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قیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیف
         لایر584,100متر16x1.5کابل افشان93           لایر494,200متر2x10کابل افشان44     لایر1,690,000حلقھ1x0.75سیم افشان 1
         لایر731,500متر20x1.5کابل افشان94           لایر765,400متر2x16کابل افشان45     لایر2,190,000حلقھ1x1سیم افشان 2
         لایر895,600متر24x1.5کابل افشان95        لایر6,644,000حلقھ3x0.75کابل افشان46     لایر3,110,000حلقھ1x1.5سیم افشان 3
      لایر1,084,300متر30x1.5کابل افشان96        لایر8,217,000حلقھ3x1کابل افشان47     لایر5,040,000حلقھ1x2.5سیم افشان 4
      لایر11,660,000حلقھ3x1.5کابل افشان48     لایر8,090,000حلقھ1x4سیم افشان 5
         لایر119,600متر2x1.5کابل مفتول97      لایر18,491,000حلقھ3x2.5کابل افشان49   لایر11,830,000حلقھ1x6سیم افشان 6
         لایر166,900متر2x2.5کابل مفتول98      لایر28,853,000حلقھ3x4کابل افشان50   لایر20,530,000حلقھ1x10سیم افشان 7
         لایر250,700متر2x4کابل مفتول99      لایر41,657,000حلقھ3x6کابل افشان51   لایر31,780,000حلقھ1x16سیم افشان 8
         لایر358,200متر2x6کابل مفتول100           لایر706,200متر3x10کابل افشان52        لایر495,000متر1x25سیم افشان 9

         لایر531,100متر2x10کابل مفتول101        لایر1,100,000متر3x16کابل افشان53        لایر662,700متر1x35سیم افشان 10
         لایر232,800متر3x2.5کابل مفتول102        لایر1,666,700متر3x25کابل افشان54        لایر981,000متر1x50سیم افشان 11
         لایر343,700متر3x4کابل مفتول103        لایر2,226,900متر3x35کابل افشان55     لایر1,392,000متر1x70سیم افشان 12
         لایر508,500متر3x6کابل مفتول104        لایر3,282,100متر3x50کابل افشان56     لایر1,904,000متر1x95سیم افشان 13

         لایر814,900متر3x10کابل مفتول105        لایر4,656,700متر3x70کابل افشان57
      لایر1,276,400متر3x16کابل مفتول106        لایر6,283,700متر3x95کابل افشان58قیمتواحدسایزنام محصولردیف
      لایر1,897,800متر3x25کابل مفتول107        لایر8,602,000حلقھ4x0.75کابل افشان59     لایر3,142,000حلقھ1x1.5سیم افشان ارت 14
      لایر2,516,200متر3x35کابل مفتول108      لایر10,967,000حلقھ4x1کابل افشان60     لایر5,091,000حلقھ1x2.5سیم افشان ارت 15
         لایر297,900متر4x2.5کابل مفتول109      لایر15,169,000حلقھ4x1.5کابل افشان61     لایر8,171,000حلقھ1x4سیم افشان ارت 16
         لایر428,500متر4x4کابل مفتول110      لایر24,123,000حلقھ4x2.5کابل افشان62   لایر11,949,000حلقھ1x6سیم افشان ارت 17
         لایر626,600متر4x6کابل مفتول111      لایر37,884,000حلقھ4x4کابل افشان63   لایر20,736,000حلقھ1x10سیم افشان ارت 18
      لایر1,010,500متر4x10کابل مفتول112      لایر54,428,000حلقھ4x6کابل افشان64   لایر32,098,000حلقھ1x16سیم افشان ارت 19
      لایر1,557,500متر4x16کابل مفتول113           لایر935,700متر4x10کابل افشان65        لایر500,000متر1x25سیم افشان ارت 20
      لایر2,206,500متر3x25+16کابل مفتول114        لایر1,453,100متر4x16کابل افشان66        لایر670,000متر1x35سیم افشان ارت 21
      لایر2,778,900متر3x35+16کابل مفتول115        لایر2,020,400متر3x25+16کابل افشان67        لایر991,000متر1x50سیم افشان ارت 22
      لایر3,761,600متر3x50+25کابل مفتول116        لایر2,598,100متر3x35+16کابل افشان68     لایر1,406,000متر1x70سیم افشان ارت 23
      لایر1,246,800متر5x10کابل مفتول117        لایر3,829,000متر3x50+25کابل افشان69     لایر1,924,000متر1x95سیم افشان ارت 24

      لایر1,952,200متر5x16کابل مفتول118        لایر5,324,900متر3x70+35کابل افشان70
      لایر11,264,000حلقھ5x0.75کابل افشان71قیمتواحدسایزنام محصولردیف
قیمتواحدسایزنام محصولردیف      لایر14,047,000حلقھ5x1کابل افشان72   لایر13,849,000حلقھ1x6سیم مفتول25
         لایر290,200متر1x6+6کابل سازمانی119      لایر19,932,000حلقھ5x1.5کابل افشان73   لایر22,220,000حلقھ1x10سیم مفتول26
         لایر455,700متر1x10+10کابل سازمانی120      لایر30,206,000حلقھ5x2.5کابل افشان74        لایر385,400متر1x16سیم مفتول27
         لایر608,200متر3x6+6کابل سازمانی121           لایر470,400متر5x4کابل افشان75        لایر589,400متر1x25سیم مفتول28
         لایر934,700متر3x10+10کابل سازمانی122           لایر696,500متر5x6کابل افشان76        لایر778,400متر1x35سیم مفتول29
        لایر1,167,800متر5x10کابل افشان77     لایر1,064,400متر1x50سیم مفتول30
قیمتواحدسایزنام محصولردیف        لایر1,806,200متر5x16کابل افشان78     لایر1,570,200متر1x70سیم مفتول31
         لایر418,300متررشتھ 20 کابل آسانسوری123           لایر194,100متر7x1کابل افشان79     لایر2,055,300متر1x95سیم مفتول32
         لایر514,600متررشتھ ٢۴کابل آسانسوری124           لایر264,000متر7x1.5کابل افشان80     لایر2,648,100متر1x120سیم مفتول33
           لایر413,600متر7x2.5کابل افشان81     لایر3,267,400متر1x150سیم مفتول34
قیمتواحدسایزنام محصولردیف           لایر217,800متر10x0.75کابل افشان82     لایر3,967,600متر1x185سیم مفتول35
         لایر389,200متر1x16سیم مفتول ارت 125           لایر252,800متر12x0.75کابل افشان83     لایر5,148,400متر1x240سیم مفتول36
         لایر595,300متر1x25سیم مفتول ارت 126           لایر331,500متر16x0.75کابل افشان84     لایر6,497,000متر1x300سیم مفتول37

         لایر786,200متر1x35سیم مفتول ارت 127           لایر406,100متر20x0.75کابل افشان85
      لایر1,075,100متر1x50سیم مفتول ارت 128           لایر275,000متر10x1کابل افشان86قیمتواحدسایزنام محصولردیف
      لایر1,585,900متر1x70سیم مفتول ارت 129           لایر418,600متر16x1کابل افشان87     لایر4,807,000حلقھ2x0.75کابل افشان38
      لایر2,075,800متر1x95سیم مفتول ارت 130           لایر524,100متر20x1کابل افشان88     لایر6,171,000حلقھ2x1کابل افشان39
      لایر2,674,600متر1x120سیم مفتول ارت 131           لایر784,200متر30x1کابل افشان89     لایر8,283,000حلقھ2x1.5کابل افشان40
      لایر3,300,100متر1x150سیم مفتول ارت 132           لایر381,700متر10x1.5کابل افشان90   لایر13,266,000حلقھ2x2.5کابل افشان41
      لایر4,007,300متر1x185سیم مفتول ارت 133           لایر445,700متر12x1.5کابل افشان91   لایر20,328,000حلقھ2x4کابل افشان42
      لایر5,199,900متر1x240سیم مفتول ارت 134           لایر507,900متر14x1.5کابل افشان92   لایر29,414,000حلقھ2x6کابل افشان43
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قیمتواحدسایزنام محصولردیف
     لایر2,760,000حلقھ2x0.5سیم نایلون 136
     لایر3,780,000حلقھ2x0.75سیم نایلون 137
     لایر4,780,000حلقھ2x1سیم نایلون 138
     لایر6,690,000حلقھ2x1.5سیم نایلون 139
   لایر10,930,000حلقھ2x2.5سیم نایلون 140

13990930
سیم نایلونی ( بند تخت )

دفتر مرکزی :
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سیم افشان ارت


