
قیمت هر شاخهضخامتقطر خارجيقیمت هر شاخهحوزهضخامتقطر خارجيقطر خارجي

(In.) اینچ(mm)(mm)(ریال)متری 6کاربرد(mm)(mm)6 (ریال)متری

1323B1,815,0001631.31,745,000

1  1/4403B2,477,0002751.52,546,000

1  1/2503B3,129,0003901.83,419,000

2633B3,854,000411024,800,000

2  1/2753B /BD4,725,00051252.56,766,000

3  1/2903B /BD5,678,000

41103.2B /BD7,328,00016322,916,000باخط آبي

51253.2B /BD8,359,000

3.2B10,897,000

4BD13,807,000

3.9B16,888,000

4.9BD21,074,000

4.9B26,549,000

6.2BD33,430,00016334,127,000

6.2B42,150,00029035,888,000

31103.27,663,000

41253.2#N /A

2633,523,0003.28,219,000

3905,813,000

41107,848,000

1401/06/12C M-FR 29-18

2.76,747,000باخط آبي2110

7.7BD52,176,000

1100

. فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان مي تواند داشته باشد13361استاندارد 

p1:  تاریخ بازنگری 

6160

8200

250 10

12

لوله بوشن تعمیری

 مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بامanti-uv :9119استاندارد 

B : کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده اند.

3

3

315

  لیست قیمت مصرف کننده 

 شرکت وینوپالستیکUPVCلوله های 

مورد مصرف در فاضالب ساختمان:  ملي ایران9119استاندارد 
مورد مصرف لوله های ناوداني :  ملي ایران12142-1استاندارد 

روکار

BD :  ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضالب شهری- کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر.

ردیف

مورد مصرف در ابرساني تحت فشار: ملي ایران 13361استاندارد 

هواکشي

3.2

125

1603.211,267,000

24,152,000



ردیف
قطر خارجی

(mm)

ضخامت

(mm)

تعداد در

هر بسته

 قيمت هر شاخه 

(ریال) متری 6

1 (13/5) Vino Plus25588,000خم سرد20

2 (16) Vino Plus20793,000خم سرد25

3(13/5) Vino Bend25490,000خم سرد20

4 (16) Vino Bend20629,000خم سرد25

5(11) 1.540474,000خم سرد16

6(21) 1.5101,101,000خم سرد32

7(29)401.5101,392,000

1,815,000ندارد6 .501(36)8

2,627,000ندارد502.4(36)9

11,390,000ندارد101105.0

13,041,000ندارد کاناله7سابداکت11110

10,370,000ندارد کاناله3سابداکت12110

997,000-متر2.8 با طول 7عرض قرنیز داکت دار13

(ریال)قیمت هرعدد ابعاد کارتنتعداد در کارتننام محصولردیف

250D28,000(سفید، زرد، طوسی) 20بوشن ترمزدار بلند 1

190D40,000(سفید) 25بوشن ترمزدار 2

140D47,000(سفید)32بوشن ترمزدار 3

650D14,000(طوسی) 20درپوش 4

125C67,000(سفید، زرد) عصایی 20زانو 5

90C94,000(سفید، زرد) عصایی 25زانو 6

350C36,000(سفید، زرد) همسان 20زانو 7

240C50,000(سفید، زرد) همسان 25زانو 8

130C67,000(سفید، زرد) همسان 32زانو 9

96C64,000قوطی کلید عمق دار سفید10

318,000نداردنداردبوشن لوله سابداکت11

(ریال)قیمت هرعدد مورد مصرف(cm)طول فنرنام محصولردیف

-خم سرد80 16فنر 1

2,854,000خم سرد2080فنر  2

3,511,000خم سرد2580فنر  3

CM-FR36-17:بازنگری 

لیست قیمت مصرف کننده 

محصوالت برقی شرکت وینوپالستیک

11105 و 11215-21لوله برق و مخابرات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره های  

1401/06/12

(سفید، زرد، آبی و قرمز)سایز های پرمصرف در چهار رنگ 

(سفید)سایر سایز های لوله های برقی              

اتصاالت مربوط به لوله های برقی

ابزار مرتبط با لوله خم سرد



ف
کارتن(mm)سایز شرح کاالردی

تعداد در 

هر کارتن

قیمت 

(ریال)

ف
کارتن(mm)سایز شرح کاالردی

تعداد در 

هر کارتن

قیمت 

(ریال)

40D4598,00090 × 63A50409,000

50B160113,000110 × 63A38493,000

63B95151,000110 × 90A27662,000

75B50238,000160 × 110A111,289,000

90A70308,00090 × 63A66318,000

100A47319,000110 × 63A40436,000

110A40436,000110 × 90A30537,000

125A28551,00063B144369,000

160A181,076,00075--429,000

200-62,837,00090A105493,000

50B23084,000110A72561,000

63B105128,000125A45622,000

75B75161,00040_#N /A

90A85255,00050C39043,000

100--#N /A63C30055,000

110A60359,00075C126190,000

125A40405,00090C15093,000

160A24782,000110B170126,000

125B75212,000

160B36369,000

40D32128,00015110درپوش طرح جدیدB95170,000

50B100151,00063A310102,000

63A100211,00075A200161,000

75B37308,00090A120211,000

90A42440,000110A80211,000

110A24673,000125A47561,000

125A18748,00063 × 50B21076,000

160A111,334,00075 × 63C16898,000

200-53,772,00090 × 63B145113,000

50B80193,00090 × 75C95136,000

63A95278,000110 × 63B99147,000

75B30380,000110 × 75C68190,000

90A36531,000110 × 90B99137,000

110A22845,000125 × 90B75211,000

125A17998,000125 × 110B75232,000

160A82,012,000160 × 110B33382,000

200-43,727,000160 × 125B33370,000

5
سه راه خم بلند 

(87.5°)
110A19920,000200 × 160B181,726,000

87.5B62233,000*46,010,00063-110شیر یکطرفه قفلدار6

125B31440,00090*87.5B50404,000-110-90کالهک7

8
سه راه  

دریچه بازدید
110A30692,000110*87.5A29628,000

9
درب دریچه 

بازدید
110A141,045,000*45110°چهارراه 184,00019--110

90110A39628,00020°زانو دریچه دار 10
چهار راه  

90دریچه دار 
110A27798,000

p2CM-FR31-19

 لیست قیمت مصرف کننده

 شرکت وینوپالستیکPower-Seal اتصاالت 

زانو

(87.5°)
1

11

12

13

سه راه 

تبدیلی

(45°)

سه راه

تبدیلی

(87.5°)

موفه

زانو

(45°)
2

200A7

14

1,860,000

1401/06/12:تاریخ بازنگری 

طول*عرض*            ارتفاعA:76*39*53        B:60*32*43         C:45*40*33 :              (با چاپ قرمز)ابعاد کارتن 

زانو خم بلند18

درپوش مسدود 

کننده طرح وینو

3
  سه راه

(87.5°)

رابط

اتصاالت

تبدیل

16

17 سه راه

(45°)
4



ف
کارتن(mm)سایز شرح کاالردی

تعداد در 

هر کارتن
(ریال)قیمت 

ف
کارتن(mm)سایز شرح کاالردی

تعداد در 

هر کارتن
(ریال)قیمت 

63B95171,00040D9046,000

90A62308,00050B300117,000

110A46429,00063B190-

125A32594,00090A155-

63B140136,00063B128102,000

90B60238,00075C75245,000

110A72346,00090B72180,000

125A45450,000110A72276,000

63B62232,000125A60298,000

90C50427,000160A30493,000

110A30622,00050B160116,000

63B60285,00063B112157,000

90A39561,00090A90232,000

110A24733,000110A57308,000

125A18987,000125A45330,000

90 × 63A65402,000160A12656,000

110 × 63A45478,00063C160137,000

110 × 90A28662,00090B100238,000

125 × 110A20905,000110B60340,000

110 × 63A47436,000125B45420,000

110 × 90A32537,000160---

50B125153,000

63B72211,000

75B44380,00063B47370,000

90A50505,00075D28533,000

110 × 110B15964,00090A29767,000

125 × 110A24845,000110*110A21940,000

63B60238,000125*110A161,215,000 پایه دار  سیفون8
ابعاد 

با )کارتن 

CM-FR32-13

3
    سه راه 

90 °تکسر نری 

بوشن تعمیری

12
رابط دریچه   بازدید 

clean outکامل   

4
     سه راه       

45 °تکسرنری

5

  لیست قیمت مصرف کننده 

 شرکت وینوپالستیکاتصاالت سنتی

1
زانو

90°تکسرنری

2
زانو

45 °تکسرنری

سه راه تبدیلی 

45°تکسرنری  

6
سه راه تبدیلی 

90°تکسرنری  

1401/06/12:تاریخ بازنگری

B42370,000پایه دار63

کوپلینگ ترمزدار9

10
کوپلینگ ترمزدار

 طرح وینو

11

13
سیفون کامل  

(PSزانو +سیفون)

 Power Seal

سیفون 7


