
قیمتسایزمحصولقیمتسایزمحصول
1140,900*3افشان کابل16696,875*1افشان کابل
1.5212,000*3افشان کابل251,046,375*1افشان کابل
2.5342,125*3افشان کابل351,446,500*1افشان کابل
4525,000*3افشان کابل501,983,250*1افشان کابل
6742,500*3افشان کابل702,836,963*1افشان کابل
101,290,125*3افشان کابل953,848,625*1افشان کابل
162,087,500*3افشان کابل1204,838,750*1افشان کابل
253,100,000*3افشان کابل1505,976,250*1افشان کابل
354,456,250*3افشان کابل0/521,150*1افشان سیم
506,287,500*3افشان کابل0/7531,350*1افشان سیم
163,896,250+25*3افشان کابل140,050*1افشان سیم
165,107,250+35*3افشان کابل1.555,825*1افشان سیم
257,267,500+50*3افشان کابل2.593,388*1افشان سیم
1185,875*4افشان کابل4149,213*1افشان سیم
1.5275,000*4افشان کابل6213,125*1افشان سیم
2.5447,500*4افشان کابل10371,188*1افشان سیم
4695,500*4افشان کابل16631,250*1افشان سیم
6986,250*4افشان کابل25990,000*1افشان سیم
101,702,500*4افشان کابل351,403,750*1افشان سیم
162,631,250*4افشان کابل501,982,250*1افشان سیم

1.5351,250*5افشان کابل1.555,825*1افشان ارت سیم
2.5556,250*5افشان کابل2.593,388*1افشان ارت سیم
4841,500*5افشان کابل4149,213*1افشان ارت سیم
61,230,000*5افشان کابل6213,125*1افشان ارت سیم
102,096,875*5افشان کابل10371,188*1افشان ارت سیم
163,381,250*5افشان کابل16631,250*1افشان ارت سیم

0/545,250*2نایلون سیم25990,000*1افشان ارت سیم
0/7563,425*2نایلون سیم351,403,750*1افشان ارت سیم
183,600*2نایلون سیم501,982,250*1افشان ارت سیم
1.5116,250*2نایلون سیم702,796,250*1افشان ارت سیم
2.5195,313*2نایلون سیم953,735,750*1افشان ارت سیم
0/554,500*2ای کیسه سیم1204,750,000*1افشان ارت سیم

0/7575,750*2ای کیسه سیم0.5061,763*2افشان کابل
195,775*2ای کیسه سیم0.7589,250*2افشان کابل
1.5150,000*2ای کیسه سیم1107,175*2افشان کابل
251,046,375*1جوش کابل1.5147,813*2افشان کابل
351,462,500*1جوش کابل2.5236,750*2افشان کابل
501,861,250*1جوش کابل4357,438*2افشان کابل
6505,000*2افشان کابل
10877,125*2افشان کابل
161,487,500*2افشان کابل
0.75124,875*3افشان کابل

       لیست قیمت محصوالت افشان نیرو کابل البرز                          1401 / 10 / 15:  تاریخ   106: شماره 



قیمتسایزمحصول

AL1*16123,875 کابل

AL1*25170,500 کابل

AL1*35228,750 کابل

AL1*50291,250 کابل

AL1*70363,750 کابل

AL1*95518,750 کابل

AL1*120627,500 کابل

AL1*150748,750 کابل

AL1*185950,625 کابل

AL1*2401,212,500 کابل

AL1*3001,477,500 کابل

AL2*10214,750 کابل

AL2*16296,875 کابل

AL2*25435,625 کابل

AL2*35553,125 کابل

AL4*10334,375 کابل

AL4*16478,750 کابل

AL4*25677,500 کابل

AL4*35975,000 کابل

AL4*50 کابل

AL5*16647,500 کابل

AL3*25+16618,750 کابل

AL3*35+16821,250 کابل

AL3*50+251,037,500 کابل

AL3*70+351,276,250 کابل

AL3*95+501,677,500 کابل

AL3*120+702,137,500 کابل

AL3*150+702,737,500 کابل

                          1401 / 10 / 15:   تاریخ 106:                              شماره 

برش جدا گانه محاسبه میگردد% 2 متر 100برای  متراژ های زیر : توجه 

  لیست قیمت محصوالت آلومینیوم نیرو کابل البرز



قیمتسایزمحصولقیمتسایزمحصول

1.5320,500*4مفتولی کابل16660,000*1مفتولی کابل

2.5494,375*4مفتولی کابل25992,500*1مفتولی کابل

4721,000*4مفتولی کابل351,387,500*1مفتولی کابل

61,055,000*4مفتولی کابل501,883,750*1مفتولی کابل

101,693,750*4مفتولی کابل702,717,500*1مفتولی کابل

162,612,500*4مفتولی کابل953,686,250*1مفتولی کابل

1.5408,750*5مفتولی کابل1204,628,750*1مفتولی کابل

2.5623,125*5مفتولی کابل1.5188,188*2مفتولی کابل

4896,250*5مفتولی کابل2.5277,750*2مفتولی کابل

61,357,500*5مفتولی کابل4406,250*2مفتولی کابل

102,114,250*5مفتولی کابل6569,250*2مفتولی کابل

163,372,500*5مفتولی کابل10878,750*2مفتولی کابل

1.561,175*1مفتولی سیم1.5250,225*3مفتولی کابل

2.5101,400*1مفتولی سیم2.5377,500*3مفتولی کابل

4160,750*1مفتولی سیم4566,625*3مفتولی کابل

6236,250*1مفتولی سیم6809,438*3مفتولی کابل

10392,500*1مفتولی سیم101,291,250*3مفتولی کابل

16620,125*1مفتولی سیم162,027,500*3مفتولی کابل

25948,250*1مفتولی سیم253,025,000*3مفتولی کابل

351,338,750*1مفتولی سیم354,212,500*3مفتولی کابل

501,833,750*1مفتولی سیم50*3مفتولی کابل

163,702,500+25*3مفتولی کابل

164,856,250+35*3مفتولی کابل

256,746,250+50*3مفتولی کابل

 لیست قیمت محصوالت مفتول نیرو کابل البرز   1401 / 10 / 15:   تاریخ  106: شماره 


