
051-37289240-2

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

1,653,900متر16*3کابل تخت افشان533,600متر16*1کابل افشان16,930متر0/5*1سیم افشان

2,585,400متر25*3کابل تخت افشان801,100متر25*1کابل افشان24,500متر0/75*1سیم افشان

3,594,600متر35*3کابل تخت افشان1,112,500متر35*1کابل افشان32,400متر1*1سیم افشان

5,154,500متر50*3کابل تخت افشان1,581,300متر50*1کابل افشان43,770متر1/5*1سیم افشان

7,152,000متر70*3کابل تخت افشان2,223,100متر70*1کابل افشان71,420متر2/5*1سیم افشان

9,610,000متر95*3کابل تخت افشان2,984,500متر95*1کابل افشان118,600متر4*1سیم افشان

3,824,500متر120*1کابل افشان175,850متر6*1سیم افشان

3,032,500متر16+25*3کابل افشان7,698,800متر240*1کابل افشان308,600متر10*1سیم افشان

3,983,900متر16+35*3کابل افشان472,900متر16*1سیم افشان

5,875,900متر25+50*3کابل افشان48,210متر0/5*2کابل افشان728,700متر25*1سیم افشان

8,170,000متر35+70*3کابل افشان71,420متر0/75*2کابل افشان1,025,300متر35*1سیم افشان

86,300متر1*2کابل افشان1,472,100متر50*1سیم افشان

158,800متر1*4کابل افشان119,800متر1/5*2کابل افشان2,115,100متر70*1سیم افشان

219,610متر1/5*4کابل افشان189,800متر2/5*2کابل افشان3,009,700متر95*1سیم افشان

358,600متر2/5*4کابل افشان293,500متر4*2کابل افشان3,979,500متر120*1سیم افشان

556,510متر4*4کابل افشان424,900متر6*2کابل افشان

805,200متر6*4کابل افشان754,800متر10*2کابل افشان

1,434,300متر10*4کابل افشان39,600متر0/5*2سیم نایلون

2,165,000متر16*4کابل افشان65,800متر0/5*3کابل افشان56,100متر0/75*2سیم نایلون

98,400متر0/75*3کابل افشان71,720متر1*2سیم نایلون

123,110متر1*3کابل افشان100,780متر1/5*2سیم نایلون

280,400متر1/5*5کابل افشان164,600متر1/5*3کابل افشان162,000متر2/5*2سیم نایلون

447,900متر2/5*5کابل افشان272,900متر2/5*3کابل افشان

723,000متر4*5کابل افشان425,600متر4*3کابل افشان

1,020,500متر6*5کابل افشان622,500متر6*3کابل افشان

1,786,000متر10*5کابل افشان1,108,900متر10*3کابل افشان43,910متر0/5*2سیم کیسه ای

2,771,000متر16*5کابل افشان1,685,600متر16*3کابل افشان60,850متر0/75*2سیم کیسه ای

سیم نایلون

 رشته3کابل افشان 

 رشته5کابل افشان 

سیم کیسه ای

 رشته3کابل تخت افشان  رشته1کابل افشان  رشته1سیم افشان 

 رشته3/5کابل افشان 

 رشته2کابل افشان 

 رشته4کابل افشان 

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول

لیست قیمت شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
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732,000متر4*4کابل مفتول360,800متر10*1سیم مفتول84,000متر0/5*2کابل شیلدار

1,045,000متر6*4کابل مفتول532,800متر16*1سیم مفتول106,200متر0/75*2کابل شیلدار

1,506,600متر10*4کابل مفتول128,150متر1*2کابل شیلدار

2,423,000متر16*4کابل مفتول553,500متر16*1کابل مفتول174,900متر1/5*2کابل شیلدار

847,800متر25*1کابل مفتول265,900متر2/5*2کابل شیلدار

318,700متر1*7کابل فرمان1,150,000متر35*1کابل مفتول

443,500متر1*10کابل فرمان1,607,900متر50*1کابل مفتول141,200متر0/75*3کابل شیلدار

644,400متر1*16کابل فرمان2,245,500متر70*1کابل مفتول175,000متر1*3کابل شیلدار

468,700متر1/5*7کابل فرمان3,096,900متر95*1کابل مفتول245,000متر1/5*3کابل شیلدار

664,100متر1/5*10کابل فرمان3,886,500متر120*1کابل مفتول371,000متر2/5*3کابل شیلدار

774,600متر1/5*12کابل فرمان4,670,000متر150*1کابل مفتول

1,051,000متر1/5*16کابل فرمان5,952,600متر185*1کابل مفتول178,700متر0/75*4کابل شیلدار

1,164,400متر1/5*18کابل فرمان7,695,500متر240*1کابل مفتول227,600متر1*4کابل شیلدار

1,360,000متر1/5*21کابل فرمان9,528,700متر300*1کابل مفتول314,900متر1/5*4کابل شیلدار

1,551,000متر1/5*24کابل فرمان481,000متر2/5*4کابل شیلدار

173,200متر1/5*2کابل مفتول

1,025,000متر25کابل جوش260,000متر2/5*2کابل مفتول66,100متر

1,426,000متر35کابل جوش385,300متر4*2کابل مفتول118,300متر

1,961,200متر50کابل جوش552,000متر6*2کابل مفتول167,700متر

933,200متر10*2کابل مفتول258,850متر

87,600متر387,500متر

58,600متر3,238,500متر16+25*3کابل مفتول504,100متر

84,500متر4,180,000متر16+35*3کابل مفتول621,600متر

96,650متر5,542,500متر25+50*3کابل مفتول

147,000متر8,007,000متر35+70*3کابل مفتول

452,700متر10,716,000متر50+95*3کابل مفتول71,000متر

174,400متر14,113,000متر70+120*3کابل مفتول128,600متر

16,629,000متر70+150*3کابل مفتول181,700متر

550,000متر6+6*1کابل کنستانتریک20,981,000متر95+185*3کابل مفتول283,000متر  زمینی0/6 زوج 10کابل 

RG11کابل  زمینی0/6 زوج 2کابل 

KNXکابل  زمینی0/6 زوج 4کابل 

کابل کنستانتریک زمینی0/6 زوج 6کابل 

کابل آنتن داخلی هوایی0/6 زوج 20کابل 

RG-59کابل  هوایی0/6 زوج 25کابل 

 زمینی0/6کابل زوجی 
 ترکیبیRG-59کابل 

RG6کابل 

 هوایی0/6 زوج 2کابل 

 هوایی0/6 زوج 4کابل 

 هوایی0/6 زوج 6کابل 

کابل کواکسیال هوایی0/6 زوج 10کابل 

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 

لیست قیمت شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

11:شماره تغییرات1400/09/18:تاریخ قیمت گذاری

 رشته4کابل مفتول  رشته1سیم مفتول  رشته2کابل شیلدار 

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول
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134,000متر337,200متر10*4کابل آلومینیوم101,400متر16*1کابل آلومینیوم

188,000متر447,500متر16*4کابل آلومینیوم141,700متر25*1کابل آلومینیوم

241,000متر185,400متر35*1کابل آلومینیوم

147,800متر243,700متر50*1کابل آلومینیوم

286,000متر1/5*2کابل ضد حریق864,000متر308,100متر70*1کابل آلومینیوم

371,000متر1/5*3کابل ضد حریق1,031,000متر417,600متر95*1کابل آلومینیوم

1,342,200متر556,500متر120*1کابل آلومینیوم

826,200متر0/75*20کابل آسانسوری1,730,000متر655,600متر150*1کابل آلومینیوم

992,100متر0/75*24کابل آسانسوری2,066,800متر828,700متر185*1کابل آلومینیوم

1,037,300متر240*1کابل آلومینیوم

1,283,700متر300*1کابل آلومینیوم

1,629,200متر400*1کابل آلومینیوم

2,082,200متر500*1کابل آلومینیوم

240,000متر10*2کابل آلومینیوم

281,000متر16*2کابل آلومینیوم

409,650متر25*2کابل آلومینیوم

586,400متر16+25*3کابل آلومینیوم

748,900متر16+35*3کابل آلومینیوم

917,700متر25+50*3کابل آلومینیوم

1,259,100متر35+70*3کابل آلومینیوم

1,622,500متر50+95*3کابل آلومینیوم

2,097,400متر70+120*3کابل آلومینیوم

2,461,000متر70+150*3کابل آلومینیوم

3,056,300متر95+185*3کابل آلومینیوم

 رشته3/5کابل آلومینیوم 

 خودنگهدار4×95+25+25کابل 

 خودنگهدار4×120+25+25کابل 

راه های ارتباط با دفتر فروش سیم و کابل مشهد                                           
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 رشته2کابل آلومینیوم 

(هالوژن فری)کابل ضد حریق  خودنگهدار1×16+16کابل 

 خودنگهدار4×35+25+25کابل 

 خودنگهدار4×50+25+25کابل 

کابل آسانسوری خودنگهدار4×70+25+25کابل 

کابل شبکه رشته4کابل آلومینیوم  رشته1کابل آلومینیوم 

CAT6 UTP

CAT6 FTP

ACSRکابل روکش دار 
CAT6 SFTP

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول

لیست قیمت شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

11:شماره تغییرات1400/09/18:تاریخ قیمت گذاری


