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فهرست بهاي لوله و اتصاالت پرسی
  سایز40-75

قیمت (ریال)نام کاالکد کاالگروه فرعیردیف
1,200,000لوله آب  1024040لوله سایزباال1
1,512,700لوله آب  1025050لوله سایزباال2
2,065,600لوله آب  1026363لوله سایزباال3
4,082,700لوله آب  1027575لوله سایزباال4
2,109,800مغزي پرسی روپیچ "40×1 (SM).40101اتصال سایزباال5
2,639,800مغزي پرسی روپیچ "40×1 1/2 (SM).40102اتصال سایزباال6
3,775,200مغزي پرسی روپیچ "50×2 (SM).40103اتصال سایزباال7
4,879,600مغزي پرسی روپیچ "63×2 (SM).40104اتصال سایزباال8
8,007,200مغزي پرسی روپیچ "75×2 1/2 (SM).40105اتصال سایزباال9

2,374,600مغزي پرسی روپیچ "40×1 1/4 (SM).40107اتصال سایزباال10
3,207,100مغزي پرسی روپیچ "50× 11/2 (SM).40108اتصال سایزباال11
2,035,100مغزي پرسی توپیچ "40×1 (SF).40201اتصال سایزباال12
2,386,600مغزي پرسی توپیچ "40×1 1/2 (SF).40202اتصال سایزباال13
2,699,000مغزي پرسی توپیچ "50×1 (SF).40203اتصال سایزباال14
4,947,400مغزي پرسی توپیچ "63×1 (SF).40204اتصال سایزباال15
2,237,000رابط پرسی لوله 40 (SU).41040اتصال سایزباال16
2,998,200رابط پرسی لوله 50 (SU).41050اتصال سایزباال17
6,403,100رابط پرسی لوله 63 (SU).41063اتصال سایزباال18
8,963,500رابط پرسی لوله 75 (SU).41075اتصال سایزباال19
2,922,800تبدیل پرسی 50×40 (SR).41101اتصال سایزباال20
4,759,900تبدیل پرسی 63×40 (SR).41102اتصال سایزباال21
4,947,400تبدیل پرسی 63×50 (SR).41103اتصال سایزباال22
9,060,400تبدیل پرسی 75×63 (SR).41104اتصال سایزباال23
2,826,200تبدیل پرسی 40×32 (SR).41105اتصال سایزباال24
7,372,000تبدیل پرسی 75×50 (SR).41106اتصال سایزباال25
4,924,600زانوي توپیچ پرسی "40×1 1/2 (LF).42101اتصال سایزباال26
5,290,200زانوي پرسی لوله 40 (LL).42240اتصال سایزباال27
7,023,200زانوي پرسی لوله 50 (LL).42250اتصال سایزباال28
12,809,000زانوي پرسی لوله 63 (LL).42263اتصال سایزباال29
14,980,900زانوي پرسی لوله 75 (LL).42275اتصال سایزباال30
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3,655,000سه راه پرسی توپیچ "40×1"×1 (TFF).43001اتصال سایزباال31
4,051,100سه راه پرسی توپیچ 40×1"×40 (TF).43002اتصال سایزباال32
5,588,800سه راه پرسی توپیچ 50×1"×50 (TF).43003اتصال سایزباال33
10,390,500سه راه پرسی توپیچ 63×1"×63 (TF).43004اتصال سایزباال34
14,124,300سه راه پرسی توپیچ 75×2"×75 (TF).43005اتصال سایزباال35
6,969,300سه راه پرسی مساوي 40 (TT).43240اتصال سایزباال36
9,957,700سه راه پرسی مساوي 50 (TT).43250اتصال سایزباال37
16,616,100سه راه پرسی مساوي 63 (TT).43263اتصال سایزباال38
21,955,400سه راه پرسی مساوي 75 (TT).43275اتصال سایزباال39
9,949,800سه راه تبدیل پرسی 50×40×50 (TR).43301اتصال سایزباال40
15,012,800سه راه تبدیل پرسی 63×40×63 (TR).43302اتصال سایزباال41
15,146,500سه راه تبدیل پرسی 63×50×63 (TR).43303اتصال سایزباال42
4,172,600سه راه تبدیل پرسی 40×25×40 (TR).43304اتصال سایزباال43
4,340,500سه راه تبدیل پرسی 40×32×32 (TR).43305اتصال سایزباال44
4,567,400سه راه تبدیل پرسی 40×32×40 (TR).43306اتصال سایزباال45
5,775,900سه راه تبدیل پرسی 50×32×50 (TR).43307اتصال سایزباال46
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