیستم یزد پکس

411000216 ×2/.mm6,400متر

411000420 × 2/25mm10,300متر

411000625 ×2/5mm17,300متر

411000832 × 3/.mm27,600متر

410001040× 4/.mm75,900متر

410001250 × 4/5mm92,000متر

424000216mm18,000عدد

424000420mm23,000عدد

424000625mm35,100عدد

424000832 mm49,500عدد

19,600عدد"1/2 ×  424161216

36,800عدد"3/4 ×  424153425

55,200عدد"1 ×  424120132

23,000عدد"1/2 × 424261216

26,500عدد"1/2 × 424201220

31,100عدد"3/4 × 424203420

28,800عدد"3/4 ×  424253425

56,400عدد"1 ×  424220132

28,800عدد"1/2 ×  426261216

34,500عدد"1/2 ×  426201220

35,700عدد"3/4 ×  426203420

لیست قیمت

(تومان)قیمت اندازهکدمحصول

لوله و اتصاالت مخصوص آب سرد وگرم وگرمایش از کف
 تا اطالع ثانوی98/12/03تحت لیسانس واوین                                   از تاریخ 

واحد

(کویل)  با جوش لیزرpexلوله پنج الیه  

(طولی)  با جوش لیزرpexلوله پنج الیه 

 کلیکی90˚زانویی 

 روپیچ کلیکی90˚زانویی 

  توپیچ کلیکی90˚زانویی 

زانو صفحه دارتوپیچ کلیکی

NDQLC03-02

4 از 1صفحه 

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



سیستم یزد پکس

لیست قیمت

(تومان)قیمت اندازهکدمحصول

لوله و اتصاالت مخصوص آب سرد وگرم وگرمایش از کف
 تا اطالع ثانوی98/12/03تحت لیسانس واوین                                   از تاریخ 

واحد

40,300عدد16 ×"1/2 ×  426262616

44,900عدد20 × "1/2 ×  426202020

34,500عدد16 × "1/2 ×  423262616

41,400عدد20 × "1/2 ×  423202020

423000216mm23,000عدد

423000420mm28,800عدد

423000625mm46,000عدد

423000832mm82,800عدد

28,800عدد16×20×423060616

23,000عدد20×16×423066016

25,300عدد20×16×423006020

31,100عدد20×20×423060016

46,000عدد20×25×423005020

35,700عدد25×16×423066516

34,500عدد25×16×423056525

43,700عدد25×20×423050020

46,000عدد25×20×423050525

57,500عدد32×16×423026232

61,000عدد32×20×423020232

59,800عدد32×25×423055225

67,900عدد32×25×423025232

422000216mm13,800عدد

422000420mm18,400عدد

422000625mm25,300عدد

422000832mm38,000عدد

 صفحه دار توپیچ کلیکی90˚سه راه 

  توپیچ کلیکی180˚سه راه 

سه راه کلیکی

  

سه راه تبدیل کلیکی 

بوشن کلیکی 

NDQLC03-02

4 از 2صفحه 

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



سیستم یزد پکس

لیست قیمت

(تومان)قیمت اندازهکدمحصول

لوله و اتصاالت مخصوص آب سرد وگرم وگرمایش از کف
 تا اطالع ثانوی98/12/03تحت لیسانس واوین                                   از تاریخ 

واحد

16,100عدد20×422001216

20,700عدد25×422002116

24,200عدد25×422002220

27,600عدد32×422003220

33,400عدد32×422002325

11,500عدد"1/2 × 422161216

15,000عدد"1/2 × 422101220

19,600عدد"3/4 × 422103420

23,000عدد"3/4 × 422153425

24,200عدد"1 × 422150125

40,300عدد"1 × 422120132

16,700عدد1/2ً×422261216

18,400عدد1/2ً×422201220

29,900عدد3/4ً×422253425

46,000عدد1ً×422220132

427000216mm3,500عدد

427000420mm4,600عدد

27000625mm5,800عدد

427000832mm6,900عدد

427000116mm3,500عدد

427000320mm4,600عدد

427000525mm5,800عدد

427000732mm6,900عدد

3,500عدد-----2011000

حلقه کلیکی

کاورکلیکی

صفحه نصب تک

       

       

تبدیل روپیچ کلیکی

تبدیل توپیچ کلیکی

تبدیل کلیکی

NDQLC03-02

4 از 3صفحه 

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



سیستم یزد پکس

لیست قیمت

(تومان)قیمت اندازهکدمحصول

لوله و اتصاالت مخصوص آب سرد وگرم وگرمایش از کف
 تا اطالع ثانوی98/12/03تحت لیسانس واوین                                   از تاریخ 

واحد

3,500عدد-----2012000

4,600عدد-----2012015

6,900عدد-----2012028

11,500عدد-----2012050

صفحه نصب تک دوپیچ

صفحه نصب شیرمخلوط

صفحه نصب پیسوار

صفحه نصب رادیاتور

NDQLC03-02

4 از 4صفحه 

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


