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  19/09/1401  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

  مشتریانلیست قیمت 

 )ریالقیمت ( واحد کد متریال نام محصول ردیف

 2,000,000 متر مربع M )3،2 عرض(  مات 1

 2,300,000 متر مربع S )3،2 عرض(  ساتن 2

 2,300,000 متر مربع T )3،2 عرض(  ترنسپرنت 3

 2.200.000 متر مربع M )53،2- عرض(  مات 4
 2,500,000 متر مربع L )3،2 عرض(  الکر 5
 4,000,000 متر مربع G گلکسی 6
 4,000,000 متر مربع B )متالیک( برلیان، 7
 2,500,000 متر مربع S ) 3،2-5 عرض(  ساتن 8

 2,700,000 متر مربع T ) 3،2-5 عرض(  ترنسپرنت 9

 2,800,000 متر مربع L ) 3،2-5 عرض(  الکر 10

11 cloud CLOUD 4,000,000 متر مربع 

 4,000,000 متر مربع LW پارچه هاي طرح دار جدید 12

 3,500,000 متر مربع ECO PM مات چاپی 13

 3,800,000 متر مربع ECO PS  ساتن چاپی 14

 5,300,000 متر مربع ECO HIGH GLOSS   PH  چاپی 15

 3,600,000 متر مربع PM-UV3,2 )3،2 عرض( UV مات چاپی 16

 4,000,000 متر مربع PT-UV3,2 ) 3،2 عرض( UV ترنسپرنت چاپی 17

 4,000,000 متر مربع PS-UV3,2 )3،2 عرض( UV ساتن چاپی 18

 6,000,000 متر مربع PH-UV3,2 ) 3،2 عرض(  HIGH GLOSS UV چاپی 19

 4,000,000 متر مربع PM-UV5 ) 3،2-5 عرض( UV مات چاپی 20

 4,400,000 متر مربع PT-UV5 ) 3،2-5 عرض( UV ترنسپرنت چاپی 21

 4.400.000 متر مربع PS-UV5 ) 3،2-5 عرض( UV ساتن چاپی 22
 6,800,000 متر مربع PH-UV5 )3،2-5 عرض( HIGH GLOSS UV چاپی 23
24 APPLY* A 3,300,000 متر مربع 
 8,800,000 متر مربع PSD-UV3,2 )3،2 عرض)  (Double Vision( ساتن دورو چاپی 25

 10,200,000 مترمربع PSD –UV5 )3،2-5 عرض)  (Double Vision( ساتن دورو چاپی 26
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  13/09/00  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

25 APPLY* A 00،00077 متر مربع،  

،0،000954 متر مربع PSD-UV3,2 )3،2 عرض)  (Double Vision( ساتن دورو چاپی 26  

،00،00055 مترمربع PSD –UV5 )3،2-5 عرض)  (Double Vision( ساتن دورو چاپی 27  
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 شـماره : 
 پیوست :

  مشتریانلیست قیمت 

 )ریالقیمت ( واحد کد متریال نام محصول ردیف

 2,000,000 متر مربع M )3،2 عرض(  مات 1

 2,300,000 متر مربع S )3،2 عرض(  ساتن 2

 2,300,000 متر مربع T )3،2 عرض(  ترنسپرنت 3

 2.200.000 متر مربع M )53،2- عرض(  مات 4
 2,500,000 متر مربع L )3،2 عرض(  الکر 5
 4,000,000 متر مربع G گلکسی 6
 4,000,000 متر مربع B )متالیک( برلیان، 7
 2,500,000 متر مربع S ) 3،2-5 عرض(  ساتن 8

 2,700,000 متر مربع T ) 3،2-5 عرض(  ترنسپرنت 9

 2,800,000 متر مربع L ) 3،2-5 عرض(  الکر 10

11 cloud CLOUD 4,000,000 متر مربع 

 4,000,000 متر مربع LW پارچه هاي طرح دار جدید 12

 3,500,000 متر مربع ECO PM مات چاپی 13

 3,800,000 متر مربع ECO PS  ساتن چاپی 14

 5,300,000 متر مربع ECO HIGH GLOSS   PH  چاپی 15

 3,600,000 متر مربع PM-UV3,2 )3،2 عرض( UV مات چاپی 16

 4,000,000 متر مربع PT-UV3,2 ) 3،2 عرض( UV ترنسپرنت چاپی 17

 4,000,000 متر مربع PS-UV3,2 )3،2 عرض( UV ساتن چاپی 18

 6,000,000 متر مربع PH-UV3,2 ) 3،2 عرض(  HIGH GLOSS UV چاپی 19

 4,000,000 متر مربع PM-UV5 ) 3،2-5 عرض( UV مات چاپی 20

 4,400,000 متر مربع PT-UV5 ) 3،2-5 عرض( UV ترنسپرنت چاپی 21

 4.400.000 متر مربع PS-UV5 ) 3،2-5 عرض( UV ساتن چاپی 22
 6,800,000 متر مربع PH-UV5 )3،2-5 عرض( HIGH GLOSS UV چاپی 23
24 APPLY* A 3,300,000 متر مربع 
 8,800,000 متر مربع PSD-UV3,2 )3،2 عرض)  (Double Vision( ساتن دورو چاپی 25

 10,200,000 مترمربع PSD –UV5 )3،2-5 عرض)  (Double Vision( ساتن دورو چاپی 26
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  19/09/1401  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

  مشتریانلیست قیمت 

 )ریالقیمت ( واحد تصویر نام محصول ردیف

 گوشه 27
 

014 عدد  , 000 

 کرو 28
 

018 متر طول  , 000 

 کرو جوش 29
 

024 متر طول  , 000 

 ترکیبی جوش 30
 

020 متر طول  , 000 

 آکس جوش 31
 

سقف مبلغ %10 ***  

 متقارن جوش 32
 

سقف مبلغ %10 ***  

 داخلی برش 33
 

041 متر طول  , 000 

 

شده و یک الیه ساده می باشد و در صورت نیاز به چاپی بودن مابه التفاوت  cncیک الیه  ;الیه سقف  2قیمت سقف اپالي بابت *
 .، قیمت پروفیل و نورپردازي به صورت مجزا حساب خواهد شد سقف ساده و چاپی به مبلغ اضافه می شود

 .متر محاسبه می شود 1متر ،  1سقف هاي زیر در فاکتور  *
 .شودمی محاسبه طول همان و مترسانتی 50 عرض با هاآن مساحت باشند داشته مترسانتی 50 از کمتر عرض که هاییسقف* 

 .* نحوه قیمت گذاري سقف هاي حجمی نیز با بررسی کارشناس برآورد خواهد شد
البل به عهده  پایه و ایجاد زیر سازي مناسب جهت نصب سیستم نورپردازي و سقف هايچهارتهیه داربست ، تخته زیر پایی ، نردبان ،  جوشکاري ، * 

 .می باشد  کارفرما
 .درجه باشد 25تا  20دماي مناسب محیط کارگاه بین 

 .مناسب به عهده کارفرما می باشد ایجاد تامین محیطی عاري از گرد و خاك براي اجراي سقف البل و همچنین تامین جریان برق* 
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  13/09/00  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

 پروفیل                                                             

)ریالقیمت ( واحد تصویر نام محصول ردیف  

 ساده )  A(  دیواري پروفیل 1
 

000 , 310 متر طول  

 ) سفید  A(  دیواري پروفیل 2
 

000 , 360 متر طول  

 ) مشکی  A(  دیواري پروفیل 3
 

 000 , 360 متر طول

 ) ساده F(   سقفی پروفیل 4
 

4 متر طول 01  , 000 

 000 , 470 متر طول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ) سفید                        F(  سقفی پروفیل 5

 ) مشکی  F(  سقفی پروفیل 6
 

4 متر طول 07  , 000 

  ULA  پروفیل 7
 

 000 , 220 متر طول

 000 , 660 متر طول  ساده )W(سپراتور پروفیل 8

 000 , 770 متر طول  سفید )W(سپراتور پروفیل 9

 000 , 760 متر طول  مشکی )W(سپراتور پروفیل 10

 000 , 410 متر طول  APPLYپروفیل  11

 Zپروفیل  12
 

 000 , 280 متر طول

 سبک ) A(پروفیل  L,Aپروفیل  13
 

29 متر طول 000،0  

25 متر طول  ساده hپروفیل  14 000،0  

30 متر طول  سفید hپروفیل  15 000،0  

29 متر طول  مشکی hپروفیل  16 000،0  

 ساده Lپروفیل  17
 

 000 , 340 متر طول

 مشکی Lپروفیل  18
 

 000 , 400 متر طول

 6پروفیل کد  19
 

1,19 متر طول 000،0  

 7پروفیل کد  20
 

52 متر طول 000،0  

001 متر طول  سفید دور نوار 21  , 000  

021 متر طول  سفید Wنوار دور پروفیل  22  , 000 

 PVC 3cm ينور نینوار ال 23
 

 000 , 120 متر طول
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  13/09/00  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

  مشتریان نورپردازي لوازم قیمت

 سیستم نورپردازي فیبر نوري و کریستال 

 )ریالقیمت ( واحد تصویر نام محصول ردیف

000،08 شاخه  1 سایز فیبرنوري* 1  

 شاخه) RGB )250  وات 16 نوري فیبر منبع 2
 

000،000،10 عدد  

 )شاخه 400( سفید سر دو وات 16 سوسوزن منبع 3
 

000،000،81 عدد  

 شاخه) 220( وات سفید  16منبع تغذیه سوسوزن  4
 

000،000،13 عدد  

 شاخه) 250( سفید  وات 16 نوري فیبر منبع 5
 

000،000،10 عدد  

,27 عدد  شاخه) RGB   )700 وات 45 نوري فیبر منبع 6  000 ,  000  

 )شاخه450( سفید وات 27  سوسوزن منبع 7
 

81 عدد ,  000 ,  000  

 )شاخه 700(  ایرانی وات 50منبع تغذیه  8
 

 
000،005،51 عدد  

81 عدد  شاخه) RGB   )700 وات 60 نوري فیبر منبع 9 ,  000 ,  000  

 8,000,000 عدد  شاخه 200 -وات RGB-16 ينور بریف هینبع تغذم 10

شاخه  200 -وات 16 ينور بریف داپلیکیتورنبع م 11
RGB 

,7 عدد  000 ,000 

 8,000,000 عدد  کانال 14وات سرسوزن  24 ستالیکر وریراد 12

,2 عدد  RGBولت  220 وریراد 13 000 ,000 

,2 عدد  وات 12 ریفا یلمپآ 14 000 ,000 

,2 عدد  وات 24 ریفا یلمپآ 15 002 ,000 

,2 عدد  وات 30 ریفا یلمپآ 16 005 ,000 

17 LED 013 عدد  سواروسکی ,000 
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  13/09/00  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

 LED +پر 16ریستال ک 18
 

053 عدد ,000 

 LED +پر  8ریستال ک 19
 

053 عدد ,000 

بر اساس سایز 000،020از  عدد  هالوژن و لوستر نصب واشر هالوژن، نصب پلتفرم، 20  

بر اساس سایز 000،002از  عدد  کشسان سقف در فن نصب و فن واشر نصب پلتفرم، 21  

 بزرگ و کوچک ریستال سواروسکیک 22
 

007 عدد ,000 

  LED +  آلومینیومی پایه کریستال 23
 

053 عدد ,000 

 
 
 

 باشدمی  شاخه  30-50 مربع متر هر در نوري فیبر براي مناسب تراکم. 
 باشدمی کارفرما با آن هزینه زیرسازي اجراي براي جوشکاري به نیاز صورت در. 
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  13/09/00  :تـاریخ
 شـماره : 
 پیوست :

 

 

 مشتریان قیمت لوازم نورپردازي

 LED SMD - LED RGBسیستم نورپردازي 

 )ریالقیمت ( واحد توضیحات نام محصول ردیف

060 متر   LED RGB+  ترانس ولت LED RGB) A( 12  جنس 1  , 000 

054 متر   LED RGB  +سیم  ولت LED RGB 220 نواري 2  , 000 

3 
SMD کالس A 12 ولت  LED 144 و LED 

 (مخصوص ترنسپرنت)120
007 متر   LED SMD+  ترانسسیم +   , 000 

4 
SMD کالس B 12 ولت  LED 72  

 (مخصوص سقف هاي چاپی )
055 متر   LED SMD+  ترانسسیم +   , 000 

5 
SMD  12ولت  12لنز دارLED  مخصوص

 ترنسپرنت
075 متر SMDترانس + سیم +  ,  000  

6 
  ولت A  220 کالس دار روکش نواري نور

  (شلنگی )
040 متر SMD سیم +  , 000 

 

 نورپردازي براي مناسب عمق LED SMD و LED RGB باشدمی مترسانتی 25 الی 20 مابین چاپی و ترنسپرنت هايسقف. 

 مقدار متر کمتر باشد،سانتی 20 از کار عمق صورتی که در باشد؛می طول متر 6 الی 5 آلایده عمق در نور متوسط 
 .شد خواهد بیشتر نورپردازي

  ریال براي هر متر مربع خواهد بود 150،000فویل در زیرسازي، مبلغ آن در صورت نصب. 

 است ,,,و  ك، پیچ  رولپالشود که شامل هزینه نصبمی محاسبه فاکتور کل مبلغ از% 25 نصب دستمزد حداقل.   

 


