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قیمت ( ریال) شرح کاالقیمت ( ریال) شرح کاال

3،000فوم لوله ساده سفید 16 میلیمتري84،600بوشن دو سر توپیچ 3/4 کاالنیز

3،000فوم لوله ساده سفید 20 میلیمتري153،200بوشن دو سر توپیچ 1 کاالنیز

4،000فوم لوله ساده سفید 25 میلیمتري202،500بوشن روپیچ کوپلی 1×20 کاالنیز

4،500فوم لوله ساده سفید 32 میلیمتري168،500مغزي رزوه اي 1/4-1 کاالنیز

280،000قیچی لوله بر سایز 17،50042مهره برنجی براي اتصال کوپلی 16 کاالنیز

(تمام فلزي)20،200مهره برنجی براي اتصال کوپلی 20 کاالنیز 220،000کالیبراتور تک سر 16

(تمام فلزي)25،400مهره برنجی براي اتصال کوپلی 25 کاالنیز 230،000کالیبراتور تک سر 20

(تمام فلزي)60،500مهره برنجی براي اتصال کوپلی 32 کاالنیز 292،000کالیبراتور تک سر 25

(تمام فلزي)950،000شیر هواگیري اتوماتیک ده بار 1/2 اوون تروپ آلمان 330،000کالیبراتور تک سر 32

(تمام فلزي)330،000شیر هواگیري اتوماتیک 1/2 کاس ترکیه 150،000کالیبراتور سه طرفه 25×20×16

(دسته پالستیکی)19،300شیر هواگیري 1/8 ولومی 220،000کالیبراتور تک سر 16

(دسته پالستیکی)15،000دسته شیر کلکتوري آبی 16 و 20 230،000کالیبراتور تک سر 20

(دسته پالستیکی)15،000دسته شیر کلکتوري قرمز 16 و 20 292،000کالیبراتور تک سر 25

M8 (دسته پالستیکی)2،300پیچ سر شش گوش گالوانیزه 330،000کالیبراتور تک سر 32

(پالستیک با تیغه فلزي10،000بست ریلی خاردار 30 سانتیمتري 125،000کالیبراتور سه طرفه 25×20×16

(پالستیک با تیغه فلزي15،000بست ریلی پشت چسب دار 40 سانتیمتري 185،000کالیبراتور سه طرفه 20×25×32

125،000فنر لوله روکار 16بست ریلی پشت چسب دار شاخه 2 متري

130،000فنر لوله روکار 20بست ریلی پشت بدون چسب شاخه 2 متري

180،000فنر لوله روکار 80،00025شیلنگ پکیج یک سر مهره 50 سانتی 1/2 کاالنیز

220،000فنر لوله روکار 90،00032شیلنگ پکیج یک سر مهره 50 سانتی 3/4 کاالنیز

80،000فنر لوله توکار 75،00016شیلنگ پکیج یک سر مهره 40 سانتی 1/2 کاالنیز

120،000فنر لوله توکار 85،00020شیلنگ پکیج یک سر مهره 40 سانتی 3/4 کاالنیز

140،000فنر لوله توکار 5،500،00025ست کامل استاپر لوله فاضالب 75-110  با قابلیت تغییر اندازه

200،000فنر لوله توکار 4،000،00032استاپر لوله فاضالب 75-110  با پایه

1،100،000شیلنگ و گیج فشار استاپر

400،000تلمبه استاپر

3،250،000بالن یدك استاپر

متفاوت می باشد. لذا خواهشمند است  به اطالع می رساند، درصد تخفیف اقالم فوق با درصد محصوالت گروه صنایع بی تی اس (بهتراشان سپاهان)

جهت اطالع از شرایط فروش با دفتر کاالنیز تماس حاصل فرمائید.


