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قیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیف
        لایر840,900متر16x1.5کابل افشان95    لایر42,350,000حلقھ2x6کابل افشان45     لایر1,730,000حلقھ1x0.5سیم افشان 1
    لایر1,053,300متر20x1.5کابل افشان96         لایر708,900متر2x10کابل افشان46     لایر2,540,000حلقھ1x0.75سیم افشان 2
    لایر1,291,700متر24x1.5کابل افشان97      لایر1,097,000متر2x16کابل افشان47     لایر3,300,000حلقھ1x1سیم افشان 3
    لایر1,560,700متر30x1.5کابل افشان98      لایر9,680,000حلقھ3x0.75کابل افشان48     لایر4,670,000حلقھ1x1.5سیم افشان 4
    لایر11,890,000حلقھ3x1کابل افشان49     لایر7,550,000حلقھ1x2.5سیم افشان 5
        لایر169,400متر2x1.5کابل مفتول99    لایر16,880,000حلقھ3x1.5کابل افشان50   لایر12,100,000حلقھ1x4سیم افشان 6
        لایر236,900متر2x2.5کابل مفتول100    لایر26,680,000حلقھ3x2.5کابل افشان51   لایر17,650,000حلقھ1x6سیم افشان 7
        لایر353,700متر2x4کابل مفتول101    لایر41,430,000حلقھ3x4کابل افشان52   لایر30,630,000حلقھ1x10سیم افشان 8
        لایر504,300متر2x6کابل مفتول102    لایر59,680,000حلقھ3x6کابل افشان53   لایر47,400,000حلقھ1x16سیم افشان 9

        لایر749,300متر2x10کابل مفتول103      لایر1,008,800متر3x10کابل افشان54        لایر738,200متر1x25سیم افشان 10
        لایر327,900متر3x2.5کابل مفتول104      لایر1,570,400متر3x16کابل افشان55        لایر987,800متر1x35سیم افشان 11
        لایر483,500متر3x4کابل مفتول105      لایر2,375,900متر3x25کابل افشان56     لایر1,461,200متر1x50سیم افشان 12
        لایر716,000متر3x6کابل مفتول106      لایر3,171,500متر3x35کابل افشان57     لایر2,072,000متر1x70سیم افشان 13
    لایر1,147,500متر3x10کابل مفتول107      لایر4,672,000متر3x50کابل افشان58     لایر2,833,800متر1x95سیم افشان 14

    لایر1,799,700متر3x16کابل مفتول108      لایر6,625,900متر3x70کابل افشان59
    لایر2,675,700متر3x25کابل مفتول109      لایر8,922,800متر3x95کابل افشان60قیمتواحدسایزنام محصولردیف
    لایر3,545,500متر3x35کابل مفتول110    لایر12,490,000حلقھ4x0.75کابل افشان61     لایر4,717,000حلقھ1x1.5سیم افشان ارت 15
        لایر421,300متر4x2.5کابل مفتول111    لایر15,880,000حلقھ4x1کابل افشان62     لایر7,626,000حلقھ1x2.5سیم افشان ارت 16
        لایر607,000متر4x4کابل مفتول112    لایر21,920,000حلقھ4x1.5کابل افشان63   لایر12,221,000حلقھ1x4سیم افشان ارت 17
        لایر886,400متر4x6کابل مفتول113    لایر34,730,000حلقھ4x2.5کابل افشان64   لایر17,827,000حلقھ1x6سیم افشان ارت 18
    لایر1,426,700متر4x10کابل مفتول114    لایر54,330,000حلقھ4x4کابل افشان65   لایر30,937,000حلقھ1x10سیم افشان ارت 19
    لایر2,196,700متر4x16کابل مفتول115    لایر77,820,000حلقھ4x6کابل افشان66   لایر47,874,000حلقھ1x16سیم افشان ارت 20
    لایر3,106,300متر3x25+16کابل مفتول116      لایر1,335,800متر4x10کابل افشان67        لایر746,000متر1x25سیم افشان ارت 21
    لایر3,914,300متر3x35+16کابل مفتول117      لایر2,072,800متر4x16کابل افشان68        لایر998,000متر1x35سیم افشان ارت 22
    لایر5,301,400متر3x50+25کابل مفتول118      لایر2,879,400متر3x25+16کابل افشان69     لایر1,476,000متر1x50سیم افشان ارت 23
    لایر1,755,500متر5x10کابل مفتول119      لایر3,702,200متر3x35+16کابل افشان70     لایر2,093,000متر1x70سیم افشان ارت 24
    لایر2,752,200متر5x16کابل مفتول120      لایر5,450,500متر3x50+25کابل افشان71     لایر2,863,000متر1x95سیم افشان ارت 25

      لایر7,567,400متر3x70+35کابل افشان72
قیمتواحدسایزنام محصولردیف    لایر16,400,000حلقھ5x0.75کابل افشان73قیمتواحدسایزنام محصولردیف
        لایر414,000متر1x6+6کابل سازمانی121    لایر20,380,000حلقھ5x1کابل افشان74   لایر19,640,000حلقھ1x6سیم مفتول26
        لایر647,900متر1x10+10کابل سازمانی122    لایر28,900,000حلقھ5x1.5کابل افشان75   لایر31,500,000حلقھ1x10سیم مفتول27
        لایر859,000متر3x6+6کابل سازمانی123    لایر43,490,000حلقھ5x2.5کابل افشان76        لایر550,200متر1x16سیم مفتول28
    لایر1,317,800متر3x10+10کابل سازمانی124         لایر674,000متر5x4کابل افشان77        لایر838,800متر1x25سیم مفتول29
         لایر997,900متر5x6کابل افشان78     لایر1,106,400متر1x35سیم مفتول30
قیمتواحدسایزنام محصولردیف      لایر1,666,800متر5x10کابل افشان79     لایر1,513,000متر1x50سیم مفتول31
        لایر607,200متررشتھ 20 کابل آسانسوری125      لایر2,575,000متر5x16کابل افشان80     لایر2,226,900متر1x70سیم مفتول32
        لایر745,900متررشتھ ٢۴کابل آسانسوری126         لایر281,000متر7x1کابل افشان81     لایر2,913,000متر1x95سیم مفتول33
         لایر381,200متر7x1.5کابل افشان82     لایر3,751,700متر1x120سیم مفتول34
قیمتواحدسایزنام محصولردیف         لایر594,300متر7x2.5کابل افشان83     لایر4,629,300متر1x150سیم مفتول35
        لایر555,800متر1x16سیم مفتول ارت 127         لایر316,400متر10x0.75کابل افشان84     لایر5,621,500متر1x185سیم مفتول36
        لایر847,200متر1x25سیم مفتول ارت 128         لایر367,200متر12x0.75کابل افشان85     لایر7,287,800متر1x240سیم مفتول37
    لایر1,117,500متر1x35سیم مفتول ارت 129         لایر479,700متر16x0.75کابل افشان86     لایر9,193,400متر1x300سیم مفتول38

    لایر1,528,200متر1x50سیم مفتول ارت 130         لایر586,500متر20x0.75کابل افشان87
    لایر2,249,200متر1x70سیم مفتول ارت 131         لایر398,200متر10x1کابل افشان88قیمتواحدسایزنام محصولردیف
    لایر2,942,200متر1x95سیم مفتول ارت 132         لایر603,400متر16x1کابل افشان89     لایر5,120,000حلقھ2x0.5کابل افشان39
    لایر3,789,300متر1x120سیم مفتول ارت 133         لایر755,800متر20x1کابل افشان90     لایر7,030,000حلقھ2x0.75کابل افشان40
    لایر4,675,600متر1x150سیم مفتول ارت 134      لایر1,130,700متر30x1کابل افشان91     لایر9,020,000حلقھ2x1کابل افشان41
    لایر5,677,800متر1x185سیم مفتول ارت 135         لایر551,500متر10x1.5کابل افشان92   لایر12,040,000حلقھ2x1.5کابل افشان42
    لایر7,360,700متر1x240سیم مفتول ارت 136         لایر642,800متر12x1.5کابل افشان93   لایر19,250,000حلقھ2x2.5کابل افشان43
         لایر731,300متر14x1.5کابل افشان94   لایر29,340,000حلقھ2x4کابل افشان44

دفتر مرکزی :
تلفن ھمراه :شرکت اسپادان بھ سیم 

کابل سازمانی سیم مفتول

کابل آسانسوری 

کابل افشان کابل افشان سیم افشان 

کابل مفتول

سیم افشان ارت

کابل افشان 

بھ سفارش تمامی سایز ھای خاص و مختلف تولید میشود 

شرکت اسپادان بھ سیم  لیست شماره :

سیم مفتول ارت 
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دفتر مرکزی :
تلفن ھمراه :شرکت اسپادان بھ سیم 

شرکت اسپادان بھ سیم  لیست شماره :

قیمتواحدسایزنام محصولردیف
     لایر3,850,000حلقھ2x0.5سیم نایلون 137
     لایر5,270,000حلقھ2x0.75سیم نایلون 138
     لایر6,630,000حلقھ2x1سیم نایلون 139
     لایر9,250,000حلقھ2x1.5سیم نایلون 140
   لایر15,050,000حلقھ2x2.5سیم نایلون 141

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف
142CAT5 UTP23 awgریال66,300متر             
143CAT6 UTP23 awgریال98,800متر             
144CAT6 FTP23 awgریال101,300متر             
145CAT6 SFTP23 awgریال108,800متر            

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف
          لایر58,800متر22x2x0.6زوج146
        لایر110,000متر44x2x0.6زوج147
        لایر153,800متر66x2x0.6زوج148
        لایر278,800متر1010x2x0.6زوج149
        لایر523,800متر2020x2x0.6زوج150
        لایر748,800متر3030x2x0.6زوج151
        لایر992,500متر4040x2x0.6زوج152
     لایر1,690,000متر5050x2x0.6زوج153
     لایر2,441,300متر100100x2x0.6زوج154

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف
155RG59لایر106,300متر-  ترکیبی        
156RG59-لایر92,500متر          

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف
          لایر82,500متر4.5C-3Vآنتن صادراتی 157

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف
          لایر72,500متر1x2x0.8تک زوج158
        لایر127,500متر22x2x0.8زوج159
        لایر242,500متر44x2x0.8زوچ160

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف
          لایر36,300متر22x2x0.5زوج161
          لایر66,300متر44x2x0.5زوج162
          لایر97,500متر66x2x0.5زوج163
        لایر140,000متر88x2x0.5زوج164

کابل ھای تصویری ۴٫۵C-3V مغزی ١ تراکم ٩۶%

کابل ھای ھوشمند خانگی KNX مغزی ٠٫٨

کابل ھای آیفونی چند زوجی ھا  مغزی ٠٫۵

سیم نایلونی ( بند تخت )

کابل ھای شبکھ

کابل ھای مخابراتی چند زوجی ھا فویلدار مغزی ٠٫۶

کابل ھای تصویری RG59 مغزی ٠٫۶


