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فهرست بهاي لوله و اتصاالت پرسی
 سایز16-32

قیمت (ریال)نام کاالکد کاالگروه فرعیردیف

105,300لوله آب سایز 1021616لوله1
174,700لوله آب سایز 1022020لوله2
329,800لوله آب سایز 1022525لوله3
457,200لوله آب سایز 1023232لوله4
229,400مغزي پرسی روپیچ"16×1/2 (SM).30101اتصال پرسی5
288,500مغزي پرسی روپیچ"20×1/2 (SM).30103اتصال پرسی6
392,600مغزي پرسی روپیچ"20×3/4 (SM).30104اتصال پرسی7
483,400مغزي پرسی روپیچ"25×3/4 (SM).30105اتصال پرسی8
678,600مغزي پرسی روپیچ"25×1 (SM).30106اتصال پرسی9

729,700مغزي پرسی روپیچ"32×1 (SM).30107اتصال پرسی10
526,000مغزي پرسی توپیچ مهره دار"16×1/2(SFH).30201اتصال پرسی11
752,700مغزي پرسی توپیچ مهره دار"20×1/2(SFH).30203اتصال پرسی12
994,700مغزي پرسی توپیچ مهره دار"20×3/4(SFH).30204اتصال پرسی13
1,220,400مغزي پرسی توپیچ مهره دار"25×3/4(SFH).30205اتصال پرسی14
1,782,000مغزي پرسی توپیچ مهره دار"32×1(SFH).30207اتصال پرسی15
291,400رابط پرسی 16 (SU).31016اتصال پرسی16
412,000رابط پرسی 20 (SU).31020اتصال پرسی17
623,300رابط پرسی 25 (SU).31025اتصال پرسی18
954,700رابط پرسی 32 (SU).31032اتصال پرسی19
288,500تبدیل پرسی 20×16 (SR).31101اتصال پرسی20
421,700تبدیل پرسی 25×16 (SR).31102اتصال پرسی21
495,800تبدیل پرسی 25×20 (SR).31103اتصال پرسی22
659,100تبدیل پرسی 32×20 (SR).31104اتصال پرسی23
731,400تبدیل پرسی 32×25 (SR).31105اتصال پرسی24
347,600زانوي توپیچ پرسی "16×1/2(LFZ).32001اتصال پرسی25
527,000زانوي توپیچ پرسی "20×1/2(LFZ).32002اتصال پرسی26
639,800زانوي توپیچ پرسی "20×3/4(LF).32103اتصال پرسی27
654,900زانوي توپیچ پرسی "25×3/4(LF).32104اتصال پرسی28
1,203,000زانوي توپیچ پرسی "32×1(LF).32106اتصال پرسی29
384,900زانوي پرسی لوله 16(LL).32216اتصال پرسی30
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619,000زانوي پرسی لوله 20(LL).32220اتصال پرسی31
965,900زانوي پرسی لوله 25(LL).32225اتصال پرسی32
1,313,500زانوي پرسی لوله 32(LL).32232اتصال پرسی33
535,700زانوي پرسی روپیچ 16×3/4 (LMZ).32401اتصال پرسی34
552,100زانوي پرسی روپیچ 20×3/4 (LMZ).32503اتصال پرسی35
657,200سه راه پرسی توپیچ 16×1/2"×16 (TF).33001اتصال پرسی36
833,400سه راه پرسی توپیچ 20×1/2"×20 (TF).33002اتصال پرسی37
469,500سه راه کنج پرسی توپیچ 16×1/2"×16 (KFZ).33101اتصال پرسی38
731,400سه راه کنج پرسی توپیچ 20×1/2"×16 (KFZ).33111اتصال پرسی39
868,100سه راه کنج پرسی توپیچ 20×1/2"×20 (KFZ).33102اتصال پرسی40
474,900سه راه پرسی مساوي 16 (TT).33216اتصال پرسی41
677,000سه راه پرسی مساوي 20 (TT).33220اتصال پرسی42
1,170,500سه راه پرسی مساوي 25 (TT).33225اتصال پرسی43
1,625,100سه راه پرسی مساوي 32 (TT).33232اتصال پرسی44
512,600سه راه تبدیل پرسی 20×16×16(TR).33301اتصال پرسی45
623,500سه راه تبدیل پرسی 20×16×20(TR).33302اتصال پرسی46
586,700سه راه تبدیل پرسی 20×20×16(TR).33303اتصال پرسی47
825,200سه راه تبدیل پرسی 25×16×20(TR).33304اتصال پرسی48
977,900سه راه تبدیل پرسی 25×16×25(TR).33305اتصال پرسی49
934,800سه راه تبدیل پرسی 25×20×20(TR).33306اتصال پرسی50
1,037,100سه راه تبدیل پرسی 25×20×25(TR).33307اتصال پرسی51
931,800سه راه تبدیل پرسی 20×25×20(TR).33308اتصال پرسی52
1,269,100سه راه تبدیل پرسی 32×16×32(TR).33310اتصال پرسی53
1,439,700سه راه تبدیل پرسی 32×20×32(TR).33312اتصال پرسی54
1,605,800سه راه تبدیل پرسی 32×25×32(TR).33314اتصال پرسی55
1,503,600سه راه تبدیل پرسی 25×32×25(TR).33315اتصال پرسی56
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