
صفحه ١

قيمت (ريال)كد كاالقيمت (ريال)كد كاال

١٦٨٥٣،٦٠٠× ١٦زانو ٩٠پرسيPEX - AL - PEX١٦٩،٥٠٠2٠3٠2١٠١لوله ١٠١٠١٠٠١١٦
٢٠١،٠٩٢،٧٠٠× ٢٠زانو ٩٠پرسيPEX - AL - PEX٢٩٠،٠٠٠2٠3٠2١٠2لوله ١٠١٠١٠٠2٢٠
٢٥١،٥٨٨،٢٠٠× ٢٥زانو ٩٠پرسيPEX - AL - PEX٥٥٤،٠٠٠2٠3٠2١٠3لوله ١٠١٠١٠٠3٢٥
٣٢٢،١١٤،٧٠٠× ٣٢زانو ٩٠پرسيPEX - AL - PEX٧٩٩،٥٠٠2٠3٠2١٠٤لوله ١٠١٠١٠٠٤٣٢
١/٢ ×١٦"زانو چپقي روپيچ پرسيPEX - AL - PEX١،٤١٠،٠٠٠2٠3٠2١١٠لوله ١٠١٠١٠٠٥٤٠   ٧٧٦،٧٠٠
١/٢ ×٢٠"زانو چپقي روپيچ پرسيPEX - AL - PEX١،٨٩٠،٠٠٠2٠3٠2١2٠لوله ١٠١٠١٠٠٦٥٠   ١،٠٤٦،١٠٠
٣/٤ ×٢٠"زانو چپقي روپيچ پرسيPEX - AL - PEX٢،٤٤٠،٠٠٠2٠3٠2١2١لوله ١٠١٠١٠٠٧٦٣   ١،١٣٦،٧٠٠
٣/٤ ×٢٥"زانو چپقي روپيچ پرسيPERT - AL - PERT١٦٩،٥٠٠2٠3٠2١3١لوله ١٠2٠١٠٠١١٦   ١،٤٣٤،٤٠٠
١ ×٢٥"زانو چپقي روپيچ پرسيPERT - AL - PERT٢٩٠،٠٠٠2٠3٠2١32لوله ١٠2٠١٠٠2٢٠   ٢،٠١٤،٦٠٠
١ ×٣٢"زانو چپقي روپيچ پرسيPERT - AL - PERT٥٥٤،٠٠٠2٠3٠2١33لوله ١٠2٠١٠٠3٢٥   ٢،١٥١،٠٠٠
١/٢ ×١٦"زانو چپقي توپيچ پرسيPERT - AL - PERT٧٩٩،٥٠٠2٠3٠22١٠لوله ١٠2٠١٠٠٤٣٢   ٩٣٣،٧٠٠
١/٢ ×٢٠"زانو چپقي توپيچ پرسيPERT - AL - PERT١،٤١٠،٠٠٠2٠3٠222٠لوله ١٠2٠١٠٠٥٤٠   ١،٠٨١،٧٠٠
٣/٤ ×٢٠"زانو چپقي توپيچ پرسيPERT - AL - PERT١،٨٩٠،٠٠٠2٠3٠222١لوله ١٠2٠١٠٠٦٥٠   ١،١٧٨،٣٠٠
٣/٤ ×٢٥"زانو چپقي توپيچ پرسيPERT - AL - PERT٢،٤٤٠،٠٠٠2٠3٠223٠لوله ١٠2٠١٠٠٧٦٣   ١،٢٤٤،٧٠٠
١/٢ ×١٦"مهره ماسوره توپيچ پرسي2٠3٠١٠٠١ ١×٢٥"زانو چپقي توپيچ پرسي٦٧٠،٠٠٠2٠3٠223١     ١،٣٥٦،٨٠٠
١/٢ ×٢٠"مهره ماسوره توپيچ پرسي2٠3٠١٠٠3 ١×٣٢"زانو چپقي توپيچ پرسي١،٠٢٠،٠٠٠2٠3٠22٤٠     ٢،٢٧١،٣٠٠
٣/٤ ×٢٠"مهره ماسوره توپيچ پرسي2٠3٠١٠٠٤ ١/٢ ×١٦"زانو ديواري پرسي١،٦٠٠،٠٠٠2٠3٠23١٠     ١،٢٦١،١٠٠
٣/٤ ×٢٥"مهره ماسوره توپيچ پرسي2٠3٠١٠٠٥ ١/٢ ×١٦"زانو ديواري پرسي(طرح جديد)١،٨٤٠،٠٠٠2٠3١23١٠     ٦٦٥،٠٠٠
١×٢٥"مهره ماسوره توپيچ پرسي2٠3٠١٠٠٦ ١/٢ ×٢٠"زانو ديواري پرسي١،٩٦٠،٠٠٠2٠3٠232٠     ١،٧١٩،٧٠٠
١×٣٢"مهره ماسوره توپيچ پرسي2٠3٠١٠٠٧ ١/٢ ×٢٠"زانو ديواري پرسي(طرح جديد)٢،٢٦٠،٠٠٠2٠3١232٠     ٩٢٠،٠٠٠
٣/٤ ×٢٥"زانو ديواري پرسي(طرح جديد)١٦٩٩٦،٣٠٠2٠3١233٠ × ١٦ × ١٦سه راهي پرسي2٠3٠١١٠١   ٢،٢٥٠،٠٠٠
١ ×٣٢"زانو ديواري پرسي(طرح جديد)٢٠١،٣٦٢،٢٠٠2٠3١23٤٠ × ٢٠ × ٢٠سه راهي پرسي2٠3٠١١٠2   ٢،٣٠٠،٠٠٠
١/٢ ×١٦"زانو  چپقي صفحه دار توپيچ پرسي٢٥٢،٤٢٠،٦٠٠2٠3٠2٤١٠ × ٢٥ × ٢٥سه راهي پرسي2٠3٠١١٠3   ١،٢٠٣،٨٠٠
١/٢ ×٢٠"زانو  چپقي صفحه دار توپيچ پرسي٣٢٣،١٨٢،٨٠٠2٠3٠2٤2٠ × ٣٢ × ٣٢سه راهي پرسي2٠3٠١١٠٤   ١،٣٩٧،٧٠٠
١٦٥٨٢،٩٠٠× ١٦رابط پرسي١٦١،٣٨٣،٧٠٠2٠3٠3١١٠ × ٢٠ × ١٦سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2١٠
٢٠٧٨٣،٩٠٠× ٢٠رابط پرسي١،٠٩٨،٤٠٠2٠3٠3١2٠ ١٦ × ١٦ × ٢٠سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١22٠
٢٥١،١٨١،٧٠٠× ٢٥رابط پرسي٢٠١،١٨١،٧٠٠2٠3٠3١3٠ × ١٦ × ٢٠سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١22١
٣٢١،٦٢٣،٣٠٠× ٣٢رابط پرسي١٦١،٥٦٣،٨٠٠2٠3٠3١٤٠ × ٢٠ × ٢٠سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١222
١/٢ ×١٦"رابط روپيچ پرسي١٦١،٦٤٨،٤٠٠2٠3٠32١٠ × ١٦ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١22٩   ٥١٦،٣٠٠
١/٢ ×٢٠"رابط روپيچ پرسي٢٠١،٦٧٠،٥٠٠2٠3٠322٠ × ١٦ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١23٠   ٧١١،٨٠٠
٣/٤ ×٢٠"رابط روپيچ پرسي٢٥١،٦٩٦،٢٠٠2٠3٠322١ × ١٦ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١23١   ٩٧٠،٥٠٠
٣/٤ ×٢٥"رابط روپيچ پرسي١٦١،٨٩١،٤٠٠2٠3٠323١ × ٢٠ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١232   ١،١٧٤،٥٠٠
١ ×٢٥"رابط روپيچ پرسي٢٠١،٨٩٢،٥٠٠2٠3٠3233 × ٢٠ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١233   ١،٥٨٦،٥٠٠
١/٢ ١ ×٢٥"رابط روپيچ پرسي٢٥٢،٠٨٧،٢٠٠2٠3٠323٥ × ٢٠ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١23٤   ٣،٤٠٤،٤٠٠
٢ ×٢٥"رابط روپيچ پرسي٢٥٢،٩٢٧،٣٠٠2٠3٠323٦ × ٣٢ × ٢٥سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١23٦   ٤،٥٧٦،٠٠٠
١ ×٣٢"رابط روپيچ پرسي٢٥٢،٢٠٣،٤٠٠2٠3٠32٤3 × ١٦ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤٠   ١،٧٦٣،٨٠٠
١/٤ ١ ×٣٢"رابط روپيچ پرسي٣٢٢،٤٩٤،٢٠٠2٠3٠32٤٤ × ١٦ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤١   ٣،٦٢٤،٣٠٠
١/٢ ١ ×٣٢"رابط روپيچ پرسي٢٠٢،٥٦٠،١٠٠2٠3٠32٤٥ × ٢٠ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤3   ٣،٤٧٤،٥٠٠
٢ ×٣٢"رابط روپيچ پرسي٣٢٢،٧٨٨،٣٠٠2٠3٠32٤٦ × ٢٠ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤٥   ٣،١٤٩،٦٠٠
١/٢ ×١٦"رابط توپيچ پرسي٢٠٢،٨٢٥،٥٠٠2٠3٠33١٠ × ٢٥ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤٧   ٦٩٧،٢٠٠
١/٢ ×٢٠"رابط توپيچ پرسي٢٥٢،٨٥٠،٣٠٠2٠3٠332٠ × ٢٥ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤٨   ٧٥٨،٧٠٠
٣/٤ ×٢٠"رابط توپيچ پرسي٣٢٢،٩٣٧،٧٠٠2٠3٠332١ × ٢٥ × ٣٢سه راهي تبديل پرسي2٠3٠١2٤٩   ٩٩٧،٦٠٠
١/٢× ١٦"سه راهي ١٨٠ ديواري توپيچ پرسي2٠3٠١٤١٠ ٣/٤ ×٢٥"رابط توپيچ پرسي١،٦٦٤،٤٠٠2٠3٠333١  ١٦ ×   ١،٢١٤،٩٠٠
١/٢× ١٦"سه راهي ٩٠ديواري توپيچ پرسي 2٠3٠١٥١٠ ١ ×٢٥"رابط توپيچ پرسي١،٦٦٤،٤٠٠2٠3٠3332  ١٦ ×   ١،٧١٠،٤٠٠
١/٢× ١٦"سه راهي ٩٠ديواري توپيچ پرسي(طرح جديد) 2٠3١١٥١٠ ١ ×٣٢"رابط توپيچ پرسي٩٤٠،٠٠٠2٠3٠33٤3  ١٦ ×   ١،٩١٦،٤٠٠
١/٢× ٢٠"سه راهي ٩٠ديواري توپيچ پرسي2٠3٠١٥2٠ ٦٩٤،٧٠٠  ٢٠ × ١٦رابط تبديلي پرسي٢،٠٢٧،٤٠٠2٠3٠3٤١٠ ٢٠ ×
١/٢× ٢٠"سه راهي ٩٠ديواري توپيچ پرسي(طرح جديد) 2٠3١١٥2٠ ١،٠٢٠،٩٠٠  ٢٥ × ١٦رابط تبديلي پرسي١،٩٨٠،٠٠٠2٠3٠3٤2٠ ٢٠ ×
١/٢× ٢٠"سه راهي ٩٠ديواري توپيچ پرسي 2٠3٠١٥2١ ١،٠٩٤،٩٠٠  ٢٥ × ٢٠رابط تبديلي پرسي٢،١٠٣،٤٠٠2٠3٠3٤2١ ١٦ ×
١/٢× ٢٠"سه راهي ٩٠ديواري توپيچ پرسي(طرح جديد) 2٠3١١٥2١ ١،١٠٦،٠٠٠  ٣٢ × ٢٠رابط تبديلي پرسي١،٣٧٠،٠٠٠2٠3٠3٤3٠ ١٦ ×
١/٢× ١٦"سه راهي ١٨٠ صفحه دار  توپيچ پرسي2٠3٠١٦2٠ ١،٣٥١،٧٠٠  ٣٢ × ٢٥رابط تبديلي پرسي١٦١،٥٣٧،٩٠٠2٠3٠3٤3١ ×
١/٢× ٢٠"سه راهي ١٨٠ صفحه دار  توپيچ پرسي2٠3٠١٦2١ × ٢٠١،٩٧٥،٤٠٠

ليست قيمت لوله و اتصاالت پرسي (٢٠ فروردين ماه ١٤٠١ تا اطالع ثانوي)
شرح كاالشرح كاال
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صفحه ٢

قيمت (ريال)كد كاالقيمت (ريال)كد كاال

30301102    ٣b كلكتور ساده" "٣/4 ×1/٢ 454,609,٣00 × 45جعبه كلكتور 447,50030301201,٣  

30301103    4b كلكتور ساده" "٣/4 × 1/٢ 455,841,٢00× 65جعبه كلكتور   4,548,90030301212  

30301111    ٢b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ 458,478,000 × 95جعبه كلكتور   986,80030301214,٢  

30301112    ٣b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ ٣/4"بست نگهدارنده كلكتور   ٢0030301301,4,041    169,٢00

30301113    4b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ 1٢5٢,٢00"بست نگهدارنده كلكتور   ٢0030301302,٣86,5  

30301114    5b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ 1/4٢60,500 1"بست نگهدارنده كلكتور    6,760,80030301303  

30301115   6b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ 1/٢٣78,600 1"بست نگهدارنده كلكتور    70030301304,8,10٣  

30301116   7b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ ٣/4"درپوش كلكتور   9,806,70030301311    549,000

30301117   8b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ 16٢1,000"درپوش كلكتور    ٢0030301312,10,794  

30301118   9b كلكتور ساده" "1 × 1/٢ 1/49٣0,٢00 1"درپوش كلكتور    10030301313,14٣,1٢  

30301121   4b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 1/٢1,047,000 1"درپوش كلكتور    ٣٣7,50030301314,7  

30301122   5b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 1/4101,٢00"شير هواگيري دستي  9,151,80030301322  

30301123   6b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 97,000پيچ كوركن٢0030104001,11,007  

30301124   7b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 1/٢ ×16"شير كلكتوري يكسر كوپلي   00030301401,49٣,1٢     6٣5,000

30301125   8b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 1/٢ ×٢0"شير كلكتوري يكسر كوپلي   ٣0030301402,14,671     765,800

30301126   9b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ ٣/4 ×٢0"شير كلكتوري يكسر كوپلي   16,694,70030301403     1,560,800

30301127   10b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ ٣/4 ×٢5"شير كلكتوري يكسر كوپلي   70030301404,٣٣٢,18     1,64٢,700

30301128   11b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 1 ×٢5"شير كلكتوري يكسر كوپلي   ٢0030301405,٢0,978     ٢,٢70,٢00

30301129   1٢b كلكتور ساده" "1 1/4 × 1/٢ 1 ×٣٢"شير كلكتوري يكسر كوپلي   005,70030301406,٢٢     ٢,706,500

30311111    ٢b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ 1/٢"شير ربع گرد روپيچ توپيچ    109,50030301421,٢    800,000

30311112    ٣b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ ٣/4"شير ربع گرد روپيچ توپيچ   151,80030301422,٣    1,467,100

30311113    4b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ 1٢,709,000"شير ربع گرد روپيچ توپيچ   ٢17,50030301423,4  

30311114    5b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ 1/4٣,514,800 1"شير ربع گرد روپيچ توپيچ   ٢56,60030301424,5  

30311115   6b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ ٣/4"شيريكطرفه ( يورك )    ٣59,50030301440,6    1,٣59,600

30311116   7b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ 11,149,000"شيريكطرفه ( يورك )   ٣74,00030301441,7  

30311117   8b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ 1 ×٢5"شير زانويي روپيچ كوپلي8,4٢8,70030301504     ٢,67٣,000

30311118   9b كلكتور پله اي" "1 × 1/٢ 1 ×٣٢"شير زانويي روپيچ كوپلي٣0030301505,9,456     ٣,54٣,500

30311121   4b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   6,011,000

30311122   5b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   7,519,900

30311123   6b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   9,007,100

30311124   7b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   10,509,400

30311125   8b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   11,967,400

30311126   9b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   1٣,5٢٣,400

30311127   10b كلكتور پله اي" "1 1/4 × 1/٢   15,0٣9,٣00

30311145   9b كلكتور پله اي" "1 1/٢ × 1/٢   ٣0,817,500

30313231   4b كلكتور پله اي" "1 1/٢ × ٣/4   1٣,76٢,700

30313232   5b كلكتور پله اي" "1 1/٢ × ٣/4   17,19٣,400

                     ليست قيمت كلكتور و ملزومات (٢0 فروردين ماه 1401 تا اطالع ثانوي)

شرح كاالشرح كاال
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صفحه ٣

قيمت (ريال)كد كاالقيمت (ريال)كد كاال

1/2 ×16"مهره ماسوره رزوه اي ٢٠١٠١٠٠١ 162,100بست خاردار 416,400٣٠١٠٣٢٠١  

٣/4 ×16"مهره ماسوره رزوه اي ٢٠١٠١٠٠٢ 114,600صفحه نصب زيرپكيج520,800٣٠١٠٢٢٠٩  

1/2 ×20"مهره ماسوره رزوه اي ٢٠١٠١٠٠٣ 22,400صفحه نصب فرم دار تك٧٣م م فلزي550,500٣٠١١٢١٠١  

٣/4 ×20"مهره ماسوره رزوه اي ٢٠١٠١٠٠٤ 45,000صفحه نصب فرم دار زوج15٣م م فلزي594,600٣٠١١٢٢٠١  

"سه راهي 180رزوه اي                ٢٠١٠٢١٠١ " "1/2  ×1/2 × 1/2 1٣1,800صفحه نصب فرم دار زوج 500 م م فلزي    612,900٣٠١١٢٢٠٣  

"سه راهي 180رزوه اي                ٢٠١٠٢١٠٢ " "٣/4  ×٣/4 × ٣/4 65,600صفحه نصب زوج 280 م م فلزي  9٣5,200٣٠١١٢٢٠٤  

"سه راهي 180رزوه اي                ٢٠١٠٢١٠٣ " "1  ×1 × 1 6٧,000صفحه نصب خم فرم دار زوج 245 م م فلزي  1,600,900٣٠١١٢٣٠١  

"سه راهي180 ديواري رزوه اي                ٢٠١٠٢١٠٤ " "1/2  ×1/2 × 1/2 16129,000حلقه استيل819,200٣٠٤٠١١٢٠  

"سه راهي 90ديواري رزوه اي          ٢٠١٠٢٢٠١ " "1/2  ×1/2 × 1/2 20192,100حلقه استيل846,800٣٠٤٠١١٢١  

"سه راهي180 صفحه دار رو پيچ رزوه اي٢٠١٠٢٣٠١ " "1/2  ×٣/4 × 1/2 25٣٧1,600حلقه استيل000٣٠٤٠١١٢٢,1,01٧  

"سه راهي180 صفحه دار تو پيچ رزوه اي٢٠١٠٢٣٠٢ " "1/2  ×1/2 × 1/2 ٣2429,٣00حلقه استيل982,200٣٠٤٠١١٢٣  

1/2"مغزي برنجي                       ٢٠١٠٣١٠١  262,500٣٠٤٠١١٤٠EPDM 166,000اورينگ

٣/4"مغزي برنجي                       ٢٠١٠٣١٠٢  451,500٣٠٤٠١١٤١EPDM 209,800اورينگ

251٣,200اورينگ 1٧10,٧00٣٠٤٠١١٤٢EPDM"مغزي برنجي                       ٢٠١٠٣١٠٣

٣21٧,100اورينگ 1/4٧96,100٣٠٤٠١١٤٣EPDM 1"مغزي برنجي                       ٢٠١٠٣١٠٤

"مغزي تبديلي روپيچ   ٢٠١٠٣٢٠١ "٣/4 × 1/2 1620,000فوم لوله  ٣00٣٠5٠١١٠١,٣٣6  

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠٢ "1  ×٣/4 202٧,800فوم لوله  900٣٠5٠١١٠٢,64٧  

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠٣ " 1 1/4 ×1 25٣٣,400فوم لوله 9٧1,900٣٠5٠١١٠٣  

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠٤ " 1 1/2 ×1 ٣242,600فوم لوله  000٣٠5٠١١٠٤,٧1٧,1  

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠5 " 1 1/2 ×1 1/4 4049,٣00فوم لوله  000٣٠5٠١١٠5,46٧,٣  

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠٧ "2  × ٣/4 50٧٧,800فوم لوله  ٧00٣٠5٠١١٠6,1٧5,٣  

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠٨ "2 16461،600فنر خارجي         6005٠١٠١٠٠١,٣,٧٧٧   1× 

"مغزي تبديلي روپيچ      ٢٠١٠٣٢٠٩ "2  ×1 1/4 2062٧،400فنر خارجي         8005٠١٠١٠٠٢,4٧٣,٣  

1/2" زانو چپقي روپيچ توپيچ         ٢٠١٠٤١٠١ 25٧٧0،900فنر خارجي         514,6005٠١٠١٠٠٣ 

٣/4" زانو چپقي روپيچ توپيچ        ٢٠١٠٤١٠٢ ٣2806،100فنر خارجي         900,6005٠١٠١٠٠٤ 

16٣68،000فنر داخلي              11,209,8005٠١٠٢٠٠١" زانو چپقي روپيچ توپيچ        ٢٠١٠٤١٠٣

1/2" زانو ديواري  توپيچ ٢٠١٠٤٢٠١ 205٣6،800فنر داخلي              582,0005٠١٠٢٠٠٢ 

1/2" زانو چپقي صفحه دار توپيچ      ٢٠١٠٤٣٠١ 25685،900فنر داخلي              9005٠١٠٢٠٠٣,8٧٣ 

٣/4" زانو چپقي صفحه دار روپيچ     ٢٠١٠٤٣٠٢ ٣2٧2٧،٧00فنر داخلي              964,2005٠١٠٢٠٠٤ 

109،900كاليبر پالستيكي296,0005٠٣٠١٠٠6تبديل روپيچ"٣/4 وتوپيچ "1/2 ٢٠١٠5١٠١

44٣،٣00كاليبر پالستيكي با تيغه فلزي64٣,5005٠٣٠١١٠6تبديل روپيچ"٣/4 وتوپيچ "1 ٢٠١٠5١٠٢

161،59٧،200كاليبر  فلزي    59٧,9005٠٣٠٢٠٠١تبديل روپيچ"1 وتوپيچ "4/٣ ٢٠١٠5١٠٣

201،9٣1،600كاليبر  فلزي    ٧68,2005٠٣٠٢٠٠٢تبديل روپيچ" 1/4 1وتوپيچ "1 ٢٠١٠5١٠٤

252،104،٣00كاليبر  فلزي    845,1005٠٣٠٢٠٠٣تبديل روپيچ" 1/2 1وتوپيچ "1 ٢٠١٠5١٠5

٣22،425،500كاليبر  فلزي     ٣,86٣,2005٠٣٠٢٠٠٤تبديل روپيچ" 2 وتوپيچ "1 ٢٠١٠5١٠٧

1/2"رابط روپيچ توپيچ        ٢٠١٠6١٠١ 402،592،500كاليبر  فلزي    ٣45,5005٠٣٠٢٠٠5 

٣/4"رابط روپيچ توپيچ        ٢٠١٠6١٠٢ 504،٧٧5،٧00كاليبر  فلزي    465,9005٠٣٠٢٠٠6 

6٣5،9٣٧،800كاليبر  فلزي     182٣,6005٠٣٠٢٠٠٧"رابط روپيچ توپيچ        ٢٠١٠6١٠٣

1/2"درپوش پايه بلند پالستيكي  ٣٠١٠١١٠١ 1،482،800قيچي برش  4005٠٤٠١٠٠١,1٣ 

٣/4"درپوش پايه بلند پالستيكي     ٣٠١٠١١٠٢  26,200

165,٣00بست لوله                                       ٣٠١٠٣١٠١

205,600بست لوله                                   ٣٠١٠٣١٠٢

25٧,٣00بست لوله                                    ٣٠١٠٣١٠٣

٣211,600بست لوله                                     ٣٠١٠٣١٠٤

401٧,900بست لوله                                     ٣٠١٠٣١٠5

                     ليست قيمت اتصاالت رزوه اي و جانبي (20 فروردين ماه 1401 تا اطالع ثانوي)
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صفحه ٤

قيمت (ريال)كد كاالقيمت (ريال)كد كاال

١/2 ×١٦"زانو چپقي توپيچ كوپلي١،٣٠١،٠٠٠20202210 ١٦ ×١٦ × ١٦سه راهي  كوپلي20201101   925,١٠٠

١/2 ×2٠"زانو چپقي توپيچ كوپلي١،٨5٧،٦٠٠20202220 2٠ ×2٠ × 2٠سه راهي  كوپلي20201102   ١,٠٠٠,٠٠٠

٣/٤ ×2٠"زانو چپقي توپيچ كوپلي2،٤92،٣٠٠20202221 25 ×25 × 25سه راهي  كوپلي20201103   ١,١9٣,9٠٠

٣/٤ ×25"زانو چپقي توپيچ كوپلي٤،١٧٤،2٠٠20202230 ٣2 ×٣2 × ٣2سه راهي  كوپلي20201104   ١,5٦٠,9٠٠

١ ×25"زانو چپقي توپيچ كوپلي٨،22١،٨٠٠20202231 ٤٠ ×٤٠ × ٤٠سه راهي  كوپلي20201105   2,٠٠١,٣٠٠

١ ×٣2"زانو چپقي توپيچ كوپلي١٤،٨٦9،٣٠٠20202240 5٠ ×5٠ × 5٠سه راهي  كوپلي20201106   2,55٨,٤٠٠

١/2 ×١٦"زانو ديواري كوپلي١،١5٠،١٠٠20202310 ١٦ × 2٠ × ١٦سه راهي تبديل كوپلي20201210   ١,١9٧,9٠٠

١/2 ×١٦"زانو ديواري كوپلي (طرح جديد)١٦١،١5٣،٧٠٠20212310 × ١٦ × 2٠سه راهي تبديل كوپلي20201220   925,2٠٠

١/2 ×2٠"زانو ديواري كوپلي2٠١،59٠،5٠٠20202320 × ١٦ × 2٠سه راهي تبديل كوپلي20201221   ١,٣٣5,٣٠٠

١/2 ×١٦"زانو چپقي صفحه دار توپيچ  كوپلي١٦١،5٨٠،١٠٠20202410 × 2٠ × 2٠سه راهي تبديل كوپلي20201222   ١,١٦5,٦٠٠

١/2 ×2٠"زانو چپقي صفحه دار توپيچ  كوپلي١٦١،9٣٤،2٠٠20202420 × 25 × 2٠سه راهي تبديل كوپلي20201223   ١,٦٠٤,٠٠٠

٣/٤ ×2٠"زانو چپقي صفحه دار روپيچ  كوپلي2٠2،٠٠٣،٣٠٠20202440 × 25 × 2٠سه راهي تبديل كوپلي20201224   ١,٦٦٨,٣٠٠

٣2٣,١٧٧,٤٠٠ × ٣2زانو 9٠كوپلي١٦١،٧9٠،٠٠٠20202502 × ١٦ × 25سه راهي تبديل كوپلي20201229

252,١59,9٠٠ × 25زانو 9٠كوپلي2٠2،٠5٠،١٠٠20202503 × ١٦ × 25سه راهي تبديل كوپلي20201230

2٠١,٤99,5٠٠×2٠زانو 9٠كوپلي252،25٨،٧٠٠20202504 × ١٦ × 25سه راهي تبديل كوپلي20201231

١٦١,١2٧,١٠٠×١٦زانو 9٠كوپلي١،9٣٤،١٠٠20202505 ١٦ × 2٠ × 25سه راهي تبديل كوپلي20201232

2559٤,١٠٠ × ٤٠زانو تبديل كوپلي2٠2،٠5١،٤٠٠20202601 × 2٠ × 25سه راهي تبديل كوپلي20201233

٣25,٣95,٤٠٠ × ٤٠زانو تبديل كوپلي252،٠٦٣،٦٠٠20202602 × 2٠ × 25سه راهي تبديل كوپلي20201234

١٦٨٧٣,٣٠٠×١٦رابط كوپلي2٠2،٨٨2،٦٠٠20203110 × ٣2 × 25سه راهي تبديل كوپلي20201235

2٠١,١٤9,٨٠٠×2٠رابط كوپلي252،٨١١،٧٠٠20203120 × ٣2 × 25سه راهي تبديل كوپلي20201236

25١,٧٣٣,٦٠٠ × 25رابط كوپلي2،٨٨2،٤٠٠20203130  25 × ١٦ × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201240

٣22,٦5٣,٧٠٠ × ٣2رابط كوپلي٣،٣29،٧٠٠20203140 ٣2 × ١٦ × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201241

١/2 ×١٦"رابط روپيچ كوپلي١٦2،٨٨١،٣٠٠20203210 × 2٠ × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201242   592,٦٠٠

١/2 ×2٠"رابط روپيچ كوپلي2،٨9٧،٣٠٠20203220 2٠ × 2٠ × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201243   ٨٤٣,5٠٠

٣/٤ ×2٠"رابط روپيچ كوپلي252،92١،2٠٠20203221 × 2٠ × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201244   9٦5,٧٠٠

٣/٤ ×25"رابط روپيچ كوپلي٣2٣،5٧٧،٤٠٠20203231 × 2٠ × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201245   ١,22٤,٧٠٠

١ ×25"رابط روپيچ كوپلي١٦2،٨٨١،2٠٠20203233 × 25 × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201246   ١,٦٣٦,٣٠٠

١ ×٣2"رابط روپيچ كوپلي2٠2،٨٨2،5٠٠20203243 × 25 × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201247   ١,٨٦٠,٧٠٠

١/٤ ١ ×٤٠"رابط روپيچ كوپلي25٣،١2٦،٤٠٠20203253 × 25 × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201248   ٤,2٦٤,٧٠٠

١/2 ١ ×٤٠"رابط روپيچ كوپلي٣2٤،١٠٠،9٠٠20203254 × 25 × ٣2سه راهي تبديل كوپلي20201249   5,٣٦5,٤٠٠

١/2 ١ ×5٠"رابط روپيچ كوپلي٤٠٨،٣٤٤،٣٠٠20203264 × 25 × ٤٠سه راهي تبديل كوپلي20201250   ٧,٧2٣,٨٠٠

١/2 ×١٦"رابط توپيچ كوپلي٤٠٨،٤9٦،2٠٠20203310 × ٣2 × ٤٠سه راهي تبديل كوپلي20201251   ٦٧٠,2٠٠

١/2 ×2٠"رابط توپيچ كوپلي١١،٤٦٨،٦٠٠20203320 5٠ × 25 × 5٠سه راهي تبديل كوپلي20201252   ٧٧9,٧٠٠

٣/٤ ×2٠"رابط توپيچ كوپلي5٠١2،٦٦٨،٦٠٠20203321 × ٣2 × 5٠سه راهي تبديل كوپلي20201253   ١,٠١٧,٠٠٠

٣/٤ ×25"رابط توپيچ كوپلي5٠١5،9١٦،5٠٠20203331 × ٤٠ × 5٠سه راهي تبديل كوپلي20201254   ١,2٨5,٧٠٠

١/2× ١٦"سه راهي ١٨٠توپيچ كوپلي20201310 ١ ×25"رابط توپيچ كوپلي٣٠٠20203333،5٦9،١  ١٦×   ١,9٠٠,٤٠٠

١/2× 2٠"سه راهي ١٨٠توپيچ كوپلي20201320 ١ ×٣2"رابط توپيچ كوپلي١،٧٠9،9٠٠20203343  2٠×   2,١٧2,٤٠٠

١× ٤٠"سه راهي ١٨٠توپيچ كوپلي20201355 ١/٤ ١ ×٤٠"رابط توپيچ كوپلي5٨2،9٠٠20203352،٦  ٤٠×   5,292,٣٠٠

١× 5٠"سه راهي ١٨٠توپيچ كوپلي20201365 ١/2 ١ ×5٠"رابط توپيچ كوپلي٣٠9،9٠٠20203360،9  5٠×   ٧,٦2٠,9٠٠

١/2× ١٦"سه راهي ١٨٠ديواري توپيچ كوپلي20201410 ١٦١,٠9٦,٣٠٠ × 2٠رابط تبديل كوپلي2٤5،9٠٠20203410،١  ١٦×

١/2× ١٦"سه راهي 9٠ ديواري توپيچ كوپلي20201510 ١,٤٣٦,2٠٠   ١٦ × 25رابط تبديل كوپلي١،٣٨٧،٧٠٠20203420  ١٦×

١/2× ١٦"سه راهي 9٠ ديواري توپيچ كوپلي (طرح جديد)20211510 2٠١,٦2٦,5٠٠ × 25رابط تبديل كوپلي١،٣٣٦،١٠٠20203421  ١٦×

١/2× 2٠"سه راهي 9٠ ديواري توپيچ كوپلي20201520 2٠2,22٦,5٠٠ × ٣2رابط تبديل كوپلي9٠٠20203430،5٠٠،١  2٠×

١/2× 2٠"سه راهي 9٠ ديواري توپيچ كوپلي20201521 252,5٤١,١٠٠ × ٣2رابط تبديل كوپلي٠٠٠20203431،١،٤99  ١٦×

٣/٤× ١٦"سه راهي ١٨٠ صفحه دار روپيچ كوپلي20201610 255,١٠5,5٠٠ × ٤٠رابط تبديل كوپلي9٠٠20203440،١،٨٤٤  ١٦×

٣/٤× 2٠"سه راهي١٨٠ صفحه دار روپيچ كوپلي20201611 5,٣٨٤,٧٠٠ ٣2 × ٤٠رابط تبديل كوپلي٠٨٤،٤٠٠20203441،2  2٠×

١/2 ×١٦"زانو چپقي روپيچ كوپلي20202110 ٣2٧,9٤٦,٧٠٠ × 5٠رابط تبديل كوپلي9١٧،٨٠٠20203451  

١/2 ×2٠"زانو چپقي روپيچ كوپلي20202120 ٤٠9,١5٠,2٠٠ × 5٠رابط تبديل كوپلي9٠٠20203452،١،٠٠١  

٣/٤ ×2٠"زانو چپقي روپيچ كوپلي20202121   ١،١٤٦،٧٠٠

١/2 ×25"زانو چپقي رو پيچ كوپلي20202130   ١،25٠،٤٠٠

٣/٤ ×25"زانو چپقي رو پيچ كوپلي20202131   ١،٤٣٤،٣٠٠

١ ×25"زانو چپقي رو پيچ كوپلي20202132   ١،5٣٦،٧٠٠

١ ×٣2"زانو چپقي رو پيچ كوپلي20202133   2،555،2٠٠

                  ليست قيمت اتصاالت كوپلي (2٠ فروردين ماه ١٤٠١ تا اطالع ثانوي)

شرح كاالشرح كاال



صفحه ٥

قيمت (ريال)كد كاالقيمت (ريال)كد كاال

١/٤ ١ ×٤٠"رابط توپيچ كلمپي٤٠١٦،٨٣٧،٢٠٠20213302×٤٠× ٤٠  سه راهي كلمپي20211101   9,٨٥٦,٠٠٠

١/٤ ١ ×٥٠"رابط توپيچ كلمپي٥٠٢9،٢9٧،٢٠٠20213305×٥٠× ٥٠  سه راهي كلمپي20211102   ١٢,٤٤٢,٧٠٠

١/٢ ١ ×٥٠"رابط توپيچ كلمپي٦٣٤٥،٥٦9،٣٠٠20213306×٦٣× ٦٣  سه راهي كلمپي20211103   ١٢,٤٤٧,٤٠٠

٢ ×٥٠"رابط توپيچ كلمپي٤٠١٦،٢٧٧،٠٠٠20213307×" ١× ٤٠  سه راه توپيچ كلمپي20211403   ١٤,٨٢٧,٥٠٠

٢ ×٦٣"رابط توپيچ كلمپي٥٠٢٣،٧١9،٣٠٠20213308×" ١× ٥٠  سه راه توپيچ كلمپي20211404   ١9,٧٨٧,١٠٠

٣٢١٠,٢٤٥,٦٠٠ × ٤٠رابط تبديل كلمپي-كوپلي٦٣٤٤،٣٢٦،٢٠٠20213402 ×" ٢× ٦٣  سه راه توپيچ كلمپي20211408

٣٢١٢,٤٤٢,٧٠٠ × ٥٠رابط تبديل كلمپي-كوپلي٤٠١٤،٧٧٢،٨٠٠20213403×٤٠  زانو كلمپي20212101

٤٠١٤,9٢٤,٧٠٠ × ٥٠رابط تبديل كلمپي٥٠١٧،١٧٥،٦٠٠20213404×٥٠  زانو كلمپي20212102

٤٠١٨,٤٠٥,٦٠٠ × ٦٣رابط تبديل كلمپي٦٣٢٧،٥99،٠٠٠20213405 ×٦٣زانو كلمپي20212103

١/٤ ١ ×٤٠"زانو چپقي توپيچ كلمپي20212301 ٥٠١9,٦٣٧,٨٠٠ × ٦٣رابط تبديل كلمپي١٥،٠٣٢،١٠٠20213406  

٤٠١,٥9٥,٧٠٠بست كلمپ ٤٠9،٤٨٧،٦٠٠20214401×٤٠  رابط كلمپي20213101

٥٠٣,9٠٣,١٠٠بست كلمپ ٥٠١٤،٠٦٦،٥٠٠20214402×٥٠  رابط كلمپي20213102

٦٣٥,٧٤٧,٤٠٠بست كلمپ ٦٣١٦،٢٧٧،٠٠٠20214403 × ٦٣رابط كلمپي20213103

١/٤ ١ ×٤٠"رابط روپيچ كلمپي20213202   9،٠٨١،٣٠٠

١/٢ ١ ×٤٠"رابط روپيچ كلمپي20213203   ١٠،٧٣٨،٥٠٠

٢ ×٤٠"رابط روپيچ كلمپي20213204   ١١،٥9٦،٣٠٠

١/٤ ١ ×٥٠"رابط روپيچ كلمپي20213205   ١١،٠٤٥،١٠٠

١/٢ ١ ×٥٠"رابط روپيچ كلمپي20213206   ١٣،٢٠٠،٠٠٠

٢ ×٥٠"رابط روپيچ كلمپي20213207   ١٤،٨٢٧،٦٠٠

٢ ×٦٣"رابط روپيچ كلمپي20213208   ١٥،٧٢٢،٠٠٠

   ليست قيمت اتصاالت كلمپي ( ٢٠ فروردين ماه ١٤٠١ تا اطالع ثانوي)

شرح كاالشرح كاال


