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)ریال(قیمتشرحکدردیف)ریال(قیمتشرحکد

539,600)سایلنت(1000-50لوله دوسرسوکت پوشفیت  139,0003017240)سایلنت(150-50لوله پوشفیت  15200
958,600)سایلنت(2000-50لوله دوسرسوکت پوشفیت  198,7003117260)سایلنت(250-50لوله پوشفیت  15210
1,374,200)سایلنت(3000-50لوله دوسرسوکت پوشفیت  275,6003217280)سایلنت(500-50لوله پوشفیت  15220
468,400)سایلنت(500-75لوله دوسرسوکت پوشفیت  516,6003317420)سایلنت(1000-50لوله پوشفیت  15240
853,000)سایلنت(1000-75لوله دوسرسوکت پوشفیت  936,8003417440)سایلنت(2000-50لوله پوشفیت  15260
1,490,200)سایلنت(2000-75لوله دوسرسوکت پوشفیت  1,352,4003517460)سایلنت(3000-50لوله پوشفیت 15280
2,128,400)سایلنت(3000-75لوله دوسرسوکت پوشفیت  209,0003617480)سایلنت(150-75لوله پوشفیت  15400
993,100)سایلنت(500-110لوله دوسرسوکت پوشفیت  262,9003717620)سایلنت(250-75لوله پوشفیت  15410
1,784,000)سایلنت(1000-110لوله دوسرسوکت پوشفیت  436,3003817640)سایلنت(500-75لوله پوشفیت  15420
3,155,900)سایلنت(2000-110لوله دوسرسوکت پوشفیت  819,7003917660)سایلنت(1000-75لوله پوشفیت  15440
4,545,000)سایلنت(3000-110لوله دوسرسوکت پوشفیت  1,456,9004017680)سایلنت(2000-75لوله پوشفیت  15460
1,303,000)سایلنت(500-125لوله دوسرسوکت پوشفیت  2,096,3004117720)سایلنت(3000-75لوله پوشفیت  15480
2,315,600)سایلنت(1000-125لوله دوسرسوکت پوشفیت  421,4004217740)سایلنت(150-110لوله پوشفیت  15600
4,023,800)سایلنت(2000-125لوله دوسرسوکت پوشفیت  567,2004317760)سایلنت(250-110لوله پوشفیت  15610
5,730,900)سایلنت(3000-125لوله دوسرسوکت پوشفیت  940,3004417780)سایلنت(500-110لوله پوشفیت  15620
2,042,300)سایلنت(500-160لوله دوسرسوکت پوشفیت  1,732,4004517820)سایلنت(1000-110لوله پوشفیت  15640
3,546,200)سایلنت(1000-160لوله دوسرسوکت پوشفیت  3,103,1004617840)سایلنت(2000-110لوله پوشفیت  15660
6,113,100)سایلنت(2000-160لوله دوسرسوکت پوشفیت  4,492,2004717860)سایلنت(3000-110لوله پوشفیت  15680
8,681,200)سایلنت(3000-160لوله دوسرسوکت پوشفیت  750,8004817880)سایلنت(250-125لوله پوشفیت  15710
171,100)سایلنت(50بوشن 1,229,6004922200)سایلنت(500-125لوله پوشفیت  15720
235,400)سایلنت(75بوشن 2,243,2005022400)سایلنت(1000-125لوله پوشفیت  15740
479,900)سایلنت(110بوشن 3,950,3005122600)سایلنت(2000-125لوله پوشفیت  15760
692,300)سایلنت(125بوشن 5,658,5005222700)سایلنت(3000-125لوله پوشفیت  15780
1,132,000)سایلنت(160بوشن 1,384,5005322800)سایلنت(250-160لوله پوشفیت  15810
173,800)سایلنت(50-75تبدیل خارج از مرکز 1,925,2005428420)سایلنت(500-160لوله پوشفیت  15820
319,700)سایلنت(50-110تبدیل خارج از مرکز 3,429,1005528620)سایلنت(1000-160لوله پوشفیت  15840
376,600)سایلنت(75-110تبدیل خارج از مرکز 5,996,1005628640)سایلنت(2000-160لوله پوشفیت  15860
492,500)سایلنت(110-125تبدیل خارج از مرکز 8,563,0005728760)سایلنت(3000-160لوله پوشفیت  15880
784,100)سایلنت(110-160تبدیل خارج از مرکز 297,4005828860)سایلنت(500-50لوله دوسرسوکت پوشفیت  17220
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957,500)سایلنت(110-110 درجه 87سه راه 825,5008846660)سایلنت(125-160تبدیل خارج از مرکز 28870
1,006,500)سایلنت(110-125 درجه 87سه راه 132,0008946760)سایلنت(50 درجه 45زانو 32245
1,230,700)سایلنت(125-125 درجه 87سه راه 149,2009046770)سایلنت(50 درجه 87زانو 32287
1,712,900)سایلنت(110-160 درجه 87سه راه 259,5009146860)سایلنت(75 درجه 45زانو 32445
1,856,400)سایلنت(125-160 درجه 87سه راه 271,5009246870)سایلنت(75 درجه 87زانو 32487
2,173,200)سایلنت(160-160 درجه 87سه راه 542,9009346880)سایلنت(110 درجه 45زانو 32645
43,000) سایلنت50 (درپوش700,5009462200)سایلنت(110 درجه 87زانو 32687
77,000) سایلنت75 (درپوش695,7009562400)سایلنت(125 درجه 45زانو 32745
157,300) سایلنت110 (درپوش843,8009662600)سایلنت(125 درجه 87زانو 32787
215,900) سایلنت125 (درپوش1,335,2009762700)سایلنت(160 درجه 45زانو 32845
482,200) سایلنت160 (درپوش1,593,5009862800)سایلنت(160 درجه 87زانو 32887
423,700)سایلنت(75دریچه بازدید 713,0009968400) سایلنت50-110-110( درجه ونت دار45زانو 34645
904,300)سایلنت(110دریچه بازدید 722,10010068600) سایلنت50-110-110( درجه ونت دار87زانو 34687
1,098,700)سایلنت(125دریچه بازدید 244,60010168700)سایلنت(50-50 درجه 45سه راه 44220
1,625,600)سایلنت(160دریچه بازدید 347,90010268800)سایلنت(50-75 درجه 45سه راه 44420
368,600)سایلنت(75دریچه بازدید انتهایى 472,00010369400)سایلنت(75-75 درجه 45سه راه 44440
668,200)سایلنت(110دریچه بازدید انتهایى 663,00010469600)سایلنت(50-110 درجه 45سه راه 44620
1,222,500) سایلنت60cm) (با لوله سوکت دار ( یک تکه75سیفون 811,10010574460)سایلنت(75-110 درجه 45سه راه 44640
1,408,500) سایلنت90cm) (با لوله سوکت دار ( یک تکه75سیفون 1,051,20010674480)سایلنت(110-110 درجه 45سه راه 44660
2,327,900) سایلنت25cm)(با لوله سوکت دار (یک تکه110سیفون 1,247,90010774600)سایلنت(110-125 درجه 45سه راه 44760
2,501,700) سایلنت35cm)(با لوله سوکت دار (یک تکه110سیفون 1,483,30010874620)سایلنت(125-125 درجه 45سه راه 44770
2,794,400) سایلنت60cm)(با لوله سوکت دار (یک تکه110سیفون 2,044,60010974660)سایلنت(110-160 درجه 45سه راه 44860
942,100) سایلنت60cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش50سیفون 2,237,50011077000)سایلنت(125-160 درجه 45سه راه 44870
704,100) سایلنت20cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش50سیفون 2,790,80011177020)سایلنت(160-160 درجه 45سه راه 44880
1,007,000) سایلنت75cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش50سیفون 233,90011277040)سایلنت(50-50 درجه 87سه راه 46220
1,091,300) سایلنت90cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش50سیفون 314,60011377060)سایلنت(50-75 درجه 87سه راه 46420
1,072,400) سایلنت60cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش75سیفون 389,20011477400)سایلنت(75-75 درجه 87سه راه 46440
841,500) سایلنت20cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش75سیفون 621,10011577420)سایلنت(50-110 درجه 87سه راه 46620
1,124,400) سایلنت75cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش75سیفون 635,70011677440)سایلنت(75-110 درجه 87سه راه 46640
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بست هاي لوله1,221,500146) سایلنت90cm) ( وطول75بالوله  ( یک تکه با درپوش75سیفون 77460
172,000 50بست آویز لوله 2,830,20014785200) سایلنت60cm) ( وطول125بالوله  ( یک تکه با درپوش110سیفون 77600
192,500 63بست آویز لوله 2,079,90014885300) سایلنت20cm) ( وطول125بالوله  ( یک تکه با درپوش110سیفون 77620
208,000 75بست آویز لوله 2,987,10014985400) سایلنت75cm) ( وطول125بالوله  ( یک تکه با درپوش110سیفون 77640
231,400 90بست آویز لوله 3,230,50015085500) سایلنت90cm) ( وطول125بالوله  ( یک تکه با درپوش110سیفون 77660

110267,100بست آویز لوله 15185600مایع روان کننده
125296,600بست آویز لوله 262,90015285700 سی سی تیوپی250مایع روان کننده 80220
137,700 50بست رایزر لوله 147,00015386200 سی سی تیوپی125مایع  روان  کننده 80230

150,700 63بست رایزر لوله 15486300
162,400 75بست رایزر لوله 15586400
183,000 90بست رایزر لوله 15686500
227,000 110بست رایزر لوله 15786600
259,400 125بست رایزر لوله 15886700
97,600)جدید(20بست آویز سقفی دو رزوه اي 15987100
106,800)جدید(25بست آویز سقفی دو رزوه اي 16087200
119,400)جدید(32بست آویز سقفی دو رزوه اي 16187300
150,400)جدید(40بست آویز سقفی دو رزوه اي 16287400
159,600)جدید(50بست آویز سقفی دو رزوه اي 16387500
188,300)جدید(63بست آویز سقفی دو رزوه اي 16487600
211,300)جدید(75بست آویز سقفی دو رزوه اي 16587700
228,500)جدید(90بست آویز سقفی دو رزوه اي 16687800
250,300)جدید(110بست آویز سقفی دو رزوه اي 16787900
316,900)جدید(125بست آویز سقفی دو رزوه اي 16888000
169

170
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