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

1,841,000متر16*3کابل تخت افشان576,900متر16*1کابل افشان18,840متر0/5*1سیم افشان

2,878,000متر25*3کابل تخت افشان866,000متر25*1کابل افشان27,250متر0/75*1سیم افشان

4,001,000متر35*3کابل تخت افشان1,202,600متر35*1کابل افشان36,010متر1*1سیم افشان

5,737,000متر50*3کابل تخت افشان1,709,500متر50*1کابل افشان48,710متر1/5*1سیم افشان

7,959,000متر70*3کابل تخت افشان2,403,400متر70*1کابل افشان79,480متر2/5*1سیم افشان

10,691,200متر95*3کابل تخت افشان3,226,400متر95*1کابل افشان132,000متر4*1سیم افشان

4,134,600متر120*1کابل افشان195,700متر6*1سیم افشان

3,311,000متر16+25*3کابل افشان8,322,900متر240*1کابل افشان343,500متر10*1سیم افشان

4,350,000متر16+35*3کابل افشان526,300متر16*1سیم افشان

6,415,000متر25+50*3کابل افشان53,650متر0/5*2کابل افشان810,900متر25*1سیم افشان

8,918,000متر35+70*3کابل افشان79,500متر0/75*2کابل افشان1,141,000متر35*1سیم افشان

96,100متر1*2کابل افشان1,638,500متر50*1سیم افشان

176,700متر1*4کابل افشان133,300متر1/5*2کابل افشان2,353,800متر70*1سیم افشان

244,400متر1/5*4کابل افشان211,300متر2/5*2کابل افشان3,182,000متر95*1سیم افشان

399,100متر2/5*4کابل افشان326,600متر4*2کابل افشان4,118,600متر120*1سیم افشان

619,400متر4*4کابل افشان472,800متر6*2کابل افشان

896,100متر6*4کابل افشان840,000متر10*2کابل افشان

1,596,200متر10*4کابل افشان44,100متر0/5*2سیم نایلون

2,410,000متر16*4کابل افشان73,210متر0/5*3کابل افشان62,340متر0/75*2سیم نایلون

109,500متر0/75*3کابل افشان79,810متر1*2سیم نایلون

137,100متر1*3کابل افشان112,160متر1/5*2سیم نایلون

312,000متر1/5*5کابل افشان183,200متر1/5*3کابل افشان180,300متر2/5*2سیم نایلون

498,500متر2/5*5کابل افشان303,700متر2/5*3کابل افشان

804,600متر4*5کابل افشان473,600متر4*3کابل افشان

1,135,600متر6*5کابل افشان692,700متر6*3کابل افشان

1,987,100متر10*5کابل افشان1,233,000متر10*3کابل افشان48,860متر0/5*2سیم کیسه ای

3,084,000متر16*5کابل افشان1,875,900متر16*3کابل افشان67,700متر0/75*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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815,000متر4*4کابل مفتول401,600متر10*1سیم مفتول93,470متر0/5*2کابل شیلدار

1,162,200متر6*4کابل مفتول593,000متر16*1سیم مفتول118,100متر0/75*2کابل شیلدار

1,676,600متر10*4کابل مفتول142,600متر1*2کابل شیلدار

2,696,200متر16*4کابل مفتول598,300متر16*1کابل مفتول194,600متر1/5*2کابل شیلدار

916,500متر25*1کابل مفتول295,900متر2/5*2کابل شیلدار

354,700متر1*7کابل فرمان1,243,200متر35*1کابل مفتول

493,600متر1*10کابل فرمان1,738,200متر50*1کابل مفتول157,100متر0/75*3کابل شیلدار

717,200متر1*16کابل فرمان2,427,500متر70*1کابل مفتول194,700متر1*3کابل شیلدار

521,600متر1/5*7کابل فرمان3,347,900متر95*1کابل مفتول272,200متر1/5*3کابل شیلدار

739,100متر1/5*10کابل فرمان4,201,500متر120*1کابل مفتول412,100متر2/5*3کابل شیلدار

862,000متر1/5*12کابل فرمان5,048,000متر150*1کابل مفتول

1,169,300متر1/5*16کابل فرمان6,435,100متر185*1کابل مفتول198,900متر0/75*4کابل شیلدار

1,295,800متر1/5*18کابل فرمان8,319,400متر240*1کابل مفتول253,300متر1*4کابل شیلدار

1,513,300متر1/5*21کابل فرمان10,302,000متر300*1کابل مفتول351,000متر1/5*4کابل شیلدار

1,725,700متر1/5*24کابل فرمان534,300متر2/5*4کابل شیلدار

225,000متر1/5*2کابل مفتول

1,141,000متر25کابل جوش289,200متر2/5*2کابل مفتول73,500متر

1,587,000متر35کابل جوش428,800متر4*2کابل مفتول131,700متر

2,182,600متر50کابل جوش614,000متر6*2کابل مفتول186,600متر

1,039,000متر10*2کابل مفتول288,100متر

97,400متر431,200متر

65,200متر3,535,300متر16+25*3کابل مفتول561,000متر

94,000متر4,563,100متر16+35*3کابل مفتول691,800متر

107,600متر6,051,000متر25+50*3کابل مفتول

163,600متر8,741,000متر35+70*3کابل مفتول

503,800متر11,698,000متر50+95*3کابل مفتول78,000متر

194,000متر15,406,500متر70+120*3کابل مفتول143,100متر

18,153,300متر70+150*3کابل مفتول202,200متر

613,000متر6+6*1کابل کنستانتریک22,904,000متر95+185*3کابل مفتول315,000متر  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
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 رشته4کابل مفتول  رشته1سیم مفتول  رشته2کابل شیلدار 

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول
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148,800متر398,200متر10*4کابل آلومینیوم119,700متر16*1کابل آلومینیوم

208,900متر528,500متر16*4کابل آلومینیوم167,300متر25*1کابل آلومینیوم

267,400متر218,900متر35*1کابل آلومینیوم

175,000متر287,800متر50*1کابل آلومینیوم

318,000متر1/5*2کابل ضد حریق1,021,000متر363,800متر70*1کابل آلومینیوم

412,500متر1/5*3کابل ضد حریق1,217,000متر493,100متر95*1کابل آلومینیوم

1,585,000متر657,100متر120*1کابل آلومینیوم

919,500متر0/75*20کابل آسانسوری2,043,000متر774,100متر150*1کابل آلومینیوم

1,104,100متر0/75*24کابل آسانسوری2,441,000متر978,500متر185*1کابل آلومینیوم

1,224,800متر240*1کابل آلومینیوم

1,515,600متر300*1کابل آلومینیوم

1,923,700متر400*1کابل آلومینیوم

2,459,000متر500*1کابل آلومینیوم

282,500متر10*2کابل آلومینیوم

331,000متر16*2کابل آلومینیوم

483,700متر25*2کابل آلومینیوم

692,500متر16+25*3کابل آلومینیوم

884,200متر16+35*3کابل آلومینیوم

1,033,600متر25+50*3کابل آلومینیوم

1,486,700متر35+70*3کابل آلومینیوم

1,916,000متر50+95*3کابل آلومینیوم

2,476,700متر70+120*3کابل آلومینیوم

2,906,000متر70+150*3کابل آلومینیوم

3,609,000متر95+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
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