
 4از  1صفحه  44لیست قیمت 1401آذر 
   )NYAFسیم افشان (  ) NYZ -سیم نایلونی( بند تخت 

 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت  ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 
 1 سیم افشان             0/5*1 حلقه  2,545,000 41 سیم نایلون  0/5*2 حلقه  4,923,000

 2 سیم افشان             0/75*1 حلقه  3,408,000 42 سیم نایلون  0/75*2 حلقه  7,324,000

 3 سیم افشان             1*1 حلقه  4,403,000 43 سیم نایلون  1*2 حلقه  8,949,000

 4 سیم افشان             1/5*1 حلقه  5,946,000 44 سیم نایلون  1/5*2 حلقه  12,452,000

 5 سیم افشان             2/5*1 حلقه  8,919,000 45 سیم نایلون  2/5*2 حلقه  19,758,000

 6 سیم افشان             4*1 حلقه  14,866,000 کابل کیسه ای 

 7 سیم افشان             6*1 حلقه  22,921,000 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 8 سیم افشان             10*1 حلقه  39,045,000 46 کابل کیسه ای  0/5*2 حلقه  5,787,000

 9 سیم افشان             16*1 حلقه  62,327,000 47 کابل کیسه ای  0/75*2 حلقه  8,307,000

 10 سیم افشان             25*1 متر 960,000 48 کابل کیسه ای  1*2 حلقه  10,006,000

 11 سیم افشان             35*1 متر 1,304,000 49 کابل کیسه ای  1/5*2 حلقه  14,425,000

 12 سیم افشان             50*1 متر 1,934,000 50 کابل کیسه ای  2/5*2 حلقه  21,349,000

 13 سیم افشان             70*1 متر 2,721,000 کابل کواکسیال 

 14 سیم افشان             95*1 متر 3,624,000 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 15 سیم افشان             120*1 متر 4,501,000 51 کابل کواکسیال  4/5C -2V متر 120,000

   )NYAF-Jسیم افشان ارت (  59RGکابل 

 ردیف  نام محصول  سایز واحد قمت  ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 
 16 سیم افشان ارت  1/5*1 حلقه  59RG  52 5,953,000کابل  ساده  متر 98,000

 17 سیم افشان ارت  2/5*1 حلقه  59RG  53 8,929,000کابل  ترکیبی  متر 136,000

 18 سیم افشان ارت  4*1 حلقه  J-Y(ST)Y   14,883,000کابل تلفنی زوجی 

 19 سیم افشان ارت  6*1 حلقه  22,957,000 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 20 سیم افشان ارت  10*1 حلقه  39,240,000 54 کابل تلفنی  زوجی2)6/0(مسی   متر 75000

 21 سیم افشان ارت  16*1 حلقه  62,647,000 55 کابل تلفنی  زوجی4)6/0(مسی   متر 133000

 22 سیم افشان ارت  25*1 متر 966,000 56 کابل تلفنی  زوجی6)6/0(مسی   متر 191000

 23 سیم افشان ارت  35*1 متر 1,311,000 57 کابل تلفنی  زوجی10)6/0(مسی   متر 315000

 24 سیم افشان ارت  50*1 متر 1,943,000 کابل شیلددار

 25 سیم افشان ارت  70*1 متر 2,729,000 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 26 سیم افشان ارت  95*1 متر 3,642,000 58 کابل شیلددار 1*2 متر 177,000

 27 سیم افشان ارت  120*1 متر 4,522,000 59 کابل شیلددار 1/5*2 متر 211,000

   سیم مفتول   60 کابل شیلددار 2/5*2 متر 303,000

 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت  61 کابل شیلددار 1/5*3 متر 285,000
 28 سیم مفتول  0/5*1 حلقه  2,555,000 62 کابل شیلددار 2/5*3 متر 426,000

 29 سیم مفتول  0/75*1 حلقه  3,378,000 63 کابل شیلددار 1/5*4 متر 355,000

 30 سیم مفتول  1*1 حلقه  4,412,000 کابل های تخت 

 31 سیم مفتول  1/5*1 حلقه  5,975,000 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 32 سیم مفتول  2/5*1  حلقه 8,963,000 64 کابل تخت  16*3 متر 2,227,000

 33 سیم مفتول  4*1 حلقه  knx( 14,938,000کابل هوشمند (



 34 سیم مفتول  6*1 حلقه  23,038,000 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 35 سیم مفتول  10*1 حلقه  knx( 65 40,165,000کابل هوشمند (  متر 170,000

 36 سیم مفتول  16*1 متر HFFR( 639,000کابل نسوز (

   سیم مفتول ارت   ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت  66 کابل نسوز (هالوژن فری ) 1/5*2 متر 376,000
 37 سیم مفتول ارت  10*1 متر 409,000 67 کابل نسوز (هالوژن فری ) 2/5*2 متر 526,000

 38 سیم مفتول ارت  16*1 متر 650,000 68 کابل نسوز (هالوژن فری ) 1/5*3 متر 549,000

 39 سیم مفتول ارت  25*1 متر 966,000 69 کابل نسوز (هالوژن فری ) 2/5*3 متر 800,000

 40 سیم مفتول ارت  35*1 متر 1,311,000 هرگونه سفارش می بایست در فرم کاال با مهر و امضا سفارش دهنده ارسال کردد/

 

 

 

 4از  2صفحه  44لیست شماره  1401آذر  
  )NYMHYکابل افشان( 

 ردیف  نام محصول  سایز واحد قیمت 

 1 کابل افشان  0/5*2 حلقه  6,139,000

 2 کابل افشان  0/75*2 حلقه  9,371,000

 3 کابل افشان  1*2 حلقه  11,279,000

 4 کابل افشان  1/5*2 حلقه  15,690,000

 5 کابل افشان  2/5*2 ه حلق 24,837,000

 6 کابل افشان  4*2 حلقه  38,050,000

 7 کابل افشان  6*2 حلقه  54,351,000

 8 کابل افشان  10*2 متر 943,000

 9 کابل افشان  16*2 متر 1,294,000

 10 کابل افشان  0/5*3 حلقه  9,436,000

 11 کابل افشان  0/75*3 حلقه  12,690,000

 12 کابل افشان  1*3 حلقه  15,899,000

 13 کابل افشان  1/5*3 حلقه  22,423,000

 14 کابل افشان  2/5*3 حلقه  35,177,000

 15 کابل افشان  4*3 حلقه  54,228,000

 16 کابل افشان  6*3 حلقه  78,993,000

 17 کابل افشان  10*3 متر 1,323,000

 18 کابل افشان  16*3 متر 2,038,000



 19 کابل افشان  25*3 متر 3,058,000

 20 کابل افشان  35*3 متر 4,141,000

 21 کابل افشان  50*3 متر 6,290,000

 22 کابل افشان  70*3 متر 8,893,000

 23 کابل افشان  95*3 متر 11,344,000

 24 کابل افشان  16+25*3 متر 3,807,000

 25 کابل افشان  16+35*3 متر 5,044,000

 26 کابل افشان  25+50*3 متر 6,725,000

 27 کابل افشان  35+70*3 متر 10,217,000

 28 کابل افشان  95*1 متر 3,749,000

 29 کابل افشان  120*1 متر 4,610,000

 30 کابل افشان  0/5*4 حلقه  12,092,000

 31 کابل افشان  0/75*4 حلقه  15,922,000

 32 کابل افشان  1*4 حلقه  20,381,000

 33 کابل افشان  1/5*4 حلقه  28,922,000

 34 کابل افشان  2/5*4 حلقه  45,643,000

 35 کابل افشان  4*4 حلقه  71,582,000

 36 کابل افشان  6*4 حلقه  104,210,000

 37 کابل افشان  10*4 متر 1,726,000

 38 کابل افشان  16*4 متر 2,666,000

 39 کابل افشان  25*4 متر 4,219,000

 40 کابل افشان  35*4 متر 6,203,000

 41 کابل افشان  1/5*5 حلقه  36,377,000

 42 کابل افشان  2/5*5 حلقه  57,164,000

 43 کابل افشان  4*5 متر 878,000

 44 کابل افشان  6*5 متر 1,270,000

 45 کابل افشان  10*5 متر 2,186,000

 46 کابل افشان  16*5 متر 3,397,000

 47 کابل افشان  25*5 متر 5,650,000

 48 کابل افشان  35*5 متر 7,436,000



  تاریخ دریافت سفارش تعیین کننده قیمت نمی باشد .  

 

 
  4از  1صفحه   44لیست قیمت  1401آذر 

      (NYAFسیم افشان )      ( NYZ -سیم نایلونی) بند تخت  

 ردیف   نام محصول     سایز  واحد  قیمت   ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  1         سیم افشان      0/5*1  حلقه   2,545,000  41  سیم نایلون    0/5*2  حلقه   4,923,000

  2 سیم افشان              0/75*1  حلقه   3,408,000  42  سیم نایلون    0/75*2  حلقه   7,324,000

  3 سیم افشان              1*1  حلقه   4,403,000  43  سیم نایلون    1*2  حلقه   8,949,000

  4 سیم افشان              1/5*1  حلقه   5,946,000  44  سیم نایلون    1/5*2  حلقه   12,452,000

  5 سیم افشان              2/5*1  حلقه   8,919,000  45  سیم نایلون    2/5*2  حلقه   19,758,000

  6 سیم افشان              4*1  حلقه   14,866,000    کابل کیسه ای  

  7 سیم افشان              6*1  حلقه   22,921,000  ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  8 سیم افشان              10*1  حلقه   39,045,000  46  کابل کیسه ای    0/5*2  حلقه   5,787,000

  9 سیم افشان              16*1  حلقه   62,327,000  47  کابل کیسه ای    0/75*2  حلقه   8,307,000

  10 سیم افشان              25*1  متر  960,000  48  کابل کیسه ای    1*2  حلقه   10,006,000

  11 سیم افشان              35*1  متر  1,304,000  49  کابل کیسه ای    1/5*2  حلقه   14,425,000

  12 سیم افشان              50*1  متر  1,934,000  50  کابل کیسه ای    2/5*2  حلقه   21,349,000

  13 سیم افشان              70*1  متر  2,721,000    کابل کواکسیال  

  14 سیم افشان              95*1  متر  3,624,000  ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  15 سیم افشان              120*1  متر  4,501,000  51  کابل کواکسیال    4/5C -2V  متر  120,000

     (NYAF-Jسیم افشان ارت )        RG59 کابل 

 ردیف   نام محصول     سایز  واحد  قمت   ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  16 سیم افشان ارت     1/5*1   حلقه   RG59   52  5,953,000کابل    ساده   متر  98,000

  17 سیم افشان ارت     2/5*1   حلقه   RG59   53  8,929,000کابل    ترکیبی   متر  136,000

  18 سیم افشان ارت     4*1   حلقه   J-Y(ST)Y      14,883,000کابل تلفنی زوجی  

  19 سیم افشان ارت     6*1   حلقه   22,957,000  ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  20 سیم افشان ارت     10*1   حلقه   39,240,000  54  کابل تلفنی    زوجی2(6/0)مسی    متر  75000

  21 سیم افشان ارت     16*1   حلقه   62,647,000  55  کابل تلفنی    زوجی4(6/0)مسی    متر  133000



  22 سیم افشان ارت     25*1   متر  966,000  56  کابل تلفنی    زوجی6(6/0)مسی    متر  191000

  23 سیم افشان ارت     35*1   متر  1,311,000  57  کابل تلفنی   زوجی10(6/0)مسی    متر  315000

  24 سیم افشان ارت     50*1   متر  1,943,000    کابل شیلددار 

  25 سیم افشان ارت     70*1   متر  2,729,000  ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  26 سیم افشان ارت     95*1   متر  3,642,000  58  کابل شیلددار   1*2  متر  177,000

  27 سیم افشان ارت     120*1   متر  4,522,000  59  کابل شیلددار   1/5*2  متر  211,000

      سیم مفتول     60  کابل شیلددار   2/5*2  متر  303,000

 ردیف   محصول نام     سایز  واحد  قیمت   61  کابل شیلددار   1/5*3  متر  285,000

  28  سیم مفتول   0/5*1  حلقه   2,555,000  62  کابل شیلددار   2/5*3  متر  426,000

  29  سیم مفتول   0/75*1  حلقه   3,378,000  63  کابل شیلددار   1/5*4  متر  355,000

  30  سیم مفتول   1*1  حلقه   4,412,000    کابل های تخت  

  31  سیم مفتول   1/5*1  حلقه   5,975,000  ردیف   نام محصول    سایز  واحد  قیمت 

  32  سیم مفتول   2/5*1  حلقه   8,963,000  64  کابل تخت    16*3  متر  2,227,000

  33  سیم مفتول   4*1  حلقه   14,938,000    (knxکابل هوشمند ) 

  34  سیم مفتول   6*1  حلقه   23,038,000  ردیف   نام محصول   سایز  واحد  قیمت 

  35  سیم مفتول   10*1  حلقه   65  40,165,000  (knxکابل هوشمند )    متر  170,000

  36  سیم مفتول   16*1  متر  639,000  (HFFRکابل نسوز )

      سیم مفتول ارت     ردیف   نام محصول   سایز  واحد  قیمت 

 ردیف   نام محصول     سایز  واحد  قیمت   66  )هالوژن فری ( کابل نسوز  1/5*2  متر  376,000

  37 سیم مفتول ارت     10*1   متر  409,000  67  کابل نسوز )هالوژن فری (  2/5*2  متر  526,000

  38 سیم مفتول ارت     16*1   متر  650,000  68  کابل نسوز )هالوژن فری (  1/5*3  متر  549,000

  39 سیم مفتول ارت     25*1   متر  966,000  69  کابل نسوز )هالوژن فری (  2/5*3  متر  800,000

  40 سیم مفتول ارت     35*1   متر  1,311,000  هرگونه سفارش می بایست در فرم کاال با مهر و امضا سفارش دهنده ارسال کردد/

  
  
  
  

 


