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 صفحه ارت

 تصوير قيمت وزن ضخامت کاال نام رديف

 ناموت kg ۵۳,۰۰۰ 1/8 میلی متر ۳ ۳۰×۳۰صفحه ارت اتمایز  ۱

 

 ناموت kg ۶۵,۰۰۰ 3/5 میلی متر ۵ ۳۰×۳۰صفحه ارت اتمایز  ۲

 ناموت kg ۹۸,۰۰۰ 3 میلی متر ۳ ۴۰×۴۰صفحه ارت اتمایز  ۳

 ناموت kg ۱۱۲,۰۰۰ 3/05 میلی متر ۵ ۴۰×۴۰صفحه ارت اتمایز  ۴

 ناموت kg ۱۲۵,۰۰۰ 6 میلی متر ۳ ۵۰×۵۰صفحه ارت اتمایز  ۵

 ناموت kg ۱۷۶,۰۰۰ 11 میلی متر ۵ ۵۰×۵۰صفحه ارت اتمایز  ۶

 ناموت kg ۲۱۵,۰۰۰ 11/3 میلی متر ۳ ۶۰×۶۰صفحه ارت اتمایز  ۷

 ناموت kg ۲۳۵,۰۰۰ 12/5 میلی متر ۵ ۶۰×۶۰صفحه ارت اتمایز  ۸

 ناموت kg ۳۱۰,۰۰۰ 16/8 میلی متر ۳ ۷۰×۷۰صفحه ارت اتمایز  ۹

 ناموت kg ۲۸۵,۰۰۰ 14/3 میلی متر ۵ ۷۰×۷۰صفحه ارت اتمایز  ۱۰

 میله ارت
 تصویر قیمت وزن طول نام کاال ردیف

  ناموت Kg  4/2 19,500 متر 5/1 14میله ارت اتمایز قطر  1

 ناموت Kg  3/3 26,500 متر 5/1 16میله ارت اتمایز قطر  2
 ناموت Kg  8/2 67,000 متر 5/1 14میله ارت کاپرباند قطر  3
 ناموت Kg  7/3 95,000 متر 5/1 16میله ارت کاپرباند قطر  4
 ناموت Kg  4/8 192,400 متر 3 16میله ارت کاپرباند قطر  5

 ناموت Kg  8/2 17,800 متر 5/1 14میله ارت گالوانیزه قطر  6
 

 ناموت Kg  7/3 23,200 متر 5/1 16میله ارت گالوانیزه قطر  7

 ناموت Kg 4/8 47,300 متر 5/1 20میله ارت گالوانیزه قطر  8
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 شمش نول

 تصوير قيمت وزن طول کاال نام رديف

 ناموت kg ۸,۰۰۰ 0/1 پیچ ۶ شمش نول مسی ۱

 

 ناموت kg ۱۲,۰۰۰ 0/1 پیچ ۱۲ شمش نول مسی ۲

 ناموت kg ۱۳,۰۰۰ 0/1 پیچ ۱۴ شمش نول مسی ۳

 

 کلمپ

 تصوير قيمت وزن سایز کاال نام رديف

 ناموت kg ۱۵,۰۰۰ 0/1 ۷۰ کلمپ ارت مسی ۱

 
 ناموت kg ۲۰,۰۰۰ 0/1 ۱۲۰ کلمپ ارت مسی ۲

 ناموت kg ۲۵,۰۰۰ 0/1  شکل مسی Uکلمپ ارت  ۳
 

 ناموت kg ۲,۰۰۰ 0/15  کلمپ میله ارت مسی ۴
 

 ناموت kg ۱۱,۰۰۰ 0/1  کلمپ سه راهی ارت مسی ۵
 

 

 بنتونیت

 تصوير قيمت وزن نوع کاال نام رديف

 ناموت kg ۳,۶۰۰ 30 معمولی بنتونیت ۱

 

 ناموت kg ۴,۱۰۰ 30 اکتیو بنتونیت ۲

 ناموت kg ۱۳,۵۰۰ 25 سوپراکتیور بنتونیت ۳
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 جعبه تست ارت

 تصوير قيمت وزن سایز کاال نام رديف

 ناموت kg ۹۵,۰۰۰ 3/6 25×۱۶×10 جعبه تست ارت ۱

 
 


