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

1,691,800متر16*3کابل تخت افشان556,720متر16*1کابل افشان16,950متر0/5*1سیم افشان

2,644,700متر25*3کابل تخت افشان818,710متر25*1کابل افشان24,520متر0/75*1سیم افشان

3,676,900متر35*3کابل تخت افشان1,160,650متر35*1کابل افشان32,410متر1*1سیم افشان

5,162,700متر50*3کابل تخت افشان1,632,800متر50*1کابل افشان43,840متر1/5*1سیم افشان

7,315,500متر70*3کابل تخت افشان2,319,400متر70*1کابل افشان71,530متر2/5*1سیم افشان

9,622,200متر95*3کابل تخت افشان3,113,750متر95*1کابل افشان118,780متر4*1سیم افشان

4,118,950متر120*1کابل افشان176,120متر6*1سیم افشان

3,131,300متر16+25*3کابل افشان7,868,500متر240*1کابل افشان321,960متر10*1سیم افشان

4,158,400متر16+35*3کابل افشان488,300متر16*1سیم افشان

6,011,000متر25+50*3کابل افشان48,280متر0/5*2کابل افشان760,210متر25*1سیم افشان

8,510,000متر35+70*3کابل افشان71,540متر0/75*2کابل افشان1,069,700متر35*1سیم افشان

86,440متر1*2کابل افشان1,552,100متر50*1سیم افشان

159,000متر1*4کابل افشان120,000متر1/5*2کابل افشان2,230,000متر70*1سیم افشان

220,000متر1/5*4کابل افشان190,200متر2/5*2کابل افشان3,014,550متر95*1سیم افشان

359,200متر2/5*4کابل افشان293,930متر4*2کابل افشان3,985,800متر120*1سیم افشان

557,400متر4*4کابل افشان425,510متر6*2کابل افشان

806,500متر6*4کابل افشان755,950متر10*2کابل افشان

1,436,600متر10*4کابل افشان39,660متر0/5*2سیم نایلون

2,214,600متر16*4کابل افشان65,890متر0/5*3کابل افشان56,100متر0/75*2سیم نایلون

98,540متر0/75*3کابل افشان71,830متر1*2سیم نایلون

123,400متر1*3کابل افشان101,000متر1/5*2سیم نایلون

280,800متر1/5*5کابل افشان164,800متر1/5*3کابل افشان162,300متر2/5*2سیم نایلون

448,600متر2/5*5کابل افشان273,300متر2/5*3کابل افشان

724,200متر4*5کابل افشان426,300متر4*3کابل افشان

1,022,100متر6*5کابل افشان623,500متر6*3کابل افشان

1,788,400متر10*5کابل افشان1,109,700متر10*3کابل افشان43,980متر0/5*2سیم کیسه ای

2,834,000متر16*5کابل افشان1,724,200متر16*3کابل افشان60,930متر0/75*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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732,900متر4*4کابل مفتول361,400متر10*1سیم مفتول84,200متر0/5*2کابل شیلدار

1,124,700متر6*4کابل مفتول533,700متر16*1سیم مفتول106,300متر0/75*2کابل شیلدار

1,589,000متر10*4کابل مفتول128,400متر1*2کابل شیلدار

2,330,000متر16*4کابل مفتول583,500متر16*1کابل مفتول175,200متر1/5*2کابل شیلدار

875,400متر25*1کابل مفتول266,400متر2/5*2کابل شیلدار

339,100متر1*7کابل فرمان1,151,800متر35*1کابل مفتول

471,800متر1*10کابل فرمان1,695,200متر50*1کابل مفتول141,400متر0/75*3کابل شیلدار

645,500متر1*16کابل فرمان2,343,000متر70*1کابل مفتول175,210متر1*3کابل شیلدار

498,600متر1/5*7کابل فرمان3,201,900متر95*1کابل مفتول245,000متر1/5*3کابل شیلدار

691,800متر1/5*10کابل فرمان4,141,200متر120*1کابل مفتول371,000متر2/5*3کابل شیلدار

806,800متر1/5*12کابل فرمان4,923,100متر150*1کابل مفتول

1,094,500متر1/5*16کابل فرمان6,275,900متر185*1کابل مفتول182,800متر0/75*4کابل شیلدار

1,212,900متر1/5*18کابل فرمان7,956,500متر240*1کابل مفتول228,000متر1*4کابل شیلدار

1,416,500متر1/5*21کابل فرمان9,941,700متر300*1کابل مفتول315,400متر1/5*4کابل شیلدار

1,615,300متر1/5*24کابل فرمان481,000متر2/5*4کابل شیلدار

173,500متر1/5*2کابل مفتول

1,026,600متر25کابل جوش261,000متر2/5*2کابل مفتول66,150متر

1,428,300متر35کابل جوش385,900متر4*2کابل مفتول118,500متر

1,964,400متر50کابل جوش552,600متر6*2کابل مفتول168,000متر

934,700متر10*2کابل مفتول259,300متر

95,300متر388,100متر

64,000متر3,344,000متر16+25*3کابل مفتول504,900متر

85,000متر4,272,100متر16+35*3کابل مفتول622,600متر

94,800متر5,731,000متر25+50*3کابل مفتول

182,000متر8,182,900متر35+70*3کابل مفتول

559,000متر11,297,800متر50+95*3کابل مفتول73,000متر

175,000متر14,591,400متر70+120*3کابل مفتول134,000متر

17,910,000متر70+150*3کابل مفتول189,300متر

551,000متر6+6*1کابل کنستانتریک21,890,000متر95+185*3کابل مفتول294,800متر  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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134,000متر352,000متر10*4کابل آلومینیوم105,600متر16*1کابل آلومینیوم

215,000متر466,100متر16*4کابل آلومینیوم147,600متر25*1کابل آلومینیوم

267,000متر193,100متر35*1کابل آلومینیوم

273,100متر254,000متر50*1کابل آلومینیوم

286,200متر1/5*2کابل ضد حریق302,300متر321,000متر70*1کابل آلومینیوم

356,500متر1/5*3کابل ضد حریق418,000متر435,000متر95*1کابل آلومینیوم

640,000متر580,000متر120*1کابل آلومینیوم

846,000متر0/75*20کابل آسانسوری670,000متر683,000متر150*1کابل آلومینیوم

1,015,000متر0/75*24کابل آسانسوری148,100متر864,000متر185*1کابل آلومینیوم

1,081,000متر240*1کابل آلومینیوم

1,337,000متر300*1کابل آلومینیوم

1,734,000متر400*1کابل آلومینیوم

2,169,000متر500*1کابل آلومینیوم

250,000متر10*2کابل آلومینیوم

292,000متر16*2کابل آلومینیوم

427,000متر25*2کابل آلومینیوم

611,000متر16+25*3کابل آلومینیوم

781,000متر16+35*3کابل آلومینیوم

956,000متر25+50*3کابل آلومینیوم

1,312,000متر35+70*3کابل آلومینیوم

1,691,000متر50+95*3کابل آلومینیوم

2,185,000متر70+120*3کابل آلومینیوم

2,564,000متر70+150*3کابل آلومینیوم

3,184,000متر95+185*3کابل آلومینیوم

 رشته3/5کابل آلومینیوم 

HYENA 126

 خودنگهدار1×16+16کابل 

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

FOX (هالوژن فری)کابل ضد حریق 42 

FERRET  50

MINX  73

DOG کابل آسانسوری118 

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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