
قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکدقیمتسایزکد

11300116205,8002290111512016*16*162,288,700

11300220369,300229021129620*20*203,180,000

11300325623,30022903154025*25*255,529,400

11300432968,90022904132432*32*327,065,400

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکدقیمتسایزکد

11380116201,520230021129620*20*163,139,500

11380220361,62023003197225*16*163,550,200

11380325616,690230041129620*16*162,377,100

11380432958,630230042108025*16*203,526,900

230051129620*16*202,603,100

204,277,700*20*23006186425قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

2061113024016*161,342,50023007186425*16*253,732,200

2061212419220*201,795,40023008164825*20*254,748,000

206131129625*252,664,40023012164832*16*325,630,700

20614186432*323,729,70023013154032*20*325,751,400

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکدقیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

2071112419220*161,557,700225011108016*1/2*162,071,900

2071211512025*162,208,30022502197220*1/2*202,948,400

2071311512025*202,495,800225031108020*1/2*162,978,600

207141108032*202,562,600225041108016*1/2*203,007,200

20715186432*253,132,500

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

161,957,000*2191112419216قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

2091113427216*1/21,191,2002191211612820*202,476,800

2091212822420*1/21,624,70021913186425*253,681,900

2091312016020*3/42,192,60021914143232*324,782,300

2091411411225*3/42,658,200

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد13,672,700*209151129625

20916197232*13,969,4002210111814416*1/21,456,400

2210211512020*1/21,992,600

3/44,708,100*22103186425قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

2081113628816*1/21,592,600

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد1/21,733,400*2081213024020

2081411512025*3/42,779,3002230111612816*1/22,556,900

223021129620*1/22,940,500

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

قیمتنوع مقدار در کارتنمقدار در بستهکد3/4912,800*211111252001/2

465,440ساده-3/41,680,50024200120*21111212961

477,860اهرمی-24200220

 درجه دیواری پرسی90سه راهی 
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قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکدقیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

2201112016020*1/22,440,100244001-3201612,100

220121129620*3/42,914,900244002-3202012,700

22013186425*3/42,907,600

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد13,949,300*22014186425

22015164832*15,257,900205111.-800166,700

201102.-800208,000

500259,200-.201103قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

201003.-.-(1*1/2) 37,110,600201104.-3003215,700

201005.-.-(1*1/2) 49,519,000

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد511,792,800 (1/2*1)-.-.201006

17,300(آبی) 1501/2-.614,148,900215523 (1/2*1)-.-.201007

17,300(قرمز) 1501/2-.716,500,000215324 (1/2*1)-.-.201011

34,200(آبی) 1003/4-.818,852,500215553 (1/2*1)-.-.201008

34,200(قرمز) 1003/4-.920,742,000215354 (1/2*1)-.-.201012

201013.-.-(1*1/2) 1024,084,200

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

10001/2.12,400-.208101قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

7003/4.18,500-.1,359,500208102(آبی و قرمز) 1/2*2420111411216

500131,200-.1,642,000208103(آبی و قرمز) 1/2*242021129620

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکدقیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

2181113528011,337,700252018.-.-16-

252028.-.-20-

-25-.-.252038قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

212111.-.-45*459,079,900252048.-.-32-

212121.-.-65*4510,734,100252068.-.-16-25-

212131.-.-95*4514,476,700252078.- 20-32-

قیمتسایز کدقیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

240011129611,638,0002410111618,000

240021362881/2.564,3002410212022,800

240031252003/4.1,035,9002410312528,800

2410413237,200

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد251018-806348,600

251028-8015391,500201201.-.-(1*1/2)24,778,320

251038-80280137,300201203.-.-(1*1/2) 37,167,480

251048-80500221,700201204.-.-(1*1/2) 49,556,650

201205.-.-(1*1/2) 511,945,810

614,334,970 (1/2*1)-.-.201206قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

251068.-80273,700201207.-.-(1*1/2) 716,724,130

201208.-.-(1*1/2) 819,113,290

921,502,450 (1/2*1)-.-.201211قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

358032.-40280160,500201212.-.-(1*1/2) 1023,891,620

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

202111.-20002,400

 اینچ2 1/2 تا 1/2 اینچ با  انشعاب از 4 تا 3/4سایز های 

جعبه کلکتور

فوممغزی

متراژ در بسته

150

100

100

100صفحه نصب

کلکتور آلومینیمی نانو

صفحه نصب زیر پکیج

بست خاردار لوله

صفحه نصب زوج قوس دار

کلکتور

درپوش پایه بلند پالستیکی

درپوش رزوه دار

والو کلکتور

ابزار تنظیمدرپوش کلکتور

بست روکار

 1401/12/18: تاریخ اجرا       (قیمت ها به ریال می باشد  )                       140127                                    لیست قیمت محصوالت پنج الیه پویا پایپ  

بست زوج لولهزانو چپقی پرسی



قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکدقیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

503091113024016*1/21,219,000503210111814416*1/21,899,000

503091212520020*1/21,661,900503210211512020*1/22,751,800

503091312016020*3/41,974,900

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد3/42,496,900*503091411512025

50309151129625*14,022,40050325011108016*1/2*162,702,700

5030916197232*13,850,000

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

3/43,663,200*5032013186425قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

503081113024016*1/21,296,100

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد1/21,565,000*503081212419220

503081312016020*3/42,148,5005032204186425*13,504,200

503081411411225*3/42,454,9005032205154032*15,930,900

50308161129632*14,536,400

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

1.22,740,400*503230111411216قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد

50329011129616*16*162,990,300

قیمتسایز مقدار در کارتنمقدار در بستهکد204,269,600*20*50329021108020

5034203143225*15,691,100

5034204143232*17,623,400
www.pooya-group.com
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 محصوالت کوپلی
زانو دیواری کوپلیبوشن روپیچ کوپلی

 درجه کوپلی90سه راهی 

زانو چپقی کوپلی

بوشن توپیچ کوپلی

 درجه روپیچ کوپلی90زانو 

 درجه  صفحه دار توپیچ کوپلی90زانو 

سه راهی مساوی کوپلی

شیر زانویی کوپلی

http://www.pooya-group.com/





