
 
 متر مربع

   9.5RG  1پانل روکش دارگچی   63633 هر برگ   PVCتايل آکوستيک سوراخ دار روکش  46460

 عدم  متر مربع
 موجودی 

   12.5RG  2پانل روکش دارگچی   71000 هر برگ  تايل آکوستيک سوراخ دارل رنگ شده 

 عدم  متر مربع
 موجودی 

   12.5MR  3پانل روکش دارگچی   92300 هر برگ  تايل آکوستيک پانچ مربع رنگ شده 

   12.5FR  4پانل روکش دارگچی   83000 هر برگ   PVCتايل آکوستيک پانچ مربع روکش   49440 متر مربع

 عدم  متر مربع
 موجودی 

   12.5FM  5پانل روکش دارگچی   101500 هر برگ  تايل معمولی رنگ شده (سفيد) 

عدم   هر برگ   PVCتايل ساده روکش  36800 متر مربع
 موجودی

   6 آکوا پانل خارجی (پانل سيمانی) 

 پشت آلومينومی  PVCتايل ساده روکش  38220 متر مربع
  

   7  نبشی  L25  35300  هرشاخه

   8  رانر UH36  51600 هرشاخه ياقوت،الماس،حصيری،لوزی PVCتايل طرح دار روکش  33400 متر مربع

 عدم  متر مربع
 موجودی 

   F47  9پروفيل  71500 هرشاخه تايل معدنی اکومين پالنت 

 عدم  متر مربع
 موجودی 

   10  رانر U50  57700 هرشاخه   تايل معدنی فيليگرين 

 عدم  متر مربع
 موجودی 

   C50  11استاد   64600 هرشاخه  تايل معدنی فاين فرسکو 

   12  رانر U70  70500 هرشاخه   پروفيل کليکT-PROFILE600  8983 شاخه

   C70  13استاد   81300 هرشاخه   پروفيل کليک T-PROFILE 1200  17266 شاخه

   14  رانر U100  76600 هرشاخه   پروفيل کليک T-PROFILE 3600  63689 شاخه

   15  استاد C100  96500 هرشاخه  L-PROFILE 3000پروفيل نبشی سفيد   36950 شاخه

   TN25  16پيچ مخصوص پانل  138000 هر بسته    HT90اتصال آويز   726 عدد

   TB25  17پبچ مخصوص پانل سر مته دار   185000 هر بسته  (براکت)CT205اتصال مستقيم   1585 عدد

   LN9  18پيچ سازه به سازه   164000 هر بسته  (کليپس)F47آويز و پل برای   1442 عدد

   LB9.5  19پيچ سازه به سازه سرمته دار   172000 هر بسته   F47-CWبست طولی   1211 عدد

   SSB2.2  20ميخ و چاشنی  143500 هر بسته  درز گير بتونه  پودر  82300 کيسه

   SSB 3.2  21ميخ و چاشنی  126500 هر بسته  ماستيک پودر بتونه   96500 کيسه

   SSB 5.2  22ميخ و چاشنی   169600 هر بسته  متری90نوار درزگيری    56400 رول

  23   ١٢٠٠*٢۴٠٠ميل  ١۵پانل گچی  77850  هربرگ  CM۶٠آويز  ٢۵٣٠  عدد

  24  ١٢٠٠*٣٠٠٠ليم ١۵ یپانل گچ 95000  هربرگ  CM20 زيآو 960  عدد
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