
واردکـنـنـده مـستـقـیـم یـراق آلـات از تـرکـیـه

لـیـسـت قـیـمـت یــراق آلـــات

HOMEPENنـمـایـنـدگـی انـحـصـاری مـحـصـولـات 

 تـرکـیـهENDOWنـمـایـنـدگـی رسـمـی یـراق آلـات 

 تـرکـیـهW.BOSSنـمـایـنـدگـی رسـمـی یـراق آلـات 

 تـایـوانSELECTRONهـای  نـمـایـنـدگـی رسـمـی پـیـچ

کـیـمـیا صـنـعـت شـیـمـانـمـایـنـدگـی رسـمـی مـحـصـولـات 

(مـقاطع گـالوانـیـزه)فـولـاد جـهـان سـپـاهـان تـبـریـزنـمـایـنـدگـی رسـمـی 



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

343,000ENDOW20(Zamak)متر   میلی300اسپانیولت تک حالته 13000

393,000ENDOW20(Zamak)متر   میلی400اسپانیولت تک حالته 23011

489,000ENDOW20(Zamak)متر   میلی600اسپانیولت تک حالته 33012

604,000ENDOW20(Zamak)متر   میلی800اسپانیولت تک حالته 43013

716,000ENDOW20(Zamak)متر   میلی1000اسپانیولت تک حالته 53014

819,000ENDOW20(Zamak)متر   میلی1200اسپانیولت تک حالته 63015

948,000ENDOW10(Zamak)متر   میلی1400اسپانیولت تک حالته 73016

1,067,000ENDOW10(Zamak)متر   میلی1600اسپانیولت تک حالته 83017

1,182,000ENDOW10(Zamak)متر   میلی1800اسپانیولت تک حالته 93018

1,297,000ENDOW10(Zamak)متر   میلی2000اسپانیولت تک حالته 103019

327,000ENDOW20(Steel)متر   میلی300اسپانیولت تک حالته 13001

374,000ENDOW20(Steel)متر   میلی400اسپانیولت تک حالته 23002

466,000ENDOW20(Steel)متر   میلی600اسپانیولت تک حالته 33003

575,000ENDOW20(Steel)متر   میلی800اسپانیولت تک حالته 43004

682,000ENDOW20(Steel)متر   میلی1000اسپانیولت تک حالته 53005

780,000ENDOW20(Steel)متر   میلی1200اسپانیولت تک حالته 63006

903,000ENDOW10(Steel)متر   میلی1400اسپانیولت تک حالته 73007

1,016,000ENDOW10(Steel)متر   میلی1600اسپانیولت تک حالته 83008

1,126,000ENDOW10(Steel)متر   میلی1800اسپانیولت تک حالته 93009

1,235,000ENDOW10(Steel)متر   میلی2000اسپانیولت تک حالته 103010

407,000ENDOW20(Steel)متر   میلی400اسپانیولت کشویی 13020

503,000ENDOW20(Steel)متر   میلی600اسپانیولت کشویی 23021

618,000ENDOW20(Steel)متر   میلی800اسپانیولت کشویی 33022

734,000ENDOW20(Steel)متر   میلی1000اسپانیولت کشویی 43023

842,000ENDOW20(Steel)متر   میلی1200اسپانیولت کشویی 53024

971,000ENDOW10(Steel)متر   میلی1400اسپانیولت کشویی 63025

1,093,000ENDOW10(Steel)متر   میلی1600اسپانیولت کشویی 73026

1,210,000ENDOW10(Steel)متر   میلی1800اسپانیولت کشویی 83027

1,332,000ENDOW10(Steel)متر   میلی2000اسپانیولت کشویی 94228

1401 دی مـــاه

ENDOWاســپــانـیـولــت کــشــویــی 

ENDOWاسـپـانـیـولـت هـای تـک حـالـتـه زامــاک 

ENDOWاســپــانـیـولـت تــک حـالـتـه اسـتـیـل 



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

556,000ENDOW10متر  میلی450-700اسپانیولت ارتفاع 13083

937,000ENDOW10متر  میلی700-1200اسپانیولت ارتفاع 23084

1,133,000ENDOW10متر  میلی900-1400اسپانیولت ارتفاع 33085

1,355,000ENDOW10متر  میلی1200-1700اسپانیولت ارتفاع 43086

1,727,000ENDOW10متر  میلی1700-2200اسپانیولت ارتفاع 53087

2,088,000ENDOW10متر میلی 2200-2700اسپانیولت ارتفاع 63088

863,000ENDOW10متر  میلی340-590اسپانیولت عرض 13095

923,000ENDOW10متر میلی 400-650اسپانیولت عرض 23089

1,075,000ENDOW10متر  میلی640-850اسپانیولت عرض 33090

1,329,000ENDOW10متر  میلی840-1100اسپانیولت عرض 43091

600466,000ENDOW10-1200قفل پشتی 14062

800585,000ENDOW10-1200قفل پشتی 23092

1200759,000ENDOW10-1700قفل پشتی 33093

17001,150,000ENDOW10-2200قفل پشتی 43094

13753KE 13-01 557,000گوشه باالی بزرگENDOW100/10

23754ALT 16-01 341,000قطعه پایین اتصال اسپانیولتENDOW100/10

33755MNT 14-03 263,000لوالی باالی فریمENDOW100/10

43756MNT 14-04 212,000لوالی پایین لنگهENDOW100/10

53757MNT 14-05 212,000لوالی پایین فریمENDOW100/10

63758PLK 17-01 80,000(سفید)ست کاور پالستیکیENDOW100/10

73760MNT 14-02 13117,000 اتصال قیچی لوالی آکسENDOW100/10

83762APK 15-02 13145,000 زبانه مقابل قفل پایین آکسENDOW100/10

93759MNT 14-01 9117,000 اتصال قیچی لوالی آکسENDOW100/10

103761APK 15-01 9145,000 زبانه مقابل قفل پایین آکسENDOW100/10

113751KE 13-02574,000 گوشه باالی کوچکENDOW100/10

1,927,000ENDOWست دو حالته 1

103,000ENDOW100/10ست کاور پالستیکی رنگی 2

1401 دی مـــاه

ENDOWیـــراق آلـــات دو حــالــتـــه 



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

16001,923,000ENDOW20*85*35اسپانیولت درب سویچی 13832

18001,941,000ENDOW20*85*35اسپانیولت درب سویچی 23636

20002,048,000ENDOW20*85*35اسپانیولت درب سویچی 33622

18002,020,000ENDOW20*85*25اسپانیولت درب سویچی 43635

16002,013,000ENDOW20*85*35اسپانیولت درب سرویس 53035

18002,030,000ENDOW20*85*35اسپانیولت درب سرویس 63036

1600/221,490,000ENDOW10اسپانیولت درب بالکنی 74505

1800/221,597,000ENDOW10اسپانیولت درب بالکنی 84527

1800/401,727,000ENDOW10اسپانیولت درب بالکنی 94544

1,192,000SEMA120 کلید کامپیوتری5 برنزی 90توپی 13066

1,098,000SEMA120 کلید3 برنزی 90توپی 23065

1,334,000HILORAN120کلید کامپیوتری 5 میلی 90توپی 33069

1,250,000HAILOOK120 سرویس90توپی 43951

351,030,000ENDOW40*90قفل درب سرویس 54439

251,066,000ENDOW40*90قفل درب سرویس 64441

351,030,000ENDOW40*85قفل درب سویچی 74082

160,000ENDOW100(سـویـچـی)جلو زبانه درب کوچک83072

180,000ENDOW100(سـرویــس)جلو زبانه درب بزرگ93073

177,000ENDOW300(سـویـچـی)جلو زبانه درب کوچک خرچنگی104526

233,000ENDOW200(سـرویــس)جلو زبانه درب بزرگ خرچنگی114474

167,000ENDOW400/100 سفید13کلنگی 13055

360,000ENDOW250/50 استیل22کلنگی 24229

139,000ENDOW600/100چفت سرویس پالستیکی33046

1401 دی مـــاه

ENDOW و جـــلــوزبـــانـــه  تـــوپــی و قـــفـــل

بـــازوی امــنـیـتـــی

ENDOWاســپـانــیـولـت درب سـویـچـی 



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

Malta294,000W.BOSS100دستگیره پنجره آلومینیومی سفید 14500

Rewma376,000W.BOSS100دستگیره پنجره آلومینیومی سفید 24499

193,000W.BOSS200دستگیره پنجره پالستیکی سفید ترک34373

475,000ENDOW50دستگیره پنجره آلومینیومی سفید44232

511,000ENDOW50دستگیره پنجره آلومینیومی رنگی5

501,000W.BOSS100دستگیره پنجره آلومینیومی رنگی63613

Rewma1,387,000W.BOSS40 35*85دستگیره درب سویچی 14257

Malta1,200,000W.BOSS40 35*85دستگیره درب سویچی 23481

351,517,000ENDOW30*85دستگیره درب سویچی 33489

1,700,000W.BOSS40 رنگی35*85دستگیره درب سویچی 4

1,780,000ENDOW30 رنگی35*85دستگیره درب سویچی 5

Rewma1,467,000W.BOSS40 35*90دستگیره درب سرویس 64440

Malta1,270,000W.BOSS40 35*90دستگیره درب سرویس 74522

351,641,000ENDOW30*90دستگیره درب سرویس 83490

1,740,000W.BOSS40 رنگی35*90دستگیره درب سرویس 9

1,820,000ENDOW30 رنگی35*90دستگیره درب سرویس 10

30ترک2,330,000یک طرف کلیدخور باریک سفید- دستگیره دو طرفه 113316

TUM 21-01487,000ENDOW100/10 اتصال لوالی تک حالته123865

TUM 21-07735,000ENDOW100/10 اتصال لوالی میانی قابل تنظیم134064

TUM 21-02162,000ENDOW100/10 اتصال لوالی میانی ثابت143870

(سفید)ست کاور لوالی میانی153869  TUPLK 31-0176,000ENDOW100/10

1,191,000ENDOWست لوال ریگالژی میانی16

1,371,000ENDOW(پایین-باال)ست لوال ریگالژی دو تیکه17

2,562,000ENDOWست لوال ریگالژی سه تیکه با میانی18

1,989,000ENDOW  ست لوال ریگالژی سه تیکه با میانی ثابت19

1401 دی مـــاه

ENDOWدســتــگـــیـــره پـــنــجــــره 

ENDOWدســتــگـــیـــره ســویــچــی 

ENDOWدســتــگـــیـــره ســرویــس و بــالـکـنـی 



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

317,000W.BOSS200 سفید پنجره75لوالی 14280

472,000W.BOSS150 سفید درب100لوالی 24438

105,000HomePen(S)120(دار لبه-با مغز گالوانیزه ترک) سفید90لوالی 33054

105,000HomePen(S)120(بدون لبه-با مغز گالوانیزه ترک) سفید90لوالی 43053

115,000HomePen(H)160(دار لبه-با مغز گالوانیزه ترک) سفید90لوالی 53047

115,000HomePen(H)160(بدون لبه-با مغز گالوانیزه ترک) سفید90لوالی 63050

376,000W.BOSS200 رنگی پنجره75لوالی 74239

558,000W.BOSS200 رنگی درب100لوالی 83446

2,000,00024(تری دی ریگالژی ترک)سفید 3Dلوالی 94435

تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

270,000HomePen24 گرم440 (سفید)چسب سیلیکون ماستیک14444

300,000KSS24 گرم440 (ای تیره قهوه)چسب سیلیکون ماستیک24448

300,000KSS24 گرم440 (مشکی)چسب سیلیکون ماستیک34194

هـــــا چـــســــب

1401 دی مـــاه

لــــولــــاهـــــا



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

387,000200/100(قابل تنظیم)غلطک جفت چرخ برنزی ترک13061

22,000 ترک48*600نوار مویی 24445

460,000BLUEWINریل آلومینیومی پنجره کشویی33063

27,000350ترک 69*900نوار مویی 43682

219,000200(با زبانه)سورمه فشنگی کوتاه53801

261,000200(با زبانه)سورمه فشنگی بلند63604

359,000200(با زبانه)ای کوتاه سورمه پروانه73605

1340,0001000زاماک آکس 83076

940,0001000زاماک آکس 93078

96,000100زاماک درب دو لنگه ترک103080

35,0001000زاماک کشویی ترک113077

540,000کاردک شیشه123161

3,0501000 میل5زیرشیشه ثابت 133123

3,0501000 میل3زیرشیشه ثابت 143124

28,000400 میل24زیرشیشه قابل تنظیم 153126

26,000580 میل18زیرشیشه قابل تنظیم 163125

7,5001000عیار تنظیم لنگه پالستیکی173135

8,5001000درپوش تخلیه آب پالستیکی183131

1401 دی مـــاه

مـــلــــزومــــات



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

3.92,980*16پیچ سرمته 13099

3.93,320*19پیچ سرمته 23100

3.94,030*25پیچ سرمته 33102

3.94,830*32پیچ سرمته 43103

3.95,740*38پیچ سرمته 53104

4.26,420*38پیچ سرمته 63107

4.811,900*50پیچ سرمته 73109

4.812,130*60پیچ سرمته 83110

4.814,790*70پیچ سرمته 93111

3.93,650*25پیچ سر سوزنی 103114

3.94,190*32پیچ سر سوزنی 113115

3.94,590*38پیچ سر سوزنی 123116

7.521,970*70پیچ نصب بولتکس 133120

7.525,460*80پیچ نصب بولتکس 143121

7.534,660*100پیچ نصب بولتکس 153122

هــــــا پـــیــــچ

1401 دی مـــاه



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

242,000300 ورق 32کانکتور سایز 13829

2.549,000300 ورق 32کانکتور سایز 23844

242,000300 ورق 34کانکتور سایز 34311

2.549,000300 ورق 34کانکتور سایز 44215

242,000300 ورق 36کانکتور سایز 54312

2.549,000300 ورق 36کانکتور سایز 64313

242,000300 ورق 38کانکتور سایز 73752

2.549,000300 ورق 38کانکتور سایز 83645

تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

140,000 میل60بست مولیون کشویی سش 14015

70,000 میل48بست مولیون کشویی ثابت 24568

1401 دی مـــاه

کــــانــکــتــــور لـــولـــایـــی

کــــانــکــتــــور کـــشـــویــــی



تعدادکارتنبرندقیمتنام کاالکد کاالردیف 

254,990FST(Steel) 600اسپانیولت تک حالته 12003

326,410FST(Steel) 800اسپانیولت تک حالته 22004

414,440FST(Steel) 1000اسپانیولت تک حالته 32005

480,540FST(Steel) 1200اسپانیولت تک حالته 42006

558,170FST(Steel) 1400اسپانیولت تک حالته 52007

639,060FST(Steel) 1600اسپانیولت تک حالته 62008

FSTاســـپـــانـیـــولـــت تـــک حــالــتـــه 

1401 دی مـــاه


