
عددتعدادقيمت(ريال)شرحرديفعددتعدادقيمت(ريال)شرحرديف

1عدد220,500ست استاندارد قابل تنظيم تك حالته1001عدد93,500دستگيره پنجره آلومينيومي سفيد1

1عدد192,000متعلقات لوال مياني تك حالته1002عدد98,000دستگيره پنجره آلومينيومي قهوه اي2

1عدد52,000لوالي باالي لنگه آكس 5313عدد119,500دستگيره پنهان كشويي سفيد3

1عدد80,000لوال مخفي بازشو ولنگه قابل رگالژ44عدد588,000دستگيره پنجره قفل دار سفيد4

53,000لوال مخفي بازشو ولنگه ساده25عدد877,000دستگيره پنجره قفل دار دو طرف  سفيد5
30عدد364,000دستگيره فنردار درب سرويس سفيد6

200عدد60,300لوالي پنجره 75 ميلي سفيد301عدد382,000دستگيره  درب سرويس قهوه اي7

200عدد66,500لوالي پنجره 75 ميلي قهوه اي302عدد346,000دستگيره درب فنر دار 30/85 سفيد8

150عدد94,500لوالي درب 95 ميلي سفيد303عدد363,000دستگيره درب فنر دار 30/85 قهوه اي9

150عدد103,500لوالي درب 95 ميلي قهوه اي1004عدد49,800دستگيره پنجره پالستيكي سفيد10

24عدد556,000لوالسنگين (3d)سفيد45عدد279,000دستگيره فانتزي 11

24عدد639,500لوالسنگين (3d)قهوه اي46عدد541,000دستگيره فانتزي قفلدار12

1عدد660,000شابلون لوالي درب (لوال سنگين)207عدد723,000دستگيره فانتزي دوطرفه قفلدار13

1عدد660,000شابلون لوالي 75و95 ميل7عدد762,000دستگيره فانتزي دوطرفه قفلدارقهوه اي14
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20عدد117,000اسپانيولت كشويي 40سانتي201عدد100,500اسپانيولت نرمال 28 سانتي زاماك1

20عدد145,000اسپانيولت كشويي 60 سانتي202عدد108,000اسپانيولت نرمال 40 سانتي زاماك2

20عدد173,000اسپانيولت كشويي 80 سانتي203عدد131,000اسپانيولت نرمال 60 سانتي زاماك3

20عدد205,000اسپانيولت كشويي 100 سانتي204عدد160,000اسپانيولت نرمال 80 سانتي زاماك4

20عدد230,000اسپانيولت كشويي 120 سانتي205عدد190,500اسپانيولت نرمال 100 سانتي زاماك5

20عدد255,000اسپانيولت كشويي 140 سانتي206عدد218,500اسپانيولت نرمال 120 سانتي زاماك6

20عدد290,000اسپانيولت كشويي 160 سانتي207عدد244,800اسپانيولت نرمال 140 سانتي زاماك7

20عدد315,000اسپانيولت كشويي 180 سانتي208عدد270,000اسپانيولت نرمال 160 سانتي زاماك8

20عدد359,000اسپانيولت كشويي 200 سانتي209عدد304,000اسپانيولت نرمال 180 سانتي زاماك9

-عدد125,000غلطك كشويي دو چرخ پالستيكي2010عدد340,000اسپانيولت نرمال 200 سانتي زاماك10

-عدد131,000غلطك دوچرخ دار كشويي برنجي11

20عدد87,800اسپانيولت نرمال 40 سانتي (گالوانيزه)1
40عدد321,000قفل درب سرويس201عدد112,500اسپانيولت نرمال 60 سانتي (گالوانيزه)2

10عدد489,000اسپانيولت قفل دار درب 160 سانتي202عدد136,000اسپانيولت نرمال 80 سانتي (گالوانيزه)3

10عدد513,000اسپانيولت قفل دار درب 180 سانتي203عدد165,000اسپانيولت نرمال 100 سانتي (گالوانيزه)4

10عدد562,000اسپانيولت قفل دار درب 200 سانتي204عدد190,000اسپانيولت نرمال 120 سانتي (گالوانيزه)5

10عدد365,000اسپانيولت نرمال 1600-آكسن 20622عدد215,500اسپانيولت نرمال 140 سانتي (گالوانيزه)6

12عدد410,000اسپانيولت نرمال 1800-آكسن 20723عدد243,000اسپانيولت نرمال 160 سانتي (گالوانيزه)7

12عدد430,000اسپانيولت نرمال 2000-آكسن 20824عدد268,000اسپانيولت نرمال 180 سانتي (گالوانيزه)8

10عدد320,000اسپانيولت درب بالكني 160 سانتي209عدد298,000اسپانيولت نرمال 200 سانتي (گالوانيزه)9

10عدد331,000اسپانيولت درب بالكني 180 سانتي10
10عدد340,000بارل  ميل83 برنجي 11
12عدد244,000بارل 83 ميل آلومينيومي12
12عدد366,000بارل 90 ميل برنجي13
14HEGEL 12عدد321,000بارل 83 ميل
15HEGEL 12عدد332,000بارل 90 ميل
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قيمت(ريال)شرح كاالرديفقيمت(ريال)شرح كاالرديف
79,000اتصال پايين اسپانيولت ارتفاع128,0001اسپانيولت ارتفاع 1480-730
152,000قطعه ال شكل باالي لنگه217,0002اسپانيولت ارتفاع 2730-1180
41,000لوالي باالي قاب274,0003اسپانيولت ارتفاع 3950-1400
43,000لوالي پايين قاب311,0004اسپانيولت ارتفاع 41180-1630
49,000لوالي پايين لنگه371,0005اسپانيولت ارتفاع 51630-2080
480,000اسپانيولت ارتفاع 61900-2350

239,000اسپانيولت عرض و بازويي 1375-650
28,000مكمل قفل پايين آكس 311,000113اسپانيولت عرض و بازويي 2565-840
52,000لوالي باالي لنگه آكس 358,000213اسپانيولت عرض و بازويي 3770-1045
15,000ست كاور دوحالته سفيد441,0003اسپانيولت عرض و بازويي 4990-1265
16,000ست كاور دوحالته قهوه اي467,0004اسپانيولت عرض و بازويي 51210-1485

93,000اسپانيولت قفل پشت 1400-850
141,000اسپانيولت قفل پشت 2850-1300
197,000اسپانيولت قفل پشت 31200-1500
249,000اسپانيولت قفل پشت 41400-1700
331,000اسپانيولت قفل پشت 51630-2050
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اسپانيولت عرض و بازوئي دوحالته 

ارتفاع پشتي دوحالته

متعلقات ست استاندارداسپانيولت ارتفاع دوحالته  

سه قطعه ست دوحالته

364,000جمع ست استاندارد
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229,000اسپانيولت ارتفاع فرانسوي(1180-730)1
271,000اسپانيولت ارتفاع فرانسوي(1400-950)2
320,000اسپانيولت ارتفاع فرانسوي(1630-1180)3
428,000اسپانيولت ارتفاع فرانسوي(2080-1630)4
41,000لوالي باالي قاب با پيم5
43,000لوالي باالي لنگه آكس 613
52,000لوالي پايين قاب7
49,000لوالي پايين لنگه8
15,000ست كاور دوحالته9
152,000قطعه ال شكل باالي لنگه فرانسوي10
150,000لوالي وسط لنگه فرانسوي آكس 1113
29,000مكمل قفل باال و پايين فرانسوي آكس 1213
880,000قفل كشويي بااليي فرانسوي13
113,000مكمل قفل كشويي پايين فرانسوي14
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1عدد7,950,000قطعات فلوكس واگني كالسيك راست80005عدد1,335پيچ تخت سر مته اي 38*14.2
1عدد7,950,000قطعات فلوكس واگني كالسيك چپ2,0006عدد2,600پيچ تخت سر مته اي 60*24.8
1متر6,440,000ريل آلومينيومي فلوكس واگني 2 متري2,4002عدد2,900  پيچ تخت سر مته اي 70*34.8
1متر7,400,000ريل آلومينيومي فلوكس واگني 3 متري20,0003عدد700پيچ تخت نوك سوزني 25*43.9
1عدد342,000دستگيره فلوكس واگني15,0004عدد980پيچ تخت نوك سوزني 32*53.9
1عدد244,000عرض باال و پايين فولكسي 610*20,0005106عدد604پيچ سر مته 16*63.9

1عدد273,000عرض باال و پايين فولكسي 890*61440
1عدد547,000ارتفاع فولكسي 1790*172340عدد139,000قطعه مهار كننده لنگه1
1عدد477,000ارتفاع فولكسي 1310*10081860عدد82,000سرمه فشنگي دو لنگه بازشو2
1عدد463,000قفل پشتي فولكسي 1790*15092340عدد47,500بازويي كلنگي 22 سانتي سفيد3
1عدد378,000قفل پشتي فولكسي 1310*150101860عدد53,500بازويي كلنگي 22 سانتي قهوه اي4
1عدد152,000قطعه ال شكل باالي لنگه15011عدد61,000مكمل قفل درب قابل تنظيم بلند5
1عدد346,000ارتفاع فولكس واگني 890-200121440عدد43,500مكمل قفل درب قابل تنظيم كوتاه6
200عدد1,610درپوش تخليه آب سفيد7

1,000عدد1,809درپوش تخليه آب قهوه اي8

16كيلوگرمقيمت به روزالستيك پشت لنگه1,0003عدد3,300تكه پالستيكي ريگالژ لنگه9
18كيلوگرمقيمت به روزالستيك داخل قاب 5004عدد14,500تاكوز شيشه دوجداره قابل تنظيم 18 ميلي10
16- 18كيلوگرمقيمت به روزالستيك دومنظوره4005عدد15,000تاكور شيشه دو جداره قابل تنظيم 24ميلي11
2,000عدد1,120تاكوز شيشه دوجداره نازك 2 ميل12

500عدد21,000زاماك پروفيل وسط متحرك1,0001عدد1,200تاكوز شيشه دوجداره ضخيم 5 ميل13
1000عدد12,500زاماك اكس 100213عدد52,500قفل كلنگي پالستيكي سفيد14
1000عدد13,500زاماك آكس 13 دو سوراخه2003عدد55,000قفل كلنگي پالستيكي قهوه اي15
1000عدد19,500زاماك كشويي پايه دار3504عدد39,800بست كانكشن 16640-532

زاماك 
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فولكس واگني selectron   پيچ

الستيك سچيل

يراق كلنگي و قطعات ديگر
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