
 
 

 

         
1398/05/01 
No:1            

 پارش آُي تاب اصلی غرکت لیطت هحصْالت                                 

      غِرک صٌعتی عباش آباد (  –) تحْیل کارخاًَ                                                   

                                                                                                        RAL  -  9016       لبَ دار – تایل آلْهیٌیْهی ضازٍ ًوایاى     

                              

 رد
 size TH         غرح کاال

 ّزى

gr 
 قیوت )ریال( هػخصات کذکاال

ّاحذ بطتَ 

 (کارتي )یبٌذ

 تایل ضادٍ  1
 sqm 8.64 ------- کوره ای 2000005006601 ---- 0/5 60 ×60

60× 60 0/6 590 2000006006600  ------- 8.64 sqm 

2 
 ّضط پاًچ هٌظن 

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/5 460 2001185006610  ------- 8.64 sqm 

60× 60 0/6 560 2001186006610  ------- 8.64 sqm 

3 
 ّضط پاًچ هٌظن 

(hole 2.3mm c/c 8 mm) 

60× 60 0/5 460 2001235006610  ------- 8.64 sqm 

60× 60 0/6 560 2001236006610  ------- 8.64 sqm 

4 
 توام پاًچ هٌظن 

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/5 440 2002185006620  ------- 8.64 sqm 

60× 60 0/6 530 2002186006620  ------- 8.64 sqm 

5 
 ًاهٌظن   توام پاًچ

(hole 2.3mm c/c 8 mm) 

60× 60 0/5 440 2002235006620  ------- 8.64 sqm 

60× 60 0/6 530 2002236006620  ------- 8.64 sqm 

6 
 کالضیک هٌظن

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/5 ---- 2005185006600  ------- 8.64 sqm 

60× 60 0/6 ---- 2005186006610  ------- 8.64 sqm 

 پاًچ هربع -توام پاًچ  7
60× 60 0/5 ---- 2004505006600  ------- 8.64 sqm 

60× 60 0/6 ---- 2004506006610  ------- 8.64 sqm 

 

 RAL  -  9016      صافلبَ    -بذّى لبَ   -ضازٍ ًوایاى   تایل آلْهیٌیْهی

 size TH غرح کاال رد
 ّزى

gr 
 هػخصات کذکاال

 

 ال(قیوت )ری

 

ّاحذ بطتَ 

 (کارتي ) بٌذی 

 تایل ضادٍ  8

30× 30 0/5  2010005003300  ------- 3.60 sqm 

60× 60 0/6  2010006006601  ------- 8.64 sqm 

1/20× 60 0/6  2010006012601  ------- 11.52 sqm 

9 
 ّضط پاًچ هٌظن 

(hole 2.3mm c/c 8 mm) 

30× 30 0/5  2011235003310 6*18*6 ------- 3.60 sqm 

60× 60 0/6  2011236006611  ------- 8.64 sqm 

1/20× 60 0/6  2011236012611  ------- 11.52 sqm 

10 
 پاًچ  ًاهٌظن  توام 

(hole 2.3mm c/c 5 mm) 

30× 30 0/5  2012235003320  ------- 3/60 sqm 

60× 60 0/6  2012236006621  ------- 8.64 sqm 

1/20× 60 0/6  2012236012621  ------- 11.52 sqm 

11 
 کالضیک هٌظن

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/6  2015186006611  ------- 8.64 sqm 

1/20× 60 0/6  2015186012611  ------- 11.52 sqm 

 پاًچ هربع -توام پاًچ  12
60× 60 0/6  2014006006611  ------- 8.64 sqm 

1/20× 60 0/6  2014506012611  ------- 11.52 sqm 

 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 .عوارض و مالیات ارزش افسوده بر اساش قوانین کشور به مبلغ فوق اضافه می گردد 

 متناسب با مقدار و مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیرد. تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                



 
 

 

 

 
1398/05/01 
No:2            

 

 

 ت اصلی غرکت پارش آُي تابلیطت هحصْال                              

                           غِرک صٌعتی عباش آباد (  –) تحْیل کارخاًَ                                                    

 

    RAL  -  9016              clip – in    تایل آلْهیٌیْهی ضازٍ هخفی         

 size TH غرح کاال رد
وزن 

 تقریبی 

(gr) 
 هػخصات کذکاال

 

 قیوت )ریال(

 

 ّاحذ بطتَ بٌذی 

 (کارتي )

 تایل ضادٍ  13

30× 30 0/5  2130005003300  ------- 2.16 sqm 

60× 60 0/5  2120005006601  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6 680 2120006006601  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  2130006012601  ------- 11.52 sqm 

14 
 ّضط پاًچ هٌظن 

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/5  --------  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6 650 2121186006611  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  2131186012611  ------- 11.52 sqm 

15 
 ّضط پاًچ هٌظن 

(hole 2.3mm c/c 8 mm) 

30× 30 0/5  2131235003310  ------- 2.16 sqm 

60× 60 0/5  2121235006611  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6 650 2121236006611  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  2131236012611  ------- 11.52 sqm 

16 
 توام پاًچ هٌظن 

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/5  ---------  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6 620 2122186006611  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  ---------  ------- 11.52 sqm 

17 
 توام پاًچ  ًاهٌظن 

(hole 2.3mm c/c 5 mm) 

30× 30 0/5  2132235003320  ------- 2.16 sqm 

60× 60 0/5  2122235006621  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6 620 2122236006621  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  2132236012621  ------- 11.52 sqm 

18 
 کالضیک هٌظن

(hole 1.8mm c/c 5 mm) 

60× 60 0/5  2125185006601  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6  2125186006611  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  --------  ------- 11.52 sqm 

 اًچ هربعپ -توام پاًچ  19

60× 60 0/5  2124505006611  ------- 5.04 sqm 

60× 60 0/6  2124506006611  ------- 5.04 sqm 

60× 1/20 0/6  2134506012611  ------- 11.52 sqm 
 

 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 وق اضافه می گردد.عوارض و مالیات ارزش افسوده بر اساش قوانین کشور به مبلغ ف 

 متناسب با مقدار و مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیرد. تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                

 

 

 



 
 

 

 

1398/05/01 
No:3            

  

 پارش آُي تاب اصلی غرکتلیطت هحصْالت                                  

                        تِراى (            –فرّغٌذٍ ) تحْیل اًبار                                                               

              PARS AHANTAB       RAL  - 9016               ضفیذ            CLICK   پرّفیل           

ّاحذ بطتَ 

 (کارتي ) بٌذی 
 قیوت )ریال(

 هترطْل
 کذ کاال هػخصات

 هر وزن

 کارتن

(kg) 
size رد غرح کاال 

72 Lm ------ 60×60 1001303510360 21.70 24x38 پرّفیل         DX    3600 20 

72 Lm ------- 60×60 1001303510120 13.28 24x28 پرّفی         DX    1200  21 

36 Lm ------- 60×60 1001303510060 8.600 24x28 پرّفیل    DX     600  22 

120 Lm ------- 60×60 1001004710300 21.20 24x24   پرّفیل  ًبػی     DX   3000   23 

36 Lm ------- 30×30 1001303511060 8.60 24x28 پرّفیل  P      DX     600 24 پاًچ دار 

18 Lm ------- 30×30 1001303511030 4.30 24x28 پرّفیل       DX     300  25 

20 Lm ------- 9016 2000385901004 560  26 غادّالیي آلْهیٌیْهی نبشی 

 0.4mm   27یس اضتیل فٌرآّ  ---- 3004000001000 0/4 ------- 250

 25cmA(3229) 28هفتْل آّیس فٌری بَ طْل  32 ---- 3004003229025  ------- 100

 50cmA(5754) 29هفتْل آّیس فٌری بَ طْل  57 ---- 3004005754050  ------- 100

 cm75A(8279) 30هفتْل آّیس فٌری بَ طْل   82 ---- 3004008279075  ------- 100

 100cmA(107104) 31هفتْل آّیس فٌری بَ طْل  107 ---- 3004107104100  ------- 100 

 

 PARS AHANTAB  اجساء جاًبی ضقف ریل هخفی

 غرح کاال رد
 ّزى 

تقریبی 

gr 
 ّاحذ بطتَ بٌذی    قیوت )ریال( ّاحذ کذکاال

 Lm 45 ------- هترطْل 1002112733503 430 پرّفیل ضپری هخفی  32

 ----- ------- عذد 3008010050302 ---- ٌگر()ُ آّیس ضپری هخفی اتصال 33

 ----- ------- عذد 3008010050303 ---- قطعَ اتصال ضپری هخفی 34

 ----- ------- عذد 3008010050306 ---- فٌر پػت تایل ضپری هخفی 35

 Lm 20 ------- هترطْل 1002142039552  9016کْرٍ ای   20*39*20 ًاّداًی گالْاًیسٍ هخفی 36

 Lm 20 ------- هترطْل 1002121439472 187 9016پیع رًگ   14*39*14ًی گالْاًیسٍ هخفی ًاّدا 37

 
 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 .عوارض و مالیات ارزش افسوده بر اساش قوانین کشور به مبلغ فوق اضافه می گردد 

 مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیردمتناسب با مقدار و  تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                

 
 



 
 

 

 

1398/05/01 
No:4            

 

 پارش آُي تاب اصلی غرکتلیطت هحصْالت 

                           غِرک صٌعتی عباش آباد (  –)تحْیل کارخاًَ                                                       

                                                                          گالْاًیسٍ                                پرّفیل  

   
 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 .عوارض و مالیات ارزش افسوده بر اساش قوانین کشور به مبلغ فوق اضافه می گردد 

 دار و مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیرد.متناسب با مق تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                

 TH غرح کاال رد

عرض 

 ّرق 

mm 

ّزى 

 ُرغاخَ

 grبَ  

 

ّزى 

 بطتَ

kg 

 ّاحذ کذ کاال 
 ریال()قیوت 

 هترطْل

 ّاحذ 

 بٌذی       تَبط

 F47 پرّفیل 38

 Lm 80 ------- مترطول 1002050047604 مطابق بازار 35 1780 95 0.60

 Lm 80 ------- مترطول 1002050047554 ------- 30/8 1544 95 0.55

 Lm 80 ------- مترطول ------------ غیراستاندارد ----- ----- 92 0.5

 UH36 پرّفیل 39
 Lm 80 ------- مترطول 1002040036554 مطابق بازار 23 1140 67 0.55

 Lm 80 ------- مترطول 1002040036504 ------- 20 1000 67 0.5

 L 25پرّفیل  40
 Lm 80 ------- مترطول 1002030025604 مطابق بازار 17 870 47 0.60

 Lm 80 ------- مترطول 1002030025554 غیراستاندارد ----- 720 46 0.55

 Lm 30 ------- مترطول 1002072525303 مطابق بازار  ------ 47 0.3 (25×25رًربیذ )ک 41

 Lm 80 ------- مترطول 1002020050554 مطابق بازار U50 0/55 107 1964 39 پرّفیل  42

 U70 پرّفیل  43
 Lm 80 ------- مترطول 1002020070554 مطابق بازار 42/5 2160 127 0.55

 Lm 80 ------- مترطول 1002020070504 --------- ----- ------ 126 0.50

 Lm 80 ------- مترطول 1002020100554 مطابق بازار U100 0/55 157 2190 43/8 پرّفیل  44

 Lm 36 ------- مترطول 1002010050603 مطابق بازار C50 0/60 137 1755 21 پرّفیل  45

 C70 پرّفیل  46
 Lm 36 ------- مترطول 1002010070603 مطابق بازار 25 2190 156 0.60

 Lm 36 ------- مترطول 1002010070553 --------- ----- ------ 156 0.55

 Lm 36 ------- مترطول 1002010100603 مطابق بازار C100 0/60 186 2583 31 پرّفیل 47

 1000 ------- ددع 3008100080270  20/8 ---- ---- 0/8 کلیپص  -  F47   براي پل ّ آّیس  48

 500 ------- عدد W 0/8 ---- ---- 18/5  3008050080272 اتصال -  F47  براي طْلي بطت 49

 500 ------- عدد 3008050080273  16 ---- ---- 0/8 براکت  -  هطتقین اتصال 50

 1000 ------- عدد HT  -  90 0/8 ---- ---- 15/5  3008100080289    اتصال آّیس  51



 
 

 

 

 
1398/05/01 
No: 5            

 

 لیطت هحصْالت اصلی غرکت پارش آُي تاب

         غِرک صٌعتی عباش آباد (  –) تحْیل کارخاًَ                                                       

    

 گالْاًیسٍ  ضوٌت بردپرّفیل       

 غرح کاال رد
 

 
TH قیوت)ریال( ّاحذ کذکاال هقطع 

بطتَ  ّاحذ

  بٌذی 

52 

 

 M 0/7ل گالْاًیسٍ هقطع یپرّف

M 80 1003010080703 30 ------- مترطول Lm 

M110 1003010110703 30 ------- مترطول Lm 

53 

 

 Lm 30 ------- مترطول V 0/7 V 80 1003020080703پرّفیل گالْاًیسٍ هقطع 

54 

 

 Lm 30 ------- رطولمت A 0/5 A 60 1003030060503پرّفیل گالْاًیسٍ هقطع 

 

 

                                 Fiber Cement Board صفحات ضیواًی الیاف دار 

 ّاحذبطتَ بٌذی

  پالت  ( 1)    

 قیوت )ریال(

 هتر هربع  
 هػخصات کذ کاال

 ّزى
 )تقریبی(

ُربرگ 

kg 

تعذاد 

 برگ

 ضخاهت 

     mm 
 رد غرح کاال

230.4 m2 -------- 5211120240080 1/20*2/40 11.5 80 8 55  فایبرضوٌت برد 

201.6 m2 -------- 5211120240100 1/20*2/40 14.5 70 10 56  فایبرضوٌت برد 

172.8 m2 -------- 5211120240120 1/20*2/40 16.5 60 12 57  فایبرضوٌت برد 

 

 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 بر اساش قوانین کشور به مبلغ فوق اضافه می گردد. عوارض و مالیات ارزش افسوده 

 مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیردمتناسب با مقدار و  تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                

 

 

 

 



 
 

 

 

 
1398/05/01 
No:6            

 

 لیطت هحصْالت اصلی غرکت پارش آُي تاب

         غِرک صٌعتی عباش آباد (  –) تحْیل کارخاًَ                                                       

    

 

            RAL - 9016                                       ضفیذ - ل آلْهیٌیْهی داهپاپرّفی        

 TH غرح کاال رد
ّزى 

gr 
 هػخصات کدکاال

 قیوت )ریال(

 هترهربع
size 

58 

 
 mm  0.5   ضخاهت mm011 عرض  پرّفیل داهپا

 )طْل ضفارغی( 
135  ×108  ×100 

 

 

ى پاًچبذّ 2805010813519 1825 0/5  ------- 
135 × 108 

× 100 

0/5 1825 2815010813519 
 پاًچ

1mm 
------- 

135 × 108 

× 100 

0/5 1825 2825010813519 
 پاًچ

2mm 
------- 

135 × 108 

× 100 

  به قیمت فوق اضافه می گردد.5درصورت فروش بصورت خرده فروشی % 

 

 

 اجساء جاًبی داهپا      

 غرح کاال رد
 ّزى 

 قیوت)ریال( ّاحذ کذکاال grبَ  
ّاحذ بطتَ 

 بٌذی

 Lm 64 ------- مترطول 1002130581004 1840 هتری( 4یْچاًل ) 59

 Lm 20 ------- مترطول 2000001000111 635 لبَ آلْهیٌیْهی) ًاّداًی آلْهیٌیْهی( 60

 ------ ------- مترطول 2000004000444  دّلبَ آلْهیٌیْهی 61

 ------ ------- مترطول 2000003000333  قائوَ آلْهیٌیْهی 62

 ------ ------- عدد 2000004000222  دریچَ آلْهیٌیْهی 63

 ------ ------- عدد ----------  کلیپ 63

 ------ ------- کیلوگرم 12mm  3008000000221آّیس )تطوَ گالْاًیسٍ(عرض  65

 

 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 مالیات ارزش افسوده بر اساش قوانین کشور به مبلغ فوق اضافه می گردد. عوارض و 

 مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیردمتناسب با مقدار و  تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 
1398/05/01 
No:7            

 

 

 غرکت پارش آُي تاب عرضَ غذٍ تْضطلیطت هحصْالت      

         ( ئیَ ًْیيصفا بٌگاٍ  –درب اًبار هرکسی  ) تحْیل                                                  

 

 

 

 

                                 GYPSUMپاًل  رّكع دار گچي   

 ّاحذبطتَ بٌذی

  پالت  ( 1)    

 قیوت )ریال(

 هتر هربع  
 کذ کاال هػخصات    

 ّزى
 )تقریبی(

ُربرگ 

kg 

تعذاد 

 برگ

 ضخاهت 

     mm 
 رد غرح کاال

288 m2 -------- 1/20*2/40 4211120240095 22/5 100 9.5  پاًل رّکع دار گچیRG  66 

230.4 m2 -------- 1/20*2/40 4211120240125 28/5 80 12.5  پاًل رّکع دار گچیRG  67 

 

  اضافَ هیگردد.5در صْرت فرّظ بصْرت برگی بَ قیوت فْق  % 

 

 

 

   

                             AL/PVC   size:60x60x7mm   تایل گچي رّكع   

       

 

 
 به صورت سفارشی تولید می گردد  تایل های الوان. 

 .عوارض و مالیات ارزش افسوده بر اساش قوانین کشور به مبلغ فوق اضافه می گردد 

 مبلغ خرید به مشتری تعلق می گیرداسب با مقدار و متن تخفیف 

 لیطت قیوت فرّظ جِت عاهلیتِای رضوی ّعوذٍ فرّغی                                                                            

 88535484فاکص:  خط(   8)   88175012-021 تلفي :                                                

 

 بطتَ بٌذی ّاحذ 

 رد غرح کاال کذ کاال ّاحذ )ریال(قیوت  (کارتي )

3.6  sqm ------ پػت   154          تایل گیپطْم هــذل 4220660100154 مترمربعAL 68 

3.6  sqm ------ پػت   996         تایل گیپطْم هــذل 4220660100996 مترمربعAL 69 

3.6  sqm ------ پػت   238         تایل گیپطْم هــذل 4220660100238 مترمربعAL 70 

3.6  sqm ------- رّکع تایل گیپطْم   مترمربعPVC   71          پاًچ  ًاهٌظن 


