
سیستن یسد پکس

411000216 ×2/.mm15,000هتر

411000420 × 2/25mm26,000هتر

411000625 ×2/5mm47,000هتر

411000832 × 3/.mm70,000هتر

410001040× 4/.mm140,000هتر

410001250 × 4/5mm188,000هتر

424000216mm61,000عذد

424000420mm78,000عذد

424000625mm110,000عذد

424000832 mm144,000عذد

56,000عذد"1/2 ×  424161216

113,000عذد"3/4 ×  424153425

156,000عذد"1 ×  424120132

63,000عذد"1/2 × 424261216

69,000عذد"1/2 × 424201220

94,000عذد"3/4 × 424203420

81,000عذد"3/4 ×  424253425

150,000عذد"1 ×  424220132

81,000عذد"1/2 ×  426261216

94,000عذد"1/2 ×  426201220

100,000عذد"3/4 ×  426203420

لیست قیمت

(تَهاى)قیوت اًذازُکذهحصَل

لَلِ ٍ اتصاالت هخصَظ آب سرد ٍگرم ٍگرهایص از کف
1401تحت لیساًس ٍاٍیي                                   اردیثهطت

ٍاحذ

(کَیل)  تا جَش لیسرpexلَلِ پٌج الیِ  

(طَلی)  تا جَش لیسرpexلَلِ پٌج الیِ 

 کلیکی90˚زاًَیی 

 رٍپیچ کلیکی90˚زاًَیی 

  تَپیچ کلیکی90˚زاًَیی 

زاًَ صفحِ دارتَپیچ کلیکی

NDQLC03-06 .تحویل درب کارخانه صورت می گیرد-مالیات برارزش افسوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افسوده می شود9%4 از 1صفحه 



سیستن یسد پکس

لیست قیمت

(تَهاى)قیوت اًذازُکذهحصَل

لَلِ ٍ اتصاالت هخصَظ آب سرد ٍگرم ٍگرهایص از کف
1401تحت لیساًس ٍاٍیي                                   اردیثهطت

ٍاحذ

(کَیل)  تا جَش لیسرpexلَلِ پٌج الیِ  

106,000عذد16 ×"1/2 ×  426262616

125,000عذد20 × "1/2 ×  426202020

114,000عذد16 × "1/2 ×  423262616

131,000عذد20 × "1/2 ×  423202020

423000216mm66,000عذد

423000420mm91,000عذد

423000625mm163,000عذد

423000832mm219,000عذد

100,000عذد16×20×423060616

75,000عذد20×16×423066016

81,000عذد20×16×423006020

98,000عذد20×20×423060016

119,000عذد20×25×423005020

100,000عذد25×16×423066516

106,000عذد25×16×423056525

119,000عذد25×20×423050020

144,000عذد25×20×423050525

175,000عذد32×16×423026232

188,000عذد32×20×423020232

181,000عذد32×25×423055225

206,000عذد32×25×423025232

422000216mm40,000عذد

422000420mm56,000عذد

422000625mm81,000عذد

422000832mm119,000عذد

 صفحِ دار تَپیچ کلیکی90˚سِ راُ 

  تَپیچ کلیکی180˚سِ راُ 

سِ راُ کلیکی

  

سِ راُ تثذیل کلیکی 

تَضي کلیکی 
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سیستن یسد پکس

لیست قیمت

(تَهاى)قیوت اًذازُکذهحصَل

لَلِ ٍ اتصاالت هخصَظ آب سرد ٍگرم ٍگرهایص از کف
1401تحت لیساًس ٍاٍیي                                   اردیثهطت

ٍاحذ

(کَیل)  تا جَش لیسرpexلَلِ پٌج الیِ  

46,000عذد20×422001216

69,000عذد25×422002116

75,000عذد25×422002220

81,000عذد32×422003220

91,000عذد32×422002325

39,000عذد"1/2 × 422161216

48,000عذد"1/2 × 422101220

69,000عذد"3/4 × 422103420

79,000عذد"3/4 × 422153425

104,000عذد"1 × 422150125

106,000عذد"1 × 422120132

50,000عذد1/2ً×422261216

54,000عذد1/2ً×422201220

88,000عذد3/4ً×422253425

138,000عذد1ً×422220132

427000216mm9,000عذد

427000420mm11,000عذد

427000625mm14,000عذد

427000832mm17,000عذد

427000116mm9,000عذد

427000320mm11,000عذد

427000525mm14,000عذد

427000732mm17,000عذد

8,000ساًتی هتر201100010

حلقِ کلیکی

کاٍرکلیکی

صفحِ ًصة تک

       

       

تثذیل رٍپیچ کلیکی

تثذیل تَپیچ کلیکی

تثذیل کلیکی
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سیستن یسد پکس

لیست قیمت

(تَهاى)قیوت اًذازُکذهحصَل

لَلِ ٍ اتصاالت هخصَظ آب سرد ٍگرم ٍگرهایص از کف
1401تحت لیساًس ٍاٍیي                                   اردیثهطت

ٍاحذ

(کَیل)  تا جَش لیسرpexلَلِ پٌج الیِ  

8,000ساًتی هتر201200010

10,000ساًتی هتر201201520

15,000ساًتی هتر201202830

30,000ساًتی هتر201205050

صفحِ ًصة تک رٍپیچ

صفحِ ًصة ضیرهخلَط

صفحِ ًصة پیسَار

صفحِ ًصة رادیاتَر
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