
 سینی کابل ایرانیان

لیست قیمت سینی کابل گالوانیزه 

 ایرانیان

2ورق  5/1ورق   ورق  

25/1  
1ورق  70ورق   50ورق   سینی کابل  

 گالوانیزه

89,000 68,000 57,000 43,000 34,000 000,22  
 

 سینی کابل
5 گالوانیزه عرض  

118,000 89,000 76,300 56,000 44,000 500,29  سینی کابل 
10 عرضگالوانیزه   

149,000 112,500 95,000 70,500 79,500 000,38  سینی کابل 
15 گالوانیزه عرض  

178,000 135,000 114,500 85,900 67,300 500,46  سینی کابل 
20 گالوانیزه عرض  

213,400 158,300 133,000 99,800 78,300 000,54  سینی کابل 
25 عرضگالوانیزه   

 سینی کابل 62,500 91,500 113,500 153,000 183,700 235,000
30 عرضگالوانیزه   

 سینی کابل 78,300 113,300 143,400 191,000 230,000 307,300
40 عرضگالوانیزه   

 سینی کابل 93,400 136,000 171,300 229,000 275,000 369,200
50 عرضگالوانیزه   

کابلسینی  114,200 159,500 199,700 265,000 318,000 425,500  
60 گالوانیزه عرض  

 

 

روبروى كوچه باربد پاساژ بوشهرى طبقه اول -آدرس :الله زار جنوبى   

٠٩١٢٢٢٣١٢٥٦تلفن :   

٣٣٩٧٧١٥١-٥٢تلفن ثابت :   

 

 



 

 

 گرم لیست قیمت سینی کابل گالوانیزه

 ایرانیان

2ورق  5/1ورق   25/1ورق   1ورق    
سینی کابل 

 گالوانیزه

 گرم

139,000 ,000107  ,00091  ,00072  سینی کابل 

10گالوانیزه عرض   

,000173  ,000135  ,300114  ,00091  سینی کابل 

15گالوانیزه عرض   

,000208  ,500161  ,000138  ,000108  سینی کابل 

20گالوانیزه عرض   

,000275  ,000215  ,500185  ,000149  سینی کابل 

30گالوانیزه عرض   

,400348  ,300271  ,000233  ,400187  سینی کابل 

40گالوانیزه عرض   

,000415  ,700325  ,000282  ,000225  سینی کابل 

50گالوانیزه عرض   

,000481  ,000380  ,000328  ,000270  سینی کابل 

60گالوانیزه عرض   



 

 

 سینی کابل ایرانیان

 (316) لیست قیمت سینی کابل استنلس استیل

  ایرانیان

1ورق  80ورق   70ورق   50ورق   سینی کابل  

استنلس 

 استیل

(316)  

,000217  ,000176  ,000161  000115,  سینی کابل 

10استنلس استیل   

,000273  ,000221  ,300203  ,000137  سینی کابل 

15 استنلس استیل  

,000328  ,500265  ,000246  ,000164  سینی کابل 

20 استنلس استیل  

,000435  ,000356  ,500329  ,000218  سینی کابل 

30 استنلس استیل  

,400545  ,300446  ,000413  ,400272  سینی کابل 

40 استنلس استیل  

,000652  ,700535  ,000495  ,000331  سینی کابل 

50 استنلس استیل  



     

 

 سینی کابل ایرانیان

ایرانیان  PVC لیست قیمت سینی کابل 

 سایز سینی کابل PVC قیمت فروش

سانتیمتر 8 /  29,000 PVC سینی کابل 

سانتیمتر 15 /  46,000 PVC سینی کابل 

سانتیمتر 20 /  75,000 PVC سینی کابل 

سانتیمتر 25 /  111,000 PVC سینی کابل 

 

 

روبروى كوچه باربد پاساژ بوشهرى طبقه اول -آدرس :الله زار جنوبى   

٠٩١٢٢٢٣١٢٥٦تلفن :   

٣٣٩٧٧١٥١-٥٢تلفن ثابت :   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


