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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۰۲�۰۱

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

21,900,000 گردان 0دون 6شک 0دون جک 0ا /ا.ه آلومی,یوم چهار پر C41

24,900,000 گردان 0دون جک و ن�مه 6شک /ا.ه آلومی,یوم چهار پر CNT41

31,900,000 گردان 0دون جک وتمام 6شک و /ا.ه آلومی,یوم چهار پر CT41

16,900,000 0دون 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل DA31

18,500,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل DANT31

22,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل DAT31

10,900,000 0دون 6شک  0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای DA623

12,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای DANT623

16,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای DAT623

10,900,000 0دون 6شک  0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای RO623

12,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای RONT623

16,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای ROT623
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۰۲�۰۱

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

18,900,000 0دون 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل E31

20,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل ENT31

24,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل ET31

10,000,000 0دون 6شک  0ا /ا.ه فلزی رنگ کورە ای S60-623

10,500,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه فلزی رنگ کورە ای S623

11,500,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه فلزی رنگ کورە ای ST623

18,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل S31

19,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل ST31

13,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه 5 پر /السW�A مقاوم S32

14,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه 5 پر /السW�A مقاوم ST32

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۰۲�۰۱

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

29,900,000 Zصند] تمام 6شک /ا.ه آلومی,یو PH41

26,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل PH31

16,900,000 تمام 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای PH623

10,900,000 0دون 6شک 0ا 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای NA623

12,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای NAT623

22,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل NAT31

10,900,000 0دون 6شک 0ا 0ا /ا.ه فلزی 0ا روکش رنگ کورە ای AK623

12,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه فلزی روکش رنگ کورە ای AKT623

22,900,000 ن�مه 6شک 0ا /ا.ه 5 پر اس�Aل AKT31

9,900,000 0دون 6شک 0ا /ا.ه فلزی رنگ کورە ای AB623

14,900,000 6شکدار 0ا /ا.ه فلزی رنگ کورە ای A623
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از : ۱۴۰۱�۰۲�۰۱

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

29,900,000 صند] تمام 6شک 0ا /ا.ه ۵ پر اس�Aل فلزی RA31
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27,900,000
صند] hارمندی ,  دسته /الس�Aک  , /ا.ه پنج پر /الس�Aک 0ا 

مواد تق�jت شدە
J31-2
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13,900,000 /ا.ه /الس�Aک 0ا مواد تق�jت شدە , جک ۱۲ , 6شکدار PT32
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* جهت آگاهی از مشخصات محصوالت ( ابعاد ، تصاوير ، ويژگی هاي فنی) به سايت
  www.steelhamoon.com مراجعه فرماييد.

** هزينه تغييرات در اجزاء متغير صندلی (جک, دسته, پايه...) طبق تعرفه خدمات پس از فروش و از طريق پيش فاکتور اعالم می شود.
*** هزينه بسته بندی جهت باربری برای هر دستگاه محصول  ٠٠٠@۵٠٠ لایر می باشد.

ضمن قدر دانی از همکاری شما در خواست می گردد به توضيحات ذيل توجه فرماييد: 
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