
٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

کدقیمت(لایر)حوزه کاربردنوع لولھفشار اتمسفروزن یک شاخھ ۶متري (kg)نوع محصولردیف

B٧٢۴۵٠٠٣٢٣نیمھ قوی فاضالبی٢٫٣١۶لولھ پلیکا        ٣×١٣٢
۵٩٨۵٠٠۴٠١معمولی فاضالبی١٫٩۶لولھ پلیکا     ١/٨×٢۴٠
B٩۴۵٠٠٠۴٠٢نیمھ قوی فاضالبی٣١۶لولھ پلیکا        ٣×٣۴٠
٧۵۶٠٠٠۵٠١ناودانی٢٫۴۶لولھ پلیکا     ١/٨×۴۵٠
B٩٧۶۵٠٠۵٠٢نیمھ قوی فاضالبی٣٫١١٠لولھ پلیکا        ٣×۵۵٠
٩٧۶۵٠٠۶٣١ناودانی٣٫١۶لولھ پلیکا     ١/٩×۶۶٣
B١۶٠۶۵٠٠۶٣٢نیمھ قوی فاضالبی۵٫١١٠لولھ پلیکا        ٣×٧۶٣
BD٢٢۶٨٠٠٠۶٣٢قوی فاضالبی٧٫٢١۶لولھ پلیکا     ٧/۴×٨۶٣
١١٣۴٠٠٠٧۵١ناودانی٣٫۶۴لولھ پلیکا     ١/٨×٩٧۵

B١٧٣٢۵٠٠٧۵٣نیمھ قوی فاضالبی۵٫۵١٠لولھ پلیکا        ٣×١٠٧۵
١٣۵۴۵٠٠٩٠١ناودانی۴٫٣۴لولھ پلیکا     ١/٨×١١٩٠
B٢٠۴٧۵٠٠٩٠٢نیمھ قوی فاضالبی۶٫۵۶لولھ پلیکا        ٣×١٢٩٠
BD٣٠۵۵۵٠٠٩٠٣قوی فاضالبی٩٫٧١٠لولھ پلیکا    ٣/۴×١٣٩٠
٢٠١۶٠٠٠١١٠١ناودانی۶٫۴۴لولھ پلیکا       ٢×١۴١١٠
B٣٠۵۵۵٠٠١١٠٢نیمھ قوی فاضالبی٩٫٧۶لولھ پلیکا   ٣/٢×١۵١١٠
BD۴۴٨٨٧۵٠١١٠٣قوی فاضالبی١۴٫٢۵١٠لولھ پلیکا   ٣/۵×١۶١١٠
٢۵٨٣٠٠٠١٢۵١ناودانی٨٫٢۴لولھ پلیکا   ۵/٢×١٧١٢۵
B٣٧١٧٠٠٠١٢۵٢نیمھ قوی فاضالبی١١٫٨۶لولھ پلیکا   ٣/٢×١٨١٢۵
BD۵٩٨۵٠٠٠١٢۵٣قوی فاضالبی١٩١۶لولھ پلیکا      ۶×١٩١٢۵
B۴١٨٩۵٠٠١۶٠١معمولی فاضالبی١٣٫٣۴لولھ پلیکا   ٣/٢×٢٠١۶٠
BD۵٩٨۵٠٠٠١۶٠٢نیمھ قوی فاضالبی١٩۶لولھ پلیکا       ۴×٢١١۶٠
BD٩۴۵٠٠٠٠١۶٠٣قوی فاضالبی٣٠١۶لولھ پلیکا   ٧/٧×٢٢١۶٠
B۶۴۵٧۵٠٠٢٠٠١معمولی فاضالبی٢٠٫۵۶لولھ پلیکا   ٣/٩×٢٣٢٠٠
B٨١٩٠٠٠٠٢٠٠٢نیمھ قوی فاضالبی٢۶۶لولھ پلیکا   ۴/۵×٢۴٢٠٠
BD٩٧۶۵٠٠٠٢٠٠٣نیمھ قوی فاضالبی٣١۶لولھ پلیکا   ٩/۴×٢۵٢٠٠
BD١٢۶٠٠٠٠٠٢٠٠۴نیمھ قوی فاضالبی۴٠۶لولھ پلیکا   ٩/۵×٢۶٢٠٠
B١٠٠٨٠٠٠٠٢۵٠١معمولی فاضالبی٣٢۴*لولھ پلیکا   ٩/۴×٢٧٢۵٠

لیست قیمت لولھ ھاي فاضالبی U.P.V.C شرکت سمنان پویش ( نظام پلیمر )

قیمت درج شده در لیست از تاریخ  ١۴٠٠/٠۴/٠١  تا اطالع ثانوی برای یک شاخھ لولھ ۶ متری می باشد.

            فروش بھ صورت نقدی و با درصد تخفیف می باشد.

تلفن فروش : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ - تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴ -٠٩١٢١٣١۴٢٧٨



٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

کدقیمت(لایر)نوع لولھفشار اتمسفروزن یک شاخھ ۶متري (kg)نوع محصولردیف

٢۴٠٠٠٠٢٠١٫٠معمولی برقی٠٫٨١۶٫٠لولھ پلیکا     ۵/١×١٢٠
٢٧٠٠٠٠٢٠٢٫٠نیمھ قوی برقی٠٫٩١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/٨×٢٢٠
٣٠٠٠٠٠٢٠٣٫٠قوی برقی١٫٠١۶٫٠لولھ پلیکا         ٢×٣٢٠
٣١۵٠٠٠٢٠۴٫٠قوی برقی١٫٠۵١۶٫٠لولھ پلیکا     ٢/٢×۴٢٠
٣٠٠٠٠٠٢۵١٫٠معمولی برقی١٫٠١٠٫٠لولھ پلیکا     ۵/١×۵٢۵
٣۶٠٠٠٠٢۵٢٫٠نیمھ قوی برقی١٫٢١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/٩×۶٢۵
٣٧۵٠٠٠٢۵٣٫٠نیمھ قوی برقی١٫٢۵١۶٫٠لولھ پلیکا        ٢×٧٢۵
۴۵٠٠٠٠٣٢١٫٠معمولی برقی١٫۵١٠٫٠لولھ پلیکا     ١/٨×٨٣٢
۵١٠٠٠٠٣٢٢٫٠نیمھ قوی برقی١٫٧١٢٫٠لولھ پلیکا     ٢/٢×٩٣٢

فروش بھ صورت نقدی و با درصد تخفیف می باشد.

تلفن فروش : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ - تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴ -٠٩١٢١٣١۴٢٧٨

لیست قیمت لولھ ھاي برقی U.P.V.C شرکت سمنان پویش ( نظام پلیمر )

قیمت درج شده در لیست از تاریخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ تا اطالع ثانوی برای یک شاخھ لولھ ۶ متری می باشد.



٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

قیمتتعدادسایزکدنوع محصولردیف

٢٠٠٨۴١۵٠سایلنت١۶٣۴۵١۶٣
٢٧۵۴۵١٧۵١٠٠١٣٠٠۵٠
٩٠١٠٠١٧۵٩۵٠سایلنت٣٩٠۴۵١
۵٠٢٣٧١۵٠سایلنت۴١١٠۴۵١١١٠
۴٠٢۶٠١٠٠سایلنت۵١٢۵۴۵١١٢۵
١۵٠٩٩۴۵٠سایلنت۶۶٣٩٠١۶٣
٧٧۵٩٠١٧۵١٠٠١۴۵٣۵٠
۶٠٢٠۶۵۵٠سایلنت٨٩٠٩٠١٩٠
٣۵٢٩٠٧٠٠سایلنت٩١١٠٩٠١١١٠

٣٠٣٣۶۶٠٠سایلنت١٠١٢۵٩٠١١٢۵
١٠٠١٨٣۶٠٠سایلنت١١۶٣۴۵٢۶٣
*بزودی١٢٧۵۴۵٢٧۵
٣٠٣٧۴٨۵٠سایلنت١٣٩٠۴۵٢٩٠
٢٠۵٢٠٢٠٠سایلنت١۴١١٠۴۵٢١١٠
١٠۵٨١۴٠٠سایلنت١۵١٢۵۴۵٢١٢۵
١۶۶٣٩٠٢۶٣١٠٠١٣٧٧٠٠
١٧٧۵٩٠٢٧۵٧٠٢٠۶۵۵٠
١٨٩٠٩٠٢٩٠۴٠٢٨٣٠۵٠
٢٠٣٩٠١۵٠سایلنت١٩١١٠٩٠٢١١٠
٢٠۴۴٣٧٠٠سایلنت٢٠١٢۵٩٠٢١٢۵
۶٣۵٠٢۶٧٧۵٠-٩٠سایلنت٢١٩٠۶٣۴۵
٣٠٣۴۴٢۵٠سایلنت۶٣-٢٢١١٠۶٣۴۵١١٠
٢٠۴٢٠٧۵٠سایلنت٩٠-٢٣١١٠٩٠۴۵١١٠
١۵۵۵٠٨٠٠سایلنت١٢۵-٢۴١٢۵١١٠۴۵١١٠
٢۵٩٠۶٣٩٠٩٠-۶٣۶٠٢٢٩۵٠٠
٣٠٢٩٠٧٠٠سایلنت۶٣-٢۶١١٠۶٣٩٠١١٠
١٢٠١٣٠٠۵٠سایلنت٢٧۶٣٠٣۶٣
٢٨٧۵٠٣٧۵٧٠١٨٧۴٢٠
٢٩٩٠٠٣٩٠۴٠٢٧۵۴٠٠
١١٠٢٠-٣٠١١٠١١٠٣١١٠۴٢٠٧۵٠
٢٠۴۵٩٠٠٠سایلنت١٢۵-٣١١٢۵١١٠٣١١٠
*بزودی٧۵-٣٢۶٣٧۵۴۶٣
*بزودی٩٠-٣٣٧۵٩٠۴٧۵
٣۴٩٠۶٣۴٩٠-۶٣١٢٠١٢٢۴٠٠
٣۵١١٠۶٣۴١١٠-۶٣٨٠١۶٠۶۵٠
٣۶١١٠٩٠۴٩٠٩٠١٨٣-١١٠۶٠٠
٣٧١٢۵١١٠۴١٢۵-١١٠۴٠٢١۴٢٠٠
٢٠۶١٧١٠٠سایلنت١١٠١١٠١١٠سھ راه بازدید ٣٨١١٠
١١٠٠١١١٠٨٠٢٨٠۵٠٠رابط دریچھ بازدید٣٩
١٢۵٠١١٢۵۶٠٣٠٨۵۵٠رابط دریچھ بازدید۴٠
۴١۶٣۵۶٣۴٠٠۴۶٧۵٠
۴٢٩٠۵٩٠٢٠٠١١٢٢٠٠
۴٣١١٠۵١١٠١٠٠١٣٠٩٠٠
۴۴١٢۵۵١٢۵٨٠١٨٧٠٠٠
٢٠٠٧۴٨٠٠سایلنت۴۵۶٣۶۶٣
*بزودیسایلنت۴۶٩٠۶٩٠
۶٠١٨٧٠٠٠سایلنت۴٧١١٠۶١١٠
۴٢٢۴٣٠٠٠سایلنت۴٨١٢۵۶١٢۵
١١٠٠٢١١٠١۵٠١٧٧۶۵٠درب دریچھ بازدید۴٩

         فروش بھ صورت نقدی با درصد تخفیف میباشد.

    تلفن فروش  : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ و تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴  قیمت از تاریخ  ١۴٠٠/٠۴/٠١ تا اطالع ثانوی

لیست قیمت اتصاالت شرکت سمنان پویش(نظام پلیمر)

زانویی۴۵ درجھ 

زانویی ٩٠ درجھ

سھ راھی ۴۵ درجھ

سھ راھی ٩٠ درجھ

سھ راه تبدیل ۴۵ درجھ

سھ راه تبدیل ٩٠ درجھ

سیفون 

تبدیل

درپوش 

سوکت



٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

کدقیمت(لایر)حوزه کاربردنوع لولھفشار اتمسفروزن یک شاخھ ۶متري (kg)نوع محصولردیف

BD١۴۴٩٠٠٠٠٢۵٠٢نیمھ قوی فاضالبی۴۶۶*لولھ پلیکا   ٢/۶×٢٨٢۵٠

B١۵٧۵٠٠٠٠٣١۵١معمولی فاضالبی۵٠۶*لولھ پلیکا   ٢/۶×٢٩٣١۵

قیمت درج شده در لیست از تاریخ ١۴٠٠/٠۴/٠١تا اطالع ثانوی برای یک شاخھ لولھ ۶ متری می باشد.

فروش بھ صورت نقدی با درصد تخفیف می باشد.

لیست قیمت لولھ ھاي فاضالبی سنگین U.P.V.C شرکت سمنان پویش( نظام پلیمر)

تلفن فروش : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ - تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴ - ٠٩١٢١٣١۴٢٧٨



٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

کدقیمت(لایر)حوزه کاربردنوع لولھفشار اتمسفروزن یک شاخھ ۶متري (kg)نوع محصولردیف

B١٧٠١٠٠٠۶٣٢نیمھ قوی فاضالبی۵٫۴١٠لولھ پلیکا       ٣×١۶٣
B٢٣٣١٠٠٠٩٠٢نیمھ قوی  فاضالبی٧٫۴۶لولھ پلیکا    ٣×٢٩٠
B٣٢٧۶٠٠٠١١٠٢نیمھ قوی فاضالبی١٠٫۴۶لولھ پلیکا    ٣/٢×٣١١٠
B٣٢٧۶٠٠٠١٢۵٢نیمھ قوی فاضالبی١٢٫۵۶لولھ پلیکا    ٣/٢×۴١٢۵

لیست قیمت لولھ ھاي فاضالبی ویژه سفارشیU.P.V.C شرکت سمنان پویش (نظام پلیمر)

فروش بھ صورت نقدی با درصد تخفیف می باشد.

تلفن فروش : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ - تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴ - ٠٩١٢١٣١۴٢٧٨

قیمت درج شده در لیست از تاریخ ١۴٠٠/٠۴/٠١تا اطالع ثانوی برای یک شاخھ لولھ ۶ متری می باشد.



٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

کدقیمت(لایر)نوع لولھفشار اتمسفروزن یک شاخھ ۶متري (kg)نوع محصولردیف

٢۵۶٠٠٠٢٢٠معمولی برقی٠٫٨١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/۵×٢٠ ( فیلی)١
٢٨٨٠٠٠٢٢١نیمھ قوی برقی٠٫٩١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/٨×٢٠ ( فیلی)٢
٣٢٠٠٠٠٢٢٢قوی برقی١٫٠١۶٫٠لولھ پلیکا         ٢×٢٠ ( فیلی)٣
٣٣۶٠٠٠٢٢٣قوی برقی١٫٠۵١۶٫٠لولھ پلیکا     ٢/٢×٢٠ ( فیلی)۴
٣٢٠٠٠٠٢٢۴معمولی برقی١٫٠١٠٫٠لولھ پلیکا     ١/۵×٢۵ ( فیلی)۵
٣٨۴٠٠٠٢٢۵نیمھ قوی برقی١٫٢١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/٩×٢۵ ( فیلی)۶
۴٠٠٠٠٠٢٢۶قوی برقی١٫٢۵١۶٫٠لولھ پلیکا        ٢×٢۵ ( فیلی)٧
٢٧٢٠٠٠٢١٠معمولی برقی٠٫٨١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/۵×٢٠ ( سفید)٨
٣٠۶٠٠٠٢١١نیمھ قوی برقی٠٫٩١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/٨×٢٠ ( سفید)٩

٣۴٠٠٠٠٢١٢قوی برقی١٫٠١۶٫٠لولھ پلیکا         ٢×٢٠ ( سفید)١٠
٣۵٧٠٠٠٢١٣قوی برقی١٫٠۵١۶٫٠لولھ پلیکا     ٢/٢×٢٠ ( سفید)١١
٣۴٠٠٠٠٢١۴معمولی برقی١٫٠١٠٫٠لولھ پلیکا     ١/۵×٢۵( سفید)١٢
۴٠٨٠٠٠٢١۵نیمھ قوی برقی١٫٢١۶٫٠لولھ پلیکا     ١/٩×٢۵ ( سفید)١٣
۴٢۵٠٠٠٢١۶قوی برقی١٫٢۵١۶٫٠لولھ پلیکا        ٢×٢۵ ( سفید)١۴

      

تلفن فروش : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ - تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴ -٠٩١٢١٣١۴٢٧٨

لیست قیمت لولھ ھاي برقی (خم سرد) U.P.V.C شرکت سمنان پویش ( نظام پلیمر )

قیمت درج شده در لیست از تاریخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ تا اطالع ثانوی برای یک شاخھ لولھ ۶ متری می باشد.

فروش بھ صورت نقدی و با درصد تخفیف می باشد.



٧٣٠٩٨٧۶٨۴۴

قیمتتعداد در کیسھکدنوع محصولردیف

٢٠١٢٢٠٠٢٧۵٠٠زانویی ٢٠ بلند_عصایی١

٢٠١١۵٠٠١١۵٠٠زانویی ٢٠کوتاه٢

٢۵١٢١٣٠٣٢۵٠٠زانویی ٢۵بلند_عصایی٣

٢۵١١۴٠٠١٨٠٠٠زانویی ٢۵کوتاه۴

٣٢١١١٠٠٣٧۵٠٠زانویی ٣٢ کوتاه۵

٢٠١٣١۵٠٠۴٨۵٠بوشن ۶٢٠

٢۵١٣١٠٠٠۵٨۵٠بوشن ٧٢۵

۴٠١١٨٠۶١٠٠٠زانویی ٨۴٠

لیست قیمت اتصاالت برقی شرکت سمنان پویش(نظام پلیمر)

    تلفن فروش  : ۶٢-٠٢٣٣٣۶۵٢۵۶٠ و تلفن ھمراه : ٠٩١٢۴٣١۴۴۶۴  قیمت از تاریخ  ١۴٠٠/٠۴/٠١ تا اطالع ثانوی
فروش بھ صورت نقدی و با درصد تخفیف می باشد.


