
قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 

3,405,0003,575,2503,660,375حلقه 0/5*2سیم نایلون 1,760,0001,848,0001,892,00041حلقه 0/5*1    سیم افشان                     1

5,065,0005,318,2505,444,875حلقه 0/75*2سیم نایلون 2,357,0002,474,8502,533,77542حلقه 0/75*1    سیم افشان                     2

6,188,0006,497,4006,652,100حلقه 1*2سیم نایلون 3,045,0003,197,2503,273,37543حلقه 1*1    سیم افشان                            3

8,611,0009,041,5509,256,825حلقه 1/5*2سیم نایلون 4,112,0004,317,6004,420,40044حلقه 1/5*1    سیم افشان                        4

13,663,00014,346,15014,687,725حلقه 2/5*2سیم نایلون 6,168,0006,476,4006,630,60045حلقه 2/5*1   سیم افشان                       5

10,280,00010,794,00011,051,000حلقه 4*1    سیم افشان                           6

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 15,850,00016,642,50017,038,750حلقه 6*1    سیم افشان                           7

4,002,0004,202,1004,302,150حلقه 0/5*2کابل کیسه ای 27,000,00028,350,00029,025,00046حلقه 10*1    سیم افشان                          8

5,745,0006,032,2506,175,875حلقه 0/75*2کابل کیسه ای 43,100,00045,255,00046,332,50047حلقه 16*1   سیم افشان                         9

6,920,0007,266,0007,439,000حلقه 1*2کابل کیسه ای 664,500697,725714,33848متر25*1   سیم افشان                        10

9,975,00010,473,75010,723,125حلقه 1/5*2کابل کیسه ای 902,000947,100969,65049متر35*1    سیم افشان                        11

14,763,00015,501,15015,870,225حلقه 2/5*2کابل کیسه ای 1,337,5001,404,3751,437,81350متر50*1    سیم افشان                        12

1,881,5001,975,5752,022,613متر70*1    سیم افشان                        13

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 2,506,5002,631,8252,694,488متر95*1    سیم افشان                        14

4/5Cکابل کواکسیال 3,113,0003,268,6503,346,47551متر120*1    سیم افشان                        15 -2V82,50086,62588,688متر

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 

67,50070,87572,563مترساده  RG59کابل 4,116,0004,321,8004,424,70052حلقه 1/5*1سیم افشان ارت 16

94,50099,225101,588مترترکیبی  RG59کابل 6,174,0006,482,7006,637,05053حلقه 2/5*1سیم افشان ارت 17

10,290,00010,804,50011,061,750حلقه 4*1سیم افشان ارت 18

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 15,875,00016,668,75017,065,625حلقه 6*1سیم افشان ارت 19

زوجی2(0/6مسی )کابل تلفنی 27,135,00028,491,75029,170,12554حلقه 10*1سیم افشان ارت 20 51,75054,33855,631متر 

زوجی4(0/6مسی )کابل تلفنی 43,322,00045,488,10046,571,15055حلقه 16*1سیم افشان ارت 21 92,25096,86399,169متر 

زوجی6(0/6مسی )کابل تلفنی 668,000701,400718,10056متر25*1سیم افشان ارت 22 132,000138,600141,900متر 

زوجی10(0/6مسی )کابل تلفنی 907,000952,350975,02557متر35*1سیم افشان ارت 23 218,250229,163234,619متر 

1,344,0001,411,2001,444,800متر50*1سیم افشان ارت 24

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 1,891,0001,985,5502,032,825متر70*1سیم افشان ارت 25

122,500129,795131,688متر1*2کابل شیلددار2,519,0002,644,9502,707,92558متر95*1سیم افشان ارت 26

145,900156,400156,843متر1/5*2کابل شیلددار3,128,0003,284,4003,362,60059متر120*1سیم افشان ارت 27

210,000219,850225,750متر2/5*2کابل شیلددار60

197,000211,740211,775متر1/5*3کابل شیلددار61قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 

294,800307,100316,910متر2/5*3کابل شیلددار1,767,0001,855,3501,899,52562حلقه 0/5*1سیم مفتول 28

246,000246,000264,450متر1/5*4کابل شیلددار2,336,3002,453,1152,511,52363حلقه 0/75*1سیم مفتول 29

3,051,0003,203,5503,279,825حلقه 1*1سیم مفتول 30

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 4,132,0004,338,6004,441,900حلقه 1/5*1سیم مفتول 31

1,540,0001,617,0001,655,500متر16*3کابل تخت 6,198,0006,507,9006,662,85064حلقه 2/5*1سیم مفتول 32

10,330,00010,846,50011,104,750حلقه 4*1سیم مفتول 33

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 15,931,00016,727,55017,125,825حلقه 6*1سیم مفتول 34

1,181,0001,240,0501,269,575متر27,775,00029,163,75029,858,12565حلقه 10*1سیم مفتول 35

442,000464,100475,150متر16*1سیم مفتول 36

قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 

259,800272,790279,285متر1/5*2هالوژن فری 66قیمت  سه ماههقیمت  دوماههقیمت نقدی واحدسایزنام محصول ردیف 

363,700381,885390,978متر2/5*2هالوژن فری 283,000297,150304,22567حلقه 10*1سیم مفتول ارت 37

379,600398,580408,070متر1/5*3هالوژن فری 450,000472,500483,75068متر16*1سیم مفتول ارت 38

553,000580,650594,475متر2/5*3هالوژن فری 668,750702,188718,90669متر25*1سیم مفتول ارت 39

.هرگونه سفارش می بایست در فرم درخواست کاال با مهر و امضا سفارش دهنده ارسال گردد907,000952,350975,025متر35*1سیم مفتول ارت 40

41لیست شماره 

( NYZ- بند تخت  )سیم نایلونی(NYAF)سیم افشان 

کابل کیسه ای 

کابل کواکسیال 

RG59کابل 

کابل شیلددار

  J-Y(ST)Yکابل تلفنی زوجی 

(NYAF)سیم افشان ارت 

سیم مفتول

سیم مفتول ارت 

(HFFR)کابل نسوز 

(knx)کابل هوشمند 

(knx)کابل هوشمند 

کابل های تخت 

4از1صفحه 


