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(ریال)قیمت واحدسایزنام محصول(ریال)قیمت واحدسایزنام محصول®قیمت  واحدسایزنام محصول

1,626,686متر16*3کابل تخت افشان535,299متر16*1کابل افشان16,297متر0/5*1سیم افشان

2,542,885متر25*3کابل تخت افشان787,218متر25*1کابل افشان23,576متر0/75*1سیم افشان

3,535,462متر35*3کابل تخت افشان1,115,987متر35*1کابل افشان31,160متر1*1سیم افشان

4,964,101متر50*3کابل تخت افشان1,569,936متر50*1کابل افشان42,154متر1/5*1سیم افشان

7,034,051متر70*3کابل تخت افشان2,230,151متر70*1کابل افشان68,776متر2/5*1سیم افشان

9,252,070متر95*3کابل تخت افشان2,993,976متر95*1کابل افشان114,210متر4*1سیم افشان

3,960,519متر120*1کابل افشان169,341متر6*1سیم افشان

3,010,857متر16+25*3کابل افشان7,565,793متر240*1کابل افشان309,577متر10*1سیم افشان

3,998,375متر16+35*3کابل افشان469,519متر16*1سیم افشان

5,779,309متر25+50*3کابل افشان46,422متر0/5*2کابل افشان730,968متر25*1سیم افشان

8,182,176متر35+70*3کابل افشان68,779متر0/75*2کابل افشان1,028,543متر35*1سیم افشان

83,110متر1*2کابل افشان1,492,339متر50*1سیم افشان

152,852متر1*4کابل افشان115,334متر1/5*2کابل افشان2,144,146متر70*1سیم افشان

211,493متر1/5*4کابل افشان182,793متر2/5*2کابل افشان2,898,586متر95*1سیم افشان

345,318متر2/5*4کابل افشان282,617متر4*2کابل افشان3,832,502متر120*1سیم افشان

535,962متر4*4کابل افشان409,137متر6*2کابل افشان

775,467متر6*4کابل افشان726,871متر10*2کابل افشان

1,381,334متر10*4کابل افشان38,129متر0/5*2سیم نایلون

2,129,391متر16*4کابل افشان63,350متر0/5*3کابل افشان53,943متر0/75*2سیم نایلون

94,746متر0/75*3کابل افشان69,068متر1*2سیم نایلون

118,562متر1*3کابل افشان97,057متر1/5*2سیم نایلون

269,993متر1/5*5کابل افشان158,461متر1/5*3کابل افشان155,987متر2/5*2سیم نایلون

431,325متر2/5*5کابل افشان262,750متر2/5*3کابل افشان

696,274متر4*5کابل افشان409,829متر4*3کابل افشان

982,741متر6*5کابل افشان599,436متر6*3کابل افشان

1,719,587متر10*5کابل افشان1,066,994متر10*3کابل افشان43,975متر0/5*2سیم کیسه ای

2,724,998متر16*5کابل افشان1,657,878متر16*3کابل افشان60,929متر0/75*2سیم کیسه ای

 رشته4کابل افشان 
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 رشته3کابل تخت افشان  رشته1کابل افشان  رشته1سیم افشان 

 رشته3/5کابل افشان 

 رشته2کابل افشان 

سیم نایلون

 رشته3کابل افشان 

 رشته5کابل افشان 

سیم کیسه ای
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772,480متر4*4کابل مفتول361,378متر10*1سیم مفتول84,125متر0/5*2کابل شیلدار

1,081,418متر6*4کابل مفتول513,129متر16*1سیم مفتول106,284متر0/75*2کابل شیلدار

1,527,270متر10*4کابل مفتول123,400متر1*2کابل شیلدار

2,374,946متر16*4کابل مفتول561,037متر16*1کابل مفتول168,391متر1/5*2کابل شیلدار

841,681متر25*1کابل مفتول256,065متر2/5*2کابل شیلدار

325,974متر1*7کابل فرمان1,107,456متر35*1کابل مفتول

453,644متر1*10کابل فرمان1,629,972متر50*1کابل مفتول135,911متر0/75*3کابل شیلدار

620,588متر1*16کابل فرمان2,252,665متر70*1کابل مفتول168,463متر1*3کابل شیلدار

479,354متر1/5*7کابل فرمان3,078,696متر95*1کابل مفتول235,530متر1/5*3کابل شیلدار

665,129متر1/5*10کابل فرمان3,981,832متر120*1کابل مفتول356,608متر2/5*3کابل شیلدار

775,745متر1/5*12کابل فرمان4,733,707متر150*1کابل مفتول

1,052,321متر1/5*16کابل فرمان6,034,485متر185*1کابل مفتول175,721متر0/75*4کابل شیلدار

1,166,248متر1/5*18کابل فرمان7,650,443متر240*1کابل مفتول219,175متر1*4کابل شیلدار

1,361,929متر1/5*21کابل فرمان9,559,258متر300*1کابل مفتول303,194متر1/5*4کابل شیلدار

1,553,160متر1/5*24کابل فرمان462,369متر2/5*4کابل شیلدار

220,800متر1/5*2کابل مفتول

987,095متر25کابل جوش301,875متر2/5*2کابل مفتول63,569متر

1,373,354متر35کابل جوش433,102متر4*2کابل مفتول113,933متر

1,888,752متر50کابل جوش499,860متر6*2کابل مفتول161,468متر

955,140متر10*2کابل مفتول249,293متر

95,127متر373,108متر

63,612متر3,215,321متر16+25*3کابل مفتول485,413متر

84,575متر4,107,725متر16+35*3کابل مفتول598,607متر

94,785متر5,510,012متر25+50*3کابل مفتول

181,410متر7,868,105متر35+70*3کابل مفتول

558,884متر10,863,211متر50+95*3کابل مفتول72,981متر

167,877متر14,030,130متر70+120*3کابل مفتول128,751متر

17,220,432متر70+150*3کابل مفتول181,976متر

529,647متر6+6*1کابل کنستانتریک21,047,608متر95+185*3کابل مفتول283,446متر
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 رشته4کابل مفتول  رشته1سیم مفتول  رشته2کابل شیلدار 

کابل آنتن کواکسیال رشته3/5کابل مفتول  هوایی0/6 زوج 15کابل 

 رشته1کابل مفتول 

کابل فرمان

 رشته3کابل شیلدار 

 رشته4کابل شیلدار 

 رشته2کابل مفتول 

کابل جوش هوایی0/6کابل زوجی 

 هوایی0/6 زوج 2کابل 

 هوایی0/6 زوج 4کابل 

 هوایی0/6 زوج 6کابل 

کابل کواکسیال هوایی0/6 زوج 10کابل 

کابل آنتن داخلی هوایی0/6 زوج 20کابل 

RG-59کابل  هوایی0/6 زوج 25کابل 

 زمینی0/6کابل زوجی 
 ترکیبیRG-59کابل 

RG6کابل 

RG11کابل  زمینی0/6 زوج 2کابل 

KNXکابل  زمینی0/6 زوج 4کابل 

کابل کنستانتریک زمینی0/6 زوج 6کابل 

 زمینی0/6 زوج 10کابل 
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133,880متر309,706متر10*4کابل آلومینیوم96,642متر16*1کابل آلومینیوم

208,520متر410,994متر16*4کابل آلومینیوم135,110متر25*1کابل آلومینیوم

266,954متر176,792متر35*1کابل آلومینیوم

250,061متر232,430متر50*1کابل آلومینیوم

275,160متر1/5*2کابل ضد حریق276,816متر293,827متر70*1کابل آلومینیوم

342,638متر1/5*3کابل ضد حریق382,211متر398,298متر95*1کابل آلومینیوم

586,078متر530,784متر120*1کابل آلومینیوم

845,098متر0/75*20کابل آسانسوری613,235متر625,368متر150*1کابل آلومینیوم

1,014,821متر0/75*24کابل آسانسوریمتر775,574متر185*1کابل آلومینیوم

970,755متر240*1کابل آلومینیوم

1,201,264متر300*1کابل آلومینیوم

1,587,114متر400*1کابل آلومینیوم

1,986,190متر500*1کابل آلومینیوم

228,166متر10*2کابل آلومینیوم

257,268متر16*2کابل آلومینیوم

383,350متر25*2کابل آلومینیوم

538,648متر16+25*3کابل آلومینیوم

687,849متر16+35*3کابل آلومینیوم

842,976متر25+50*3کابل آلومینیوم

1,156,537متر35+70*3کابل آلومینیوم

1,490,313متر50+95*3کابل آلومینیوم

1,926,622متر70+120*3کابل آلومینیوم

2,260,214متر70+150*3کابل آلومینیوم

2,807,448متر95+185*3کابل آلومینیوم

ACSRکابل روکش دار 
CAT6 SFTP
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کابل شبکه رشته4کابل آلومینیوم  رشته1کابل آلومینیوم 

CAT6 UTP

CAT6 FTP

 رشته2کابل آلومینیوم 

FOX (هالوژن فری)کابل ضد حریق 42 

FERRET  50

MINX  73

DOG کابل آسانسوری118 

HYENA 126

WOLF  200
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 رشته3/5کابل آلومینیوم 


