
سفارش گيريقيمت واحد- (ريال)تعداد در بستهسايزشرح كاالرده كاالرديف

40050٣00،٢00اسپانيوليت تك حالته (متال)١

60050٣56،٨00اسپانيوليت تك حالته (متال)٢

٨00٢54٣٣،٢00اسپانيوليت تك حالته (متال)٣

١000٢55١٨،٣00اسپانيوليت تك حالته (متال)4

١٢00٢5604،000اسپانيوليت تك حالته (متال)5

١400٢565٣،٢00اسپانيوليت تك حالته (متال)6

١600٢5٧6٣،500اسپانيوليت تك حالته (متال)٧

١٨00١0٨46،٩00اسپانيوليت تك حالته (متال)٨

٢000١0٩١١،١00اسپانيوليت تك حالته (متال)٩

40050٣٣5،400اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١0

60050٣٩٢،000اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١١

٨00٢546٨،400اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١٢

١000٢55٧١،١00اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١٣

١٢00٢56٧4،400اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١4

١400٢5٧٢٣،500اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١5

١600٢5٨٣٣،٩00اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١6

١٨00١0٩١٧،٣00اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١٧

٢000١0٩٨١،500اسپانيوليت تك حالته متال (كشويي)١٨

400504٢٧،٣00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)١٩

600504٨٣،٩00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢0

٨00٢5560،٣00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢١

١000٢5645،٣00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢٢

١٢00٢5٧٣١،١00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢٣

١400٢5٧٨0،٢00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢4

١600٢5٨٩0،600اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢5

١٨00١0٩٧٣،٩00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢6

٢000١0١،0٣٨،١00اسپانيوليت تك حالته (زاماك)٢٧

4005046٢،500اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٢٨

600505١٩،١00اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٢٩

٨00٢5560،٣00اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣0

١000٢56٩٨،١00اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣١

١٢00٢5٨0١،500اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣٢

١400٢5٨50،600اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣٣

١600٢5٩6١،000اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣4

١٨00١0١،044،٣00اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣5

٢000١0١،١0٨،500اسپانيوليت تك حالته زاماك (كشويي)٣6
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١600١0١،٣5٧،٨00اسپانيوليت درب ٨5*٣5 با زبانه٣٧

١600١0١،٣5٢،٨00اسپانيوليت درب ٨5*٣5 بدون زبانه٣٨

١٨00١0١،4٢٩،000اسپانيوليت درب ٨5*٣5 با زبانه٣٩

١٨00١0١،4٢4،000اسپانيوليت درب ٨5*٣5 بدون زبانه40

٢000١0١،500،٢00اسپانيوليت درب ٨5*٣5 با زبانه4١

٢000١0١،4٩5،٢00اسپانيوليت درب ٨5*٣5 بدون زبانه4٢

١600٢5٩5١،١50اسپانيوليت بالكني بكست 4٣٢٢

١٨00١0١،00٧،١00اسپانيوليت بالكني بكست 44٢٢

50١،6٣4،4١6-ست استاندارد دوحالته45

٧٨0١0505،١١٧-5٨0اسپانيوليت ارتفاع دوحالته46

١١٨0١0٨١٢،٨٨٣-٧٣0اسپانيوليت ارتفاع دوحالته4٧

١400١0٩64،5٧٢-٩50اسپانيوليت ارتفاع دوحالته4٨

١6٣0١0١،١6١،٩١0-١١٨0اسپانيوليت ارتفاع دوحالته 4٩

٢0٨0١0١،50٨،60٧-١6٣0اسپانيوليت ارتفاع دوحالته50

650١0٨٨6،٣١٣-٣٧5اسپانيوليت عرض دوحالته5١

٨40١0١،١54،٩٧6-565اسپانيوليت عرض دوحالته5٢

١045١0١،٣٢٩،045-٧٧0اسپانيوليت عرض دوحالته5٣

١٢65١0١،6٢0،0٧٨-٩٩0اسپانيوليت عرض دوحالته54

٨5050٣٣١،٨00-400اسپانيوليت قفل پشتي دوحالته55

١٣00١05٢٩،٨٢٨-٨50اسپانيوليت قفل پشتي دوحالته56

١500١0٧٣٧،٨0٩-١٢00اسپانيوليت قفل پشتي دوحالته5٧

50544،٩05-گوشه باال دوحالته استاندارد5٨

١00٢٧٩،٩6٩-اتصال پايين دوحالته5٩

٣00١40،٢٨6-لوالي باالي فريم60

٩٣00١٨٩،٢٢6لوالي باالي بازشو6١

١٣٣00١٩0،0٣٧لوالي باالي بازشو6٢

٣00١55،6٩0-لوالي پايين فريم ١50 كيلوگرم6٣

٣00١٧١،١٣٣-لوالي پايين بازشو64

١٣400٩٨،6٩4كيپر اتصال پايين دوحالته آكس 65١٣

٩400١00،٩٩٢كيپر اتصال پايين دوحالته آكس 66٩

١005٣،٧0٣-كاور پالستيكي سفيد دوحالته6٧

١005٣،٧0٣-كاور پالستيكي قهوه اي روشن دوحالته6٨

١005٣،٧0٣-كاور پالستيكي قهوه اي تيره دوحالته6٩
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40٩0١،4٨٨-ست استاندارد لوال تنظيم شو (بدون كاور)٧0

٩50٧١5،٨65ست مياني لوال تنظيم شو آكس ٧١٩

١٣50٧0٨،٧١٣ست مياني لوال تنظيم شو آكس ٧٢١٣

١005٣،٧0٣-كاور پالستيكي سفيد دوحالته٧٣

١005٣،٧0٣-كاور پالستيكي قهوه اي روشن دوحالته٧4

١005٣،٧0٣-كاور پالستيكي قهوه اي تيره دوحالته٧5

١0040١،٣٧5-سرمه فرانسوي باال٧6

١004٧٣،٩5٣-سرمه فرانسوي پايين٧٧

٩٣5046،6٧6كيپر سرمه فرانسوي آكس ٧٨٩

١00064،٢١٣-كيپر بازشو فرانسوي٧٩

١٣٣504٧،4٢٢كيپر سرمه فرانسوي آكس ٨0١٣

٧5٢00٢١٣،٢00 ميليمترلوال  (رنگ سفيد)٨١

١00١50٣0٢،400 ميليمترلوال  (رنگ سفيد)٨٢

٨٣( RAL ٨0رنگ قهوه اي تيره ١٩ ) ٧5٢00٢٢٣،٨60 ميليمترلوال

٨4( RAL ٨0رنگ قهوه اي تيره ١٩ ) ١00١50٣١٧،5٢0 ميليمترلوال

٨5( RAL ٨00رنگ قهوه اي روشن ٣ ) ٧5٢00٢٢٣،٨60 ميليمترلوال

٨6( RAL ٨00رنگ قهوه اي روشن ٣ ) ١00١50٣١٧،5٢0 ميليمترلوال

٨٧( RAL ٨0رنگ مشكي ٢٢ ) ٧5٢00٢٢٣،٨60 ميليمترلوال

٨٨( RAL ٨0رنگ مشكي ٢٢ ) ١00١50٣١٧،5٢0 ميليمترلوال

٧5٢00٢١٨،٢00 ميليمترلوال  (رنگ سفيد) ناخن دار٨٩

١00١50٣0٧،400 ميليمترلوال  (رنگ سفيد) ناخن دار٩0

٩0١50٩٧،500 ميليمترلوال ستاره اي٩١

٩٢( RAL ٨0رنگ قهوه اي تيره ١٩ ) ٩0١50١0٢،٣٧5 ميليمترلوال ستاره اي

٩٣( RAL ٨00رنگ قهوه اي روشن ٣ ) ٩0١50١0٢،٣٧5 ميليمترلوال ستاره اي

٩4( RAL ٨0رنگ مشكي ٢٢ ) ٩0١50١0٢،٣٧5 ميليمترلوال ستاره اي

50١55،٧00-دستگيره پنجره پالستيكي - سفيد٩5

٩6RAL ٨0050١60،٧00-دستگيره پنجره پالستيكي - قهوه اي روشن ٣

٩٧RAL ٨050١60،٧00-دستگيره پنجره پالستيكي - قهوه اي تيره ١٩

٩٨RAL ٨050١60،٧00-دستگيره پنجره پالستيكي - مشكي ٢٢

٩٩Eco - 50١50،٧00-دستگيره پالستيكي

50٢4٣،١00-دستگيره پنجره آلومينيومي - سفيد١00

١0١RAL ٨0050٢5٨،١00-دستگيره پنجره آلومينيومي - قهوه اي روشن ٣
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١0٢RAL ٨050٢5٨،١00-دستگيره پنجره آلومينيومي - قهوه اي تيره ١٩

١0٣RAL ٨050٢5٨،١00-دستگيره پنجره آلومينيومي - مشكي ٢٢

50٢٣0،٩45-دستگيره پنجره آلومينيومي Eco - سفيد١04

١05RAL٨00قهوه اي روشن ٣ - Eco 50٢45،٩45-دستگيره پنجره آلومينيومي

١06RAL ٨0قهوه اي تيره ١٩ - Eco 50٢45،٩45-دستگيره پنجره آلومينيومي

١0٧RAL ٨0مشكي ٢٢ - Eco  50٢45،٩45-دستگيره پنجره آلومينيومي

٣5/٩0٣0٩0٧،600دستگيره درب سرويسي دوطرفه سفيد  ١0٨

١0٩RAL٨00٣5/٩0٣0٩5٢،٩٨0دستگيره درب سرويسي دوطرفه قهوه اي روشن ٣

١١0RAL ٨0٣5/٩0٣0٩5٢،٩٨0دستگيره درب سرويسي دوطرفه قهوه اي تيره ١٩

١١١RAL ٨0٣5/٩0٣0٩5٢،٩٨0دستگيره درب سرويسي دوطرفه مشكي ٢٢

٣5/٨5٣0٨٩٢،600دستگيره درب سوييچي دوطرفه سفيد  ١١٢

١١٣RAL٨00٣5/٨5٣0٩٣٧،٢٣0دستگيره درب سوييچي دوطرفه قهوه اي روشن ٣

١١4RAL ٨0٣5/٨5٣0٩٣٧،٢٣0دستگيره درب سوييچي دوطرفه قهوه اي تيره ١٩

١١5RAL ٨0٣5/٨5٣0٩٣٧،٢٣0دستگيره درب سوييچي دوطرفه مشكي ٢٢

٢00١٣0،000-مقابلي قفل سوييچي١١6

١00١65،000-مقابلي قفل سرويسي١١٧

١٣٣00١5٩،5٩٢بازويي كلنگي كوتاه سفيد١١٨

٢٢٢00١٨5،4٣٩بازويي كلنگي بلند سفيد١١٩

600١٩٢،6٣6-چفت پالستيكي پنجره كلنگي١٢0

٣0٣0045،600بست مياني فلزي١٢١

٣١٣0045،600بست مياني فلزي١٢٢

٣٢٣0045،600بست مياني فلزي١٢٣

٣4٣0045،600بست مياني فلزي١٢4

٣5٣0045،600بست مياني فلزي ١٢5

٣6٣0045،600بست مياني فلزي ١٢6

٣٨٣0045،600بست مياني فلزي ١٢٧

١٢٨( A ) ١٣١500٢٨،060كيپر تك سوراخ

١٢٩( B ) ١٣١500٢4،400كيپر تك سوراخ

١٣0( C ) ١٣١500٢6،65٧كيپر تك سوراخ

٩١500٣٣،٧00كيپر تك سوراخ١٣١

5١000٢،٩00فيلر١٣٢

٣١000٢،٩00فيلر١٣٣
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