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قیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیف

        ریال934,900متر16x1.5کابل افشان95     ریال47,080,000حلقه2x6کابل افشان45      ریال1,920,000حلقه1x0.5سیم افشان 1

     ریال1,171,200متر20x1.5کابل افشان96           ریال787,800متر2x10کابل افشان46      ریال2,830,000حلقه1x0.75سیم افشان 2

     ریال1,436,500متر24x1.5کابل افشان97       ریال1,218,900متر2x16کابل افشان47      ریال3,650,000حلقه1x1سیم افشان 3

     ریال1,735,200متر30x1.5کابل افشان98     ریال10,770,000حلقه3x0.75کابل افشان48      ریال5,180,000حلقه1x1.5سیم افشان 4

     ریال13,230,000حلقه3x1کابل افشان49      ریال8,380,000حلقه1x2.5سیم افشان 5

        ریال187,500متر2x1.5کابل مفتول99     ریال18,780,000حلقه3x1.5کابل افشان50    ریال13,430,000حلقه1x4سیم افشان 6

        ریال262,400متر2x2.5کابل مفتول100     ریال29,670,000حلقه3x2.5کابل افشان51    ریال19,580,000حلقه1x6سیم افشان 7

        ریال391,400متر2x4کابل مفتول101     ریال46,040,000حلقه3x4کابل افشان52    ریال33,970,000حلقه1x10سیم افشان 8

        ریال557,800متر2x6کابل مفتول102     ریال66,290,000حلقه3x6کابل افشان53    ریال52,570,000حلقه1x16سیم افشان 9

        ریال829,700متر2x10کابل مفتول103       ریال1,120,200متر3x10کابل افشان54          ریال818,500متر1x25سیم افشان 10

        ریال362,800متر3x2.5کابل مفتول104       ریال1,743,700متر3x16کابل افشان55      ریال1,095,200متر1x35سیم افشان 11

        ریال534,900متر3x4کابل مفتول105       ریال2,637,400متر3x25کابل افشان56      ریال1,620,000متر1x50سیم افشان 12

        ریال792,700متر3x6کابل مفتول106       ریال3,520,000متر3x35کابل افشان57      ریال2,297,000متر1x70سیم افشان 13

     ریال1,270,000متر3x10کابل مفتول107       ریال5,184,900متر3x50کابل افشان58      ریال3,141,300متر1x95سیم افشان 14

     ریال1,992,700متر3x16کابل مفتول108       ریال7,352,800متر3x70کابل افشان59

     ریال2,963,000متر3x25کابل مفتول109       ریال9,898,300متر3x95کابل افشان60قیمتواحدسایزنام محصولردیف

     ریال3,926,300متر3x35کابل مفتول110     ریال13,900,000حلقه4x0.75کابل افشان61      ریال5,232,000حلقه1x1.5سیم افشان ارت 15

        ریال466,700متر4x2.5کابل مفتول111     ریال17,670,000حلقه4x1کابل افشان62      ریال8,464,000حلقه1x2.5سیم افشان ارت 16

        ریال672,800متر4x4کابل مفتول112     ریال24,380,000حلقه4x1.5کابل افشان63    ریال13,565,000حلقه1x4سیم افشان ارت 17

        ریال982,300متر4x6کابل مفتول113     ریال38,620,000حلقه4x2.5کابل افشان64    ریال19,776,000حلقه1x6سیم افشان ارت 18

     ریال1,580,200متر4x10کابل مفتول114     ریال60,370,000حلقه4x4کابل افشان65    ریال34,310,000حلقه1x10سیم افشان ارت 19

     ریال2,432,900متر4x16کابل مفتول115     ریال86,420,000حلقه4x6کابل افشان66    ریال53,096,000حلقه1x16سیم افشان ارت 20

     ریال3,439,300متر3x25+16کابل مفتول116       ریال1,483,200متر4x10کابل افشان67          ریال827,000متر1x25سیم افشان ارت 21

     ریال4,334,400متر3x35+16کابل مفتول117       ریال2,301,000متر4x16کابل افشان68      ریال1,107,000متر1x35سیم افشان ارت 22

     ریال5,871,800متر3x50+25کابل مفتول118       ریال3,196,000متر3x25+16کابل افشان69      ریال1,637,000متر1x50سیم افشان ارت 23

     ریال1,943,500متر5x10کابل مفتول119       ریال4,109,300متر3x35+16کابل افشان70      ریال2,320,000متر1x70سیم افشان ارت 24

     ریال3,047,700متر5x16کابل مفتول120       ریال6,048,900متر3x50+25کابل افشان71      ریال3,173,000متر1x95سیم افشان ارت 25

       ریال8,395,800متر3x70+35کابل افشان72

قیمتواحدسایزنام محصولردیف     ریال18,270,000حلقه5x0.75کابل افشان73قیمتواحدسایزنام محصولردیف

        ریال459,800متر1x6+6کابل سازمانی121     ریال22,680,000حلقه5x1کابل افشان74    ریال21,790,000حلقه1x6سیم مفتول26

        ریال718,900متر1x10+10کابل سازمانی122     ریال32,180,000حلقه5x1.5کابل افشان75    ریال34,950,000حلقه1x10سیم مفتول27

        ریال951,400متر3x6+6کابل سازمانی123     ریال48,350,000حلقه5x2.5کابل افشان76          ریال610,800متر1x16سیم مفتول28

     ریال1,459,500متر3x10+10کابل سازمانی124           ریال748,900متر5x4کابل افشان77          ریال930,800متر1x25سیم مفتول29

       ریال1,108,700متر5x6کابل افشان78      ریال1,227,500متر1x35سیم مفتول30

قیمتواحدسایزنام محصولردیف       ریال1,850,700متر5x10کابل افشان79      ریال1,678,700متر1x50سیم مفتول31

        ریال675,900متررشته 20 کابل آسانسوری125       ریال2,858,400متر5x16کابل افشان80      ریال2,469,800متر1x70سیم مفتول32

        ریال830,300متر24رشته کابل آسانسوری126           ریال312,800متر7x1کابل افشان81      ریال3,230,400متر1x95سیم مفتول33

           ریال423,900متر7x1.5کابل افشان82      ریال4,160,200متر1x120سیم مفتول34

قیمتواحدسایزنام محصولردیف           ریال660,500متر7x2.5کابل افشان83      ریال5,133,500متر1x150سیم مفتول35

        ریال617,000متر1x16سیم مفتول ارت 127           ریال352,300متر10x0.75کابل افشان84      ریال6,233,800متر1x185سیم مفتول36

        ریال940,200متر1x25سیم مفتول ارت 128           ریال408,900متر12x0.75کابل افشان85      ریال8,080,300متر1x240سیم مفتول37

     ریال1,239,800متر1x35سیم مفتول ارت 129           ریال533,700متر16x0.75کابل افشان86    ریال10,192,400متر1x300سیم مفتول38

     ریال1,695,500متر1x50سیم مفتول ارت 130           ریال652,500متر20x0.75کابل افشان87

     ریال2,494,500متر1x70سیم مفتول ارت 131           ریال443,000متر10x1کابل افشان88قیمتواحدسایزنام محصولردیف

     ریال3,262,800متر1x95سیم مفتول ارت 132           ریال671,000متر16x1کابل افشان89      ریال5,700,000حلقه2x0.5کابل افشان39

     ریال4,201,900متر1x120سیم مفتول ارت 133           ریال840,500متر20x1کابل افشان90      ریال7,840,000حلقه2x0.75کابل افشان40

     ریال5,184,900متر1x150سیم مفتول ارت 134       ریال1,257,400متر30x1کابل افشان91    ریال10,040,000حلقه2x1کابل افشان41

     ریال6,296,200متر1x185سیم مفتول ارت 135           ریال613,500متر10x1.5کابل افشان92    ریال13,420,000حلقه2x1.5کابل افشان42

     ریال8,161,200متر1x240سیم مفتول ارت 136           ریال714,900متر12x1.5کابل افشان93    ریال21,430,000حلقه2x2.5کابل افشان43

به سفارش تمامی سایز های خاص و مختلف تولید میشود            ریال813,000متر14x1.5کابل افشان94    ریال32,630,000حلقه2x4کابل افشان44

شرکت اسپادان به سیم  :لیست شماره 

سیم مفتول ارت 

سیم افشان ارت

کابل افشان 

:دفتر مرکزی 

:تلفن همراه شرکت اسپادان به سیم 

کابل سازمانی سیم مفتول

کابل آسانسوری 

کابل افشان کابل افشان سیم افشان 

کابل مفتول
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51401-01-22 شرکت اسپادان به سیم  :لیست شماره 

:دفتر مرکزی 

:تلفن همراه شرکت اسپادان به سیم 

قیمتواحدسایزنام محصولردیف

      ریال4,290,000حلقه2x0.5سیم نایلون 137

      ریال5,840,000حلقه2x0.75سیم نایلون 138

      ریال7,370,000حلقه2x1سیم نایلون 139

    ریال10,280,000حلقه2x1.5سیم نایلون 140

    ریال16,700,000حلقه2x2.5سیم نایلون 141

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف

142CAT5 UTP23 awgريال68,800متر             

143CAT6 UTP23 awgريال102,500متر            

144CAT6 FTP23 awgريال106,300متر            

145CAT6 SFTP23 awgريال113,800متر            

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف

            ریال61,300متر2x2x0.6زوج1462

          ریال115,000متر4x2x0.6زوج1474

          ریال161,300متر6x2x0.6زوج1486

          ریال292,500متر10x2x0.6زوج14910

          ریال548,800متر20x2x0.6زوج15020

          ریال785,000متر30x2x0.6زوج15130

      ریال1,040,000متر40x2x0.6زوج15240

      ریال1,770,000متر50x2x0.6زوج15350

      ریال2,557,500متر100x2x0.6زوج154100

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف

          ریال111,300متر-RG59  ترکیبی155

156RG             ریال97,500متر-59

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف

            ریال86,300متر4.5C-3Vآنتن صادراتی 157

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف

            ریال75,000متر1x2x0.8تک زوج158

          ریال133,800متر2x2x0.8زوج1592

          ریال253,800متر4x2x0.8زوچ1604

قیمت لیست واحدسایزنام محصولردیف

            ریال37,500متر2x2x0.5زوج1612

            ریال70,000متر4x2x0.5زوج1624

          ریال101,300متر6x2x0.5زوج1636

          ریال147,500متر8x2x0.5زوج1648

کابل های شبکه

0.6کابل های مخابراتی چند زوجی ها فویلدار مغزی 

0.6 مغزی RG59کابل های تصویری 

%96 تراکم 1 مغزی 4.5C-3Vکابل های تصویری 

0.8 مغزی KNXکابل های هوشمند خانگی 

0.5کابل های آیفونی چند زوجی ها  مغزی 

(بند تخت  )سیم نایلونی 


