
  ـحصوالتـلــیست قــیمت م

  ـیلــاص   رنگـخشــپ 
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موقع تحویل روزه 60, نقدي , حداکثر ,کشیدن کارت قیمت ها کال بصورت نقداول حواله

  محاسبه شده جنس به راننده 

  ذکر شده است لیست، زیر هر  و مدت پرداخت درصد تخفیف اجناس ، بر اساس تعداد سفارش

  مقایسه کنید ) در بازار ( لطفا قیمت ها ي لیست را با اجناس مشابه

  شماره تلفن هاي تماس جهت سفارشات

19907250914–01301330914  -09604120914  

  مراجعه فرمائید .   www.asilpaint.comلطفا جهت اطالع از تغییرات قیمت و دانلود لیست قیمت جدید به آدرس اینترنتی 

سفارشات ترتیب به  اعالم فرمائید در غیر اینصورت   عصر ) 17صبح لغایت  8) (از مسئولین سفارشات شماره هاي فوق ( سفارشات را فقط به

ساعت بعد از ارسال جنس 48واهد شد  و هر گونه اختالف و مغایرت در حساب و کاال و قیمت و شرایط فروش و غیره ... کال فقط تا اثر داده نخ

تمـاس گرفتـه    فروشپیگیري سفارشات ضروري  با شماره تلفن   سفارشات ضروري و جنس برگشتی و جهت اعالم و قابل رسیدگی می باشد

  کارتن حساب میشود1دبههر دو شود در تعداد فروش 

  هاي نقدروز معتبر می باشد قیمت و تخفیفات مندرج در این لیست قیمت فقط و فقط براي پرداخت 

  

  

می باشد و مالك قیمت روز واریز روزه به راننده  60و چک حداکثر نقد روز به راننده  واریز اول حواله و  ه بصورتیو شرایط تسو

  مبلغ خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                            در شمال غرب کشور فروش محصوالت رنگ سحر نمایندگیاصیل پخش رنگ 

  ررنگ سح مجتمع صنایع شرکتلیست قیمت محصوالت 

  /نیمیدبه  گالن  12کوارت  36ربعی  نــوع رنــگ

قهـوه اي  -کـرم استخوانی،روشـن،بژ  -روغنی بـراق سـفید، طوسـی استخوانی،روشن،سـیر    

-پسـته اي -آبی روشن،سیر،نیسـانی -شکالتی روشن،سیر گل ماش-روشن،خرمایی, سوخته

  زیتونی-نارنجی روشن،سیر،گوجه اي-صورتی-بنفش-فسفري

74550  258300  985950    

-سرمه اي- غنی مادر قرمزروشن،سیر،جگريرو

  سبزچمنی،سیر,زردلیمویی،پرتغالی,آلومینیومی

85050  294000  1143450    

      216300  62475  914روغنی براق مشگی

    921900  243600    711روغنی سفید مات 

  4438350  904050      760روغنی سفید نیمه براق 

    844200  219450    191100رنگ و مشگی  18رالوان روشن و تیره و مادر د روغنی نیمه براق

    737100      57روغنی سفید مخصوص بتونه 

    684600  178500    650روغنی سفید پوشش زیرین 

    695100  186900  57750  130جال آلکیدي 

      156450    050مات کننده 

      205800    911سحر , قهوه اي مات  811، مشکی مات 1520روغنی سبز مات

    635250  166950  58800  652و روغنی سفید پوشش زیرین  656و ضد زنگ طوسی  600ایی ضد زنگ اخر

    501900  134400    400ضد زنگ اخرایی 

  1760850  710850  182700  97650  کیلو 12تایی ، دبه  2تایی                               کیلو ، گالن  2گالن  861پالستیک سفید 

  1193850  484050      کیلو 12تایی ، دبه  2گالن                                            971پالستیک سفیدسفارشی 

  1060500  430500      کیلو 12تایی ، دبه  2گالن                                              961نیم پالستیک سفید ممتاز 

  808500  329700      کیلو 12تایی ، دبه  2گالن                                                        761نیم پالستیک سفید 

  745500  304500      کیلو 12تایی ، دبه  2گالن                                                       762نیم پالستیک سفید 

  133350گرم =  750  76650گرم =  375  مادر پالستیک مشگی , گل ماش , زرد , آبی , قرمز , سبز , قهوه اي , نارنجی

  نقر111300  175350  طالیی  89250  اسپري رنگ هاي الوان  سحر و مات کن شیشه                                                کپسول

  2410800  1234800  375900    تایی 2گالن                                                          702و  902اکریلیک براق سفید سحر

  1904700  976500  305550  305550  تایی 2گالن                                                 703و  903اکریلیک نیمه براق سفید سحر 

  1610700  823200  246750    تایی 2گالن                                                      915و  715اکریلیک مات سفید سحر  و 

  950250  504000  131250    کیلویی 12کیلو و دبه  8/4کیلو و گالن  2/1                          9301بتونه اکریلیک ممتاز 

    963900      9501استخري آبی اکریلیک پایه آب 

  905100        کیلو 9دبه                                                     8901پرایمر اکریلیک ( آستر اکریلیک )  

  1163400        کیلویی 12دبه                                                                  9502مولتی پرایمر اکریلیک 

  128100  طالیی روغنی ربعی    تزئینی اکریلیک ربعی  199500مسی و نقره اي و هفت رنگ نقره اي  211050طالیی 

  219450و  196350و  170100و نیمی  111300ریال قرمز فی  99750ریال وآبی فی 87150ی سحر مشگی ،گل ماش , زرد فی مادر آکریلیک ربع

  2410800دبه  و1234800گالن    9506وسفالی 791پرتغالی سیلیکونی نما   2081100دبه      و  91069950گالن      سفید سیلیکونی نما 

    215250هر کیلو   الست ) سفید ترافیک ( اکریلیک ترمو پ

  2                                                                                  شرایط فروش رنگ سحر                                                                           

  وزهر 60حداکثر چک   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

  درصد 15بعالوه  درصد 12بعالوه   درصد 10بعالوه   کارتن  20تا  1جمع سفارش 

  درصد 14بعالوه   درصد 11بعالوه   درصد 9بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 



  درصد 13بعالوه   درصد 10بعالوه   درصد 8بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  درصد 9بعالوه   ددرص 6بعالوه   درصد 4بعالوه   آکریلیک

  کارتن حساب میشود 1در تعداد فروش در کلیه کارخانجات هر دو دبه 

  

  

                                                                                   شمال غرب کشورپخش رنگ اصیل بنکدار فروش محصوالت هاویلوکس در 

  ی و تزئینی شرکت هاویلوکس ( پارس الوان )لیست قیمت رنگ ها و پوشش هاي ساختمان

  12دبه  4گالن  12کوارت  نــوع رنــگ

قهوه - طوسی استخوانی،روشن،متوسط- کرم استخوانی،روشن،متوسط،سیر - روغنی براق سفید 

  نیسانی        - آبی روشن،سیر- پسته اي- شکالتی-اي روشن،سوخته
251000  955000  

  

-سبزچمنی،سیر- سرمه اي-بنفش یاس-صورتی-پیالرروغنی براق زردلیمویی،پرتغالی،کاتر

  نارنجی روشن،سیر

300000      

      327000  روغنی براق قرمز , آلبالویی , بنفش

      220000  99روغنی براق مشگی 

    894000  236000  221روغنی سفید مات 

      210000  229روغنی مشگی مات 

      210000  226روغنی قهوه اي مات 

    752000    62روغنی مخصوص بتونه 

  1700000  720000    101پالستیک سفید 

  1186000  507000    999نیم پالستیک سفید 

    602000  163000  471ضد زنگ اخرایی 

  1920000  995000  310000                                                                                                               رنگ آکریلیک مالریت نیمه براق

  2450000  1260000  385000                                                                                                رنگ آکریلیک مالریت براق                         

  1620000  845000  250000  رنگ آکریلیک مالریت مات

  روش رنگ هاویلوکسشرایط ف

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

  درصد 18بعالوه  درصد 15بعالوه   درصد 13بعالوه   کارتن  20تا  1جمع سفارش 

  درصد 17بعالوه   درصد 14بعالوه   درصد 12بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

  درصد 16بعالوه   درصد 13بعالوه   درصد 11بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  لیست قیمت ساختمانی رنگین ( هادي رنگ )

  12دبه  4گالن  12کوارت  نــوع رنــگ

    998000  262000  701روغنی سفید براق 

    941000  248000  53روغنی مات سفید 

    1790000  720000  750رنگ پالستیک سفید 

  شرایط فروش رنگ  هادي رنگ

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

  درصد 17بعالوه  درصد 14بعالوه   درصد 12بعالوه   کارتن  20تا  1جمع سفارش 

  درصد 16بعالوه   درصد 13بعالوه   درصد 11بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

  درصد 15بعالوه  درصد 12بعالوه   درصد 10بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 



  3     پخش رنگ اصیل بنکدار فروش محصوالت روناس در شمال غرب کشور                                                                      

ronassلیست قیمت فروش محصوالت شرکت رنگ سازي روناس 
  12و  10دبه  4گالن  12کوارت  نــوع رنــگ

- 117- 116-115- 114- 113- 112- 111-105-104-103- 102- 101-100وشن روغنی براق سفید و الوان ر

122 -123 -124-125 -132 -133 -134 -135-143-144 -146 -147-154 -155  
220000  838000  

4150000  

      250000  152- 151- 142-141- 131- 121-120مادر رنگ هاي روغنی براق 

      116000  149مات کننده روغنی 

  3430000  694000  184000  160روغنی مشگی براق 

    591000  159000  175جالي آلکیدي  ( وارنیش ) براق 

  3880000  784000  207000  رنگ روغنی مات سفید و رنگهاي الوان

  3750000      حلب -  9010–399رنگ روغنی سفید 

      175000  1160رنگ روغنی مشگی مات 

  1250000  600000  500000  کیلویی 10ویی و کیل 5کیلویی و  4و الوان                     200پالستیک سفید

  730000  300000    299نیم پالستیک 

  2880000  591000  159000  555آستر آلکیدي اتومبیلی طوسی ( ضد زنگ طوسی ) 

  3430000  694000  184000  کیلویی ) 24( حلب                                           599رنگ رویه آلکیدي نیمه براق سفید 

    499000  136000  919آستر آلکیدي ضد زنگ اخرایی 

    915000  240000  301و  350سیلر و کیلر 

        کیلویی 4                                                                             650رنگ آکریلیک سفید براق 

    774000    کیلویی 10کیلویی و  4                                                        رنگ آکریلیک سفید نیمه براق 

    698000    کیلویی 10کیلویی و  4رنگ آکریلیک سفید نیمه مات                                                          

        کیلویی 10کیلویی و  4                                                           610رنگ آکریلیک سفید مات 

        کیلویی 25کیلویی و  R–694                                                        10رنگ آکریلیک نما 

        کیلویی 25کیلویی و  S–695                                                       10رنگ آکریلیک نما 

        S -695ا  کیلر مخصوص سیلیکونی نم

        کیلویی 15( پایه حالل )               حلب      S–693سیلر مخصوص سیلیکونی نما 

  شرایط فروش رنگ  روناس

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد25بعالوه درصد 22بعالوه درصد 20بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 24بعالوه درصد 21بعالوه درصد 19بعالوه   کارتن  20ارش باالي جمع سف

درصد 23بعالوه درصد 20بعالوه درصد 18بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        ronassبعضی ازمحصوالت صنعتی , دریایی , اپوکسی , پلی یورتان شرکت روناس  قیمت لیست

  کد محصول  نام محصول

RTB

  جزء اول  فام

  به کیلو

  جزء دوم

  به کیلو

  قیمت جزء اول

  هر کیلو

  قیمت جزء دوم

  هر کیلو

  

    300000  300000  8/0  2/5  طوسی  2300–7000  گالن آستر اپوکسی طوسی

  نیمه مات  310000  310000  75/3  25  طوسی  443- 7035  آستر و میانی و رویه اپوکسی

        5/4  30  قرمز- طوسی  448  حلب آستر اپوکسی

    440000  440000  5/4  30  طوسی  716  آستر اپوکسی آشامیدنی حلب

    M.I.O  30  3  370000  370000  798  آستر اپوکسی والیه میانی حلب 

    630000  630000  7  14    750  سیلر اپوکسی نیم حلب ( کیلر )

    300000  300000  3  6    788  بتونه اپوکسی

    440000  440000  8/1  18  تست شده  1312  % روي حلب 70زینگ ریچ 

    440000  440000  8/0  8  تست شده  1312  % روي گالن 70زینگ ریچ 

    440000  440000  3  30    1180  % روي حلب 90زینگ ریچ 

    350000  350000  2  4    1133  واش پرایمر گالن

    360000  360000  8/0  4  بعضی فام ها  2400  سفیدطوسی مشگی آبیاپوکسی رویه گالن 

    395000  395000  8/0  4  بعضی فام ها  2400  زردسبزقرمزنقره اياپوکسی رویه گالن

    400000  400000  6  30تمام فام ها  676  اپوکسی رویه حلب

  HB  400000  400000  3  30تمام فام ها  976  اپوکسی رویه حلب تمام فام ها موجود

  تائیدیه   480000  480000  5/0  5  سفید  727–9010  اپوکسی آب آشامیدنی گالن

  تائیدیه  440000  440000  3  30  سفید  727–9010  وکسی آب آشامیدنی حلباپ

HB  410000  410000  5/4  30  بدون حالل    S 999  حلب آمینو آمید اپوکسی کف

  7035  390000  390000  3  30  تمام فام ها  R 999  اپوکسی کف حلب پلی آمین

  7035  920000  920000  5/4  11  بیرنگ    S 999  اپوکسی بیرنگ کف سه بعدي

    360000  360000  3  30  طوسی797  اپوکسی رویه طوسی پلی آمین

    390000  390000  3  30  سفید  969  60تا  40اپوکسی رویه فنول ضد اسید 

    440000  440000  3  30  سفید  1273  80اپوکسی رویه گلس فلیک ضداسید

    360000  360000  3  30  طوسی  968  آستر اپوکسی فنول ضد اسید

7001  340000  340000  5/4  30  سفیدطوسی867-7035  کسی زینگ فسفات روي آستراپو

      240000    25    850  آستر زینگ فسفات الکیدي

  محافظ لوله  280000  280000  5/4و3  30  مشگی قهوه  755- 898  کولتار اپوکسی حلب

  نیمه مات  310000  310000  6  30  بعضی فام ها  622  اپوکسی زینگکرومات روي (سوله)

  UVمقاوم   440000  440000  3  6    878  پلی یورتان گالن و حلب  کیلر

UVمقاوم   440000  440000  5  20  تمام فام ها  848  پلی یورتان حلب

    440000  440000  1  4  بیرنگ  848000  کیلر پلی یورتان گالن

UVمقاوم   460000  460000  5  25  تمام فام ها  828  پلی یورتان حلب

    470000  470000  8/0  4  سفید  828  پلی یورتان سفید گالن

  130زرد  125سفید  1500000و370000  3/0  25  سفیدوزرد  2787  دو جرئی حلب عابر پیاده ترافیک

    13000000  860000  3/0  3  بیرنگ  2787  عابر  ترافیک دو جزئی بیرنگ

      280000  -  25    787  ترافیک آسفالت حلب

    240000  -  25    691  ترافیک جدولی حلب

    240000  -  25    504- 6013  الکیدي سبز ارتشی   رنگ سوله



    240000  -  15  بدون حالل  S693  پرایمر نما سیلر سیلیکونی

    S 695        5/7    240000  پوشش کیلر سیلیکونی

      260000  -  20      تینر پلی یورتان حلب

      260000  -  20      تینر اپوکسی حلب

  درجه 250    550000  -  10  نقره اي  990  رنگ مقاوم حرارت حلب

  درجه 450    950000  -  10  نقره اي  1223  رنگ مقاوم حرارت نیم حلب

  درجه 150    290000  -  10و  1  نقره اي  531  رنگ مقاوم حرارت کیلو و نیم حلب

  درجه 600    1200000  -  10  نقره اي  910  رنگ مقاوم حرارت نیم حلب

  جهدر 450    550000  رزین25  پودر 11    766  اتیل سیلیکات حلب

      4500000  -  24  بعضی فام ها  599  رنگ آلکیدي نیمه براق

ضدآب روي   320000  -   25  تمام فام ها  688  رنگ آلکیدي دریایی حلب

  چوب فلز

  درجه80  320000  -   20  تمام فام ها  680  رنگ الکیدي صنعتی حلب

  حالل تینر روغنی  400000  -  6  مشگی  653  گرافیت نسوز مشگی گالن

  درصد 35بعالوه  –درصد  32بعالوه  –اول حواله نقد درصد 30بعالوهالت صنعتی روناس : شرایط فروش محصو

ronassلیست بعضی ازمحصوالت صنعتی , دریایی , اپوکسی , پلی یورتان شرکت روناس 
  پوشش گرافیت -پوشش سیلیکات روي  - سامانه پوششی مخصوص سطوح غیر فلزي  -رنگ ها و پوشش هاي هواخشک صنعتی

  سیلر و آستر و پرایمر اپوکسی دو جزئی - ترموپالستیک سرد یک جرئی و دو جزئی و ترافیک جدولی  -رنگهاي ترافیک آکریلیک 

  کیلر مخصوص سیلیکونی - پوشش مخصوص خطوط لوله مدفون در خاك  -سامانه هاي پوششی تجهیزات ساحلی و فرا ساحلی 

  با پودر روي  –آستر اپوکسی غنی شده با روي و اکسید آهن میکایی  - ه پوشش مقاوم در برابر مواد شیمیایی و خورند

  میکرون 100میل و نازك تا  3پوشش هاي اپوکسی سطوح کف بدون حالل و با حالل با فیلم ضخیم تا 

  رتا –میکایی  –مخازن سوخت  –فنول  –پوشش اپوکسی پلی آمید  -سامانه پوششی و اپوکسی مخصوص مخازن آب آشامیدنی 

  رنگ آکریلیک آب پایه مخصوص نماي داخل و خارج ساختمان و سیلیکونی مخصوص نما -پوشش هاي دو جزئی پلی یوتان طبق رال  

  رنگ رویه آلکیدي دریایی - پوشش هاي دریایی و رنگ هاي ضد خزه  - رنگ هاي غبار گریز و آب گریز مخصوص نماي ساختمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  5                                                    آذربایجانشرقی                 مایندگی فروش محصوالت رنگسازي ایران در نپخش رنگ اصیل 

  و ایرانیان ( کیمیا و رنگسازي ایران ) نیپونلیست قیمت فروش شرکت رنگسازي 

  12دبه  4گالن  12کوارت  نــوع رنــگ

    938000  246000  711روغنی براق مروارید سفید 

آبی - طوسی استخوانی،روشن،سیر- روغنی براق مروارید کرم استخوانی،روشن

  فسفري-پسته اي-قهوه اي روشن, متوسط،سوخته- آسمانی،نیسانی,سیر

246000      

        710روغنی براق ویژه سفید اوج 

        1110روغنی سفید براق کیوالك 

        روغنی سفید براق سینتال

  292000  بنفشقرمز  280000  سرمه اي- سبز چمنی،سیر- آلبالویی-قرمز- نارنجی- یمویی،پرتغالیروغنی براق زرد ل

  3790000  778000  206000  746روغنی براق مشگی 

    885000  233000  311روغنی نیمه براق سفید  -  152مروارید روغنی سفید مات

        150روغنی سفید مات ویژه اوج 

        1150روغنی سفید مات کیوالك 

      192000  751و قهوه اي مات   750روغنی مشگی مات 

    566000  153000  148ضد زنگ طوسی  –1310ضد زنگ اخرایی سندروس 

  2970000  602000  163000  78جال الکیدي 

    1219000  310000  2114تاالب استخري آبی 

    1105000  281000  2131آلومینیومی سیمین 

  1667000  677000  170000  103000نیمی                                                                                     900پالستیک سفید 

    175000  107000  980و قهوه اي  921گل ماش  940زرد   990مادر رنگ پالستیک مشگی 

    192000  119000  910و 950سبز  960آبی  970مادر رنگ پالستیک قرمز 

  1254000  512000    رنگ 32در تنوع  نیپون 6800یون ماتکسپالستیک امولس

  1096000  448000    650نیم پالستیک ممتاز 

  878000  359000    600نیم پالستیک کالسیک 

  788000  322000    630نیم پالستیک پلیدر 

  1495000  626000  191000  820آکریلیک پلیتکس مات 

  1641000  687000  203000  800آکریلیک پلیتکس مات برتر 

  1669000  699000  240000  830آکریلیک پلیتکس نیمه براق 

  1840000  771000  264000  890آکریلیک پلیتکس نما    -  850آکریلیک پلیتکس نیمه براق برتر 

  2187000  916000  289000  870آکریلیک پلیتکس براق 

    891000  247000  826استخري پایه آب 

  244000,سبز و بنفش 0و   ,قرمز,آبی  190000زرد  1010گل ماش  هوه اي,ق1090مادر رنگ آکریلیک مشگی

      رنگ اصلی6مخصوص آکریلیک و پالستیک و نیم پالستیک در ( مادر رنگ ) خمیر پیگمنت

  445000  نسوز  298000متالیک و طالیی ممتاز و استیل 350000رنگ  6و فلورسنت در  240000رنگ فی 32اسپري لیزرنیپون ژاپن الوان در

                                                      آذربایجانشرقی شرایط فروش رنگسازي ایران ( کیمیا )

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 13بعالوه درصد 10بعالوه درصد 8بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 12بعالوه  درصد 9بعالوه درصد 7بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي

درصد 11بعالوه درصد 8بعالوه درصد 6بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  درصد 21بعالوه   درصد 18بعالوه  درصد 15بعالوه   اسپري لیزر



  نجانو ز شمال غرب کشوروالت درسا شیمی در نمایندگی انحصاري فروش محصپخش رنگ اصیل 

                                             

  لیست قیمت شرکت درسـا شیمی ( برلیان )        

  4گالن  12کوارت  24ربعی   نــوع رنــگ

قهوه -گل ماش- طوسی استخوانی،روشن،سیر- کرم استخوانی،روشن،سیر-770روغنی براق سفید

  زیتونی- فسفري-پسته اي-آبی روشن،متوسط ,سیر،نیسانی-صورتی- سوخته-اي روشن،سیر
66000  246000  938000  

سبز -سرمه اي روشن،سیر- بنفش-آلبالویی-قرمز روشن،سیر- روغنی براق نارنجی روشن،سیر

  - زردلیمویی،پرتغالی،کاترپیالرروشن،سیر- چمنی،سیر
74000  280000  1073000  

    543000  140000                      -     293، مسی  292رنگ روغنی متالیک طالیی 

قهوه - سیر-طوسی استخوانی،روشن- سیر -کرم استخوانی،روشن -روغنی الکیدي نیمه براق سفید

- زرد لیمویی-بنفش-سبز چمنی- پسته اي-آبی روشن،متوسط ,نیسانی-اي روشن،سوخته

  642000) و گالن  1720000( 199مشگی - صورتی- سرمه اي- نارنجی- قرمز-پرتغالی

  

207000  776000  

  662000  179000    750یرین سفید روغنی پوشش ز

  776000  206000  58000  910روغنی براق مشگی 

  736000  197000    920روغنی مشگی مات 

    197000    239روغنی قهوه اي مات 

    122000    780روغنی مات کن 

  885000  233000    777روغنی سفید مات 

  662000  179000  49000  700روغن جالي آلکیدي 

  566000  153000    400اخرایی سوپر ضد زنگ آلکیدي 

  342000  98000        403ضد زنگ آلکیدي اخرایی سفارشی 

  624000  168000    950ضد زنگ آلکیدي طوسی درجه یک 

  437000  122000    2220000حلب                                                                  953ضد زنگ آلکیدي طوسی سفارشی 

  1104000  289000  78000                            294اکلیل نقره اي  رنگ

    909000  233000  با هاردنر  1000ان ینیم پلی استر براق برل

    999000  256000  با هاردنر  1010نیم پلی استر مات برلیان 

    846000  222000  برلیان 1200و کیلر  1100سیلر

  پسته اي ,ق ،مشکی براق، صورتی ،نارنجی،قرمز ،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ايسفید برا درسا و برلیان رنگ اسپري

ضد زنگ اخرا و  ,سبزروشن ، سبز سیر ،زرد ،قهوه اي روشن،قهوه اي سیر،طوسی روشن ، طوسی سیر، ،کرم روشن ،بنفش

  طوسی

85000  

  140000  ,مسی رنگ اسپري طالیی  85000  , ضد زنگ اخرا و طوسی, نوك مداديکیلر، نقره ايسوپرمشگی مات ، 

  90000  اسپري چسب اعالمیه همه کاره  100000  رنگ اسپري نقره اي استیل

  شرایط فروش رنگ درسا شیمی 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 12بعالوه درصد 9بعالوه درصد 7بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 11بعالوه درصد 8بعالوه درصد 6بعالوه   کارتن  20سفارش باالي جمع 

درصد 10بعالوه درصد 7بعالوه درصد 5بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

        

        

        

        

        



  لیست قیمت شرکت رنگ برنت       

  دبه  گالن  کوارت  نــوع رنــگ

    938000  246000و رنگهاي روشن 100روغنی براق سفید 

    112000  280000  روغنی براق رنگهاي تیره مادر

  3112000  778000  206000  900روغنی براق مشگی 

    885000  233000  200روغنی مات سفید 

    725760  196000  910روغنی مشگی مات 

  3540000  885000  233000  585روغنی نیمه براق سفید 

    670000  178000  3000روغن جالي الکیدي 

    1290000  330000  1400وارنیش ( کیلر ) اتومبیلی 

  2240000  938000  278000  1250اکریلیک نیمه براق 

  1667000  677000  180500  2000تمام پالستیک قابل شستشو 

  1200000  520000    2012نیم پالستیک درجه یک درب سبز 

  978000  425000  160000  2013نیم پالستیک درب زرد 

  750000  330000    بهار نیم پالستیک 

  

  شرایط فروش رنگ برنت

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 12بعالوه درصد 9بعالوه درصد 7بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 11بعالوه درصد 8بعالوه درصد 6بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 10بعالوه درصد 7بعالوه درصد 5بعالوه   کارتن  50ي جمع سفارش باال

  

                                  پخش رنگ اصیل نمایندگی انحصاري فروش محصوالت شیمی خزر در ایران                                                                 

  

لیست قیمت شرکت شیمیایی رنگ شیمی خزر                                                                                     

  دبه  4گالن  12کوارت  نــوع رنــگ

      250000  2076نارنجی سیر 2060،سبزسیرشیمی خزرروغنی براق 

    600000  160000  90000نیمی   3050ضد زنگ آلکیدي اخرایی 

    680000  180000    1315= 3015ضدزنگ آلکیدي طوسی 

  1000000      300پالستیک سفید 

    54500  , قهوه ايگل ماش,مشگی,فاخرگرم  350مادرتمام پالستیک و آکریلیک 

    65000  قرمز,آبی,سبز,زرد گرم فاخر 350مادرتمام پالستیک و آکریلیک 

    98000  د فاخریمادر پالستیک سف

    600000    کد  900نیم پلی استر براق  با هاردنر

    2000000    کیلو                      5با هاردنر  4000پوکسی سفید شیمی خزر ا

    1300000    3011استخري سفید  

      250000  376رنگ فوري چوب و فلز نارنجی 

      185000  مادر اکریلیک طالیی و صدفی و مسی دنیس

        

  شرایط فروش شرکت شیمی خزر

  ينقدبدون تخفیف  سفارش رنگ شیمی خزر



  لیست قیمت ارم و سناتور و سفیر

  دبه  4گـالـن  12کوارت  ربعی  نــوع رنــگ

    998000  262000  70000  روغنی براق سفید و رنگهاي روشن ارم و سناتور و سفیر

    942000  248000  65000  روغنی سفید مات ارم و سناتور و سفیر

      300000  75000  روغنی براق مادر رنگ ارم و سناتور و سفیر

    1230000  320000  95000  نگ نقره اي سناتور و سفیرر

    870000  219000  64000  رنگ مشگی براق سناتور و سفیر

      210000    رنگ مشگی مات سناتور و سفیر

    710000  190000  60000  روغن جالآلکیدي سناتور و سفیر

        158000  سناتور رنگ روغنی ربعی طالیی

    1380000  360000    سفیر رنگ استخري

      307500  86000  نقره اي سناتور

  1790000  720000  150000    تمام پالستیک سناتور و سفیر و ارم

  650000  270000      5550دست سناتور  طرح نیم پالستیک

    602000  163000  52000  3310و اخرایی  3300ضدزنگ طوسی سناتور 

  سفیر -سناتور  –ارم شرایط فروش رنگ 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  از ارسال جنس حواله قبل  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 4بعالوه  درصد 1بعالوه  درصد 1تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد  3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  الوان لیست قیمت یاسمن

  دبه  4گـالـن  12کوارت  ربعی  نــوع رنــگ

  4590000  938000  246000  65000  یاسمن الوانروغنی براق سفید و رنگهاي روشن 

    885000  233000    یاسمن الوانروغنی سفید مات 

    1057000  279600  65000  یاسمن الوانروغنی براق مادر رنگ 

    1100000  290000  80000  یاسمن الوانرنگ نقره اي 

    778000  206000  50000  یاسمن الوانرنگ مشگی براق 

    742000  197000    یاسمن الوانرنگ مشگی مات 

    660000  178000  50000  یاسمن الوانروغن جالآلکیدي 

        140000  یاسمن الوانرنگ روغنی ربعی طالیی 

    838000  220000    ( صادراتی )رنگ روغنی براق رنگ هاي روشن داتیس 

    784000  207000    روغنی مات داتیس ( صادراتی ) رنگ

    600000  160000    رنگ زیرین روغنی مارلیک

    499000  136000  50000  ضد زنگ اخرایی یاسمن الوان

    545000  149000  50000  ضد زنگ طوسی یاسمن الوان

    480000  135000    ضد زنگ اخرایی مارلیک

    520000  150000    ضد زنگ طوسی مارلیک

  1650000  675000      ام پالستیک یاسمن الوانتم

  1300000  550000      تمام پالستیک داتیس

  660000  260000      چاپ قرمز 2نیم پالستیک سوپر 

  750000  320000      چاپ سبز 2و  1نیم پالستیک سوپر 



  شرایط فروش رنگ یاسمن الوان

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 12بعالوه درصد 9بعالوه درصد 7بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 11بعالوه درصد 8بعالوه درصد 6بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 10بعالوه درصد 7بعالوه درصد 5بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  

                     8                                                            شمال غرب کشور و زنجانآئینه در پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت رنگسازي 

                                                         لیست قیمت شرکت رنگسازي آئینه                                                                  

  4گـالـن  12کوارت  12نیمی   30ربعی   نــوع رنــگ

  938000  246000  135000  67000  سیر روشن اي ماش،قهوه سیر،گل روشن،سیر،آبی روشن،سیر،طوسی ،کرمروغنی براق سفید

    280000  149000  77000  زرد،زردلیمویی،سبزروشن،سیر،سرمه اي روغنی براق

    308000  153000  86000  روغنی براق قرمز روشن ، قرمز سیر ، بنفش ، نارنجی

    206000  110000  60000  روغنی براق مشگی

    172000  98000  53000  مشگی سیر روشن اي قهوهماش گل سیر آبی طوسی کرم روغنی پوشش زیرین سفید

    193000  103000  57000  زرد قرمز سبز سرمه اي روغنی پوشش زیرین

      99000  52500  ( ورنی ) جال الکیدي

    430000  200000  106000  روغنی ممتاز نقره اي

    633000  303000  150000  طالیی و مسی ممتاز روغنی

  885000  233000      روغنی سفید مات 

  599000  165000  90000  47000  ضدزنگ طوسی 

  566000  153000  86000  46000  ضد زنگ اخرایی

  970000  260000  130000    رنجیضد زنگ س

  1667000  677000  دبه  گالن  پالستیک سفید 

  1200000  323000      استخري فوري سفید ، آبی آئینه

  260000  70000      بتونه اکریلیک همه کاره آئینه

    330000    پرایمر زیکا آئینه

                                       شرایط فروش رنگ آئینه

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  شمیزان سفار

درصد 15بعالوه درصد12بعالوه درصد 10بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 14بعالوه درصد 11بعالوه درصد 9بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 13بعالوه درصد 10بعالوه درصد 8بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  و سیرنگ رنگ پارس توشه لیست قیمت شرکت

  حلب  کیلو 5  12کوارت  نــوع رنــگ 

    460000  130000  زنگ آلکیدي اخرایی  ضد

  1700000  500000  140000  ضد زنگ آلکیدي طوسی

      95000  نیم پالستیک سفید

      80000  تینر فوري توشه

    105000نیمی   60000ربعی   ضد زنگ اخرایی سیرنگ

    105000نیمی   65000ربعی  د زنگ طوسی سیرنگض

يدرصد نقدبدونسفارش 



    

  

  

  9                              آستري پوشش زیرینرنگ روغنیلیست قیمت                                       

  حلب  کوارت  نــوع رنــگ

    120000  صورتی  –زرد پرتغالی –روغنی پوشش زیرین پارالق پسته اي 

    140000  روغنی پوشش زیرین اصالن 

  1000000    ضد زنگ آلکیدي اخرایی اصالن

  يدرصد نقد بدون: شرایط فروش

  در ایران پارس بهارفروش محصوالت  بنکدارپخش رنگ اصیل 

  لیست قیمت شرکت پارس بهار

  دبه  گالن  16کوارت   نــوع رنــگ

        پارس بهار  310پالستیک 

        پارس بهار 410ک نیم پالستی

        پارس بهار 110نیم پالستیک 

  1094000  434000    پارس بهار 210نیم پالستیک 

        روغن الیف بتونه پارس بهار

  پارس بهارشرایط فروش

  حواله قبل از ارسال جنسفقط درصد 12تخفیف   سفارش پارس بهار

  

  پخش رنگ اصیل بنکدار فروش محصوالت پارس بهاران در ایران

  لیست قیمت شرکت پارس بهاران 

  دبه  گالن  16کوارت   نــوع رنــگ

        پارس بهاران  310پالستیک 

        پارس بهاران 410نیم پالستیک 

        پارس بهاران 110نیم پالستیک 

  1094000  434000    پارس بهاران 210نیم پالستیک 

        روغن الیف بتونه پارس بهاران

  انشرایط فروش پارس بهار

  درصد فقط حواله قبل از ارسال جنس 12تخفیف   انفارش پارس بهارس

  ندگی فروش محصوالت باراد در آذربایجانشرقییپخش رنگ اصیل نما

  لیست قیمت شرکت پارس دیبا باراد 

  دبه  گالن  16کوارت   نــوع رنــگ

        باراد 9211پالستیک

        باراد 9212نیم پالستیک 

        باراد 9213نیم پالستیک 

  1094000  434000    باراد 9214نیم پالستیک 

        آکریلیک بارامین

        شرایط فروش باراد                                           9101آکریلیک بارامیکس

  ينقد درصد 15تخفیف   سفارش باراد



  

  

  

                                  در آذربایجانپخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت رنگسازي تهران جال و زیبا رنگ و مام رنگ 

  لیست قیمت شرکت رنگسازي تهران جال و شرکت زیبا رنگ و شرکت مام رنگ

  دبه  4گالن  12کوارت  نــوع رنــگ

    13900000  360000  زیبا رنگ  220، سبزسیر 210، آبی سیر 200رنگ چکشی نقره اي 

    13900000  360000  رنگ چکشی ، آبی متوسط ، سبزمتوسط زیبا رنگ

    13900000  360000  رنگ چکشی قهوه اي ، آلبالوِیی ، کاهویی ، نوك مدادي ، طالیی ، بنفش نقره اي و سبز و آبی مام

    1150000    رنگ چکشی آبی سفیر

  شرایط فروش چکشی زیبا رنگ و مام رنگ

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 19بعالوه درصد 16بعالوه درصد 14بعالوه   کارتن  5تا   1ارش جمع سف

درصد 18بعالوه درصد 15بعالوه درصد 13بعالوه   کارتن  5جمع سفارش باالي 

درصد 17بعالوه درصد 14بعالوه درصد 12بعالوه  کارتن  15جمع سفارش باالي 

          یرانپخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت پارالق در ا  

                                   پارالق  و کوره اي و سوله و ترافیک و جدول لیست قیمت اپوکسی                                    

  دبه  گالن  کوارت  نــوع رنــگ

        پارالقآستر اپوکسی طوسی 

        کیلو 4دنر کال با هار پارالق قرمز آبی زرد نارنجی نقره اي سفید رنگ اپوکسی

        کیلویی 25پارالق ، نارنجی ، سبزسفید ، زرد ، قرمز ، مشگیرنگ ترافیک

        کیلویی 25پارالق ، قرمز ، مشگی ، نارنجی ، سبزسفید ، زرد  آکریلیک رنگ ترافیک

        کیلویی 20پارالق ، زرد ، قرمز ، مشگی ، نارنجی ، سبز سفیدو رنگ سوله رنگ جدول

        کیلویی 20و حلب گالنیپارالق و سایر رنگها آبیو 105000حلب 220000گالن زیتونی وله سبزرنگ س

        پارالق و سوله رنگ روغنی پوشش زیرین آستري

        درجه سفید پارالق حلب 140رنگ کوره اي 

        درجه رنگهاي الوان و مادر پارالق 140رنگ کوره اي 

        قدرجه مشگی پارال 140رنگ کوره اي 

        درجه کیلر پارالق 140رنگ کوره اي 

  درصد نقدي 15بعالوه : پارالقشرایط فروش

لیست قیمت اسپري      

  نقدروزبدون تخفیف   نوع کاال

  70000  اسپري نقره اي گل بهار

  850000  تایی  24کارتن  WD40میلی  400زنگبر و محافظ کننده و روان کننده و ضد زنگ 

  ChiaroZ3501000000شرکت امبرو سول ایتالیا کد ( طوسی روشن ) براقاسپري زینک 

  98Z3531050000%کد درصد ) شرکت امبرو سول ایتالیا 98اسپري زینک مات ( طوسی سیر ) ( زینگ 
  CromoZ3611050000اسپري زینک کروم شرکت امبرو سول ایتالیا کد 

  1300000  مبروسول ایتالیا نقره اي ا –مشگی  –اسپري نسوز قرمز آجري 

  شرایط فروش : بدون تخفیف نقدي

  

  



  لیست قیمت اسپري درنقش

اسپري سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات ،نارنجی،قرمز روشن ،قرمزآتشی(سیر) ،آبی روشن،آبی سیر 

  اییت 24میلی  300،سبزسیر ،زرد سیر ،قهوه اي روشن،قهوه اي سیر،طوسی روشن ،کرم روشن، 
79500  

  82500  اسپري سفید مات

  100000  تایی24میلی 300چسب همه کاره  –اسپري مات کن شیشه  –تایی 24میلی 300درنقش کیلر اسپري 

  100000  تایی 24میلی  300اسپري نقره اي درنقش 

  160000  تایی  24میلی  300اسپري طالیی درنقش 

  شرایط فروش اسپري درنقش

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  ل از ارسال جنسحواله قب  میزان سفارش

درصد 0بعالوه درصد3تخفیف درصد 5تخفیف   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 1تخفیف درصد 4تخفیف درصد 6تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 2تخفیف درصد 5تخفیف درصد7تخفیف   کارتن  50جمع سفارش باالي 

                        12                                            شرقی و غربی و زنجان آذربایجاندرندگی انحصاري فروش محصوالت گل پخشپخش رنگ اصیل نمای

  لیست قیمت شرکت رنگسازي گل پخش

،آلبالویی سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز  وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)اسپري

،آبی روشن،آبی سیر،سرمه اي روشن ،پسته اي،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه اي روشن،قهوه اي سیر،طوسی روشن ، 

  تایی 24میلی  300رنگ 36کال در طوسی سیر ،کرم روشن،کرم سیر، 

82500  

  85000  اسپري سفید مات

  100000  تایی 24میلی  300شیشه ندهمات کن اسپري مداديبنفش , نوك  کلر رزین اکریلیک سریع خشک و مقاوم نور واسپري 

  120000  تایی 24میلی  300گل پخش ،  اسپري نقره اي

  115000  تایی 24میلی  300چسب همه کاره اعالمیه گل پخش 

  165000  میلی 300اسپري طالیی و مسی گل پخش

  150000  تایی 15میلی  450اسپري ضد زنگ اخرایی ، طوسی گل پخش

  195000  تایی 15میلی  450اسپري عایق رطوبتی گل پخش 

  300000  تایی  15میلی 450اسپري طالیی سوپر 

  300000  تایی 15میلی  450اسپري استیل سوپر 

  250000  تایی 15میلی  450ورنی ( وارنیش ) مات و براق گل پخش 

  250000  اییت 15میلی  450اسپري صنعتی مطابق رال مشگی براق ، مشگی مات گل پخش 

  100000  تایی  24میلی   300اسپري روان کننده قالب هاي صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 

  65000  تایی   24میلی  225خوشبو کننده و براق کننده داشبورد گل پخش  پولیش اسپري واکس

  75500  تایی 24میلی  300خوشبو کننده و براق کننده داشبورد گل پخش پولیش اسپري واکس 

  150000  تایی 24و  تایی 15میلی  450پولیش همه کاره گل پخش  پرياس

  107000  تایی 15میل  450گل پخش ممتاز اسپري انژکتور شور 

  156000  تایی    15میلی  650اسپري فوم براق کننده و پاك کننده الستیک 

  152500  تایی    15میلی  650براق کننده الستیک ( شاین ) تایر گل پخش 

  135000  تایی 15میلی  650فوم پاك کننده همه کاره   اسپري

  136500  تایی 15میلی  650اسپري فوم موتور شور 

  159000  تایی  15میلی  450اسپري چوب و چرم گل پخش  

  100000  تایی 24میلی  300اسپري کنتاکت شور گل پخش 

  500000  تایی 15میل  450اسپري زینک مات و زینک براق 

  110000  تایی GP-40  24میلی  500فظ کننده و روان کننده گل پخش زنگبر و محا



  شرایط فروش اسپري گل پخش

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 2بعالوه درصد 1تخفیفدرصد 3تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  ( پترو ماد ) آراز تینر لیست قیمت محصوالت

  کیلو 160بشکه   حلب  لیتر  3گالن   86/0کوارت   نوع محصول

          آراز 20000تینر فوري لوساید 

          آراز 12000تینر فوري

          آراز 10000تینر فوري ممتاز 

          کارا A 10000تینر فوري 

          B 10000تینر فوري معجزه

  15430000  1390000  250000  82000  10000تینر فوري سیلوا 

          12000تینر فوري سیلوا 

  18890000  1698000  305000  100000  20000تینر فوري سیلوا 

  نقدي بدون تخفیف  درصد تخفیف 3واریز اول : 
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  لیست قیمت محصوالت صنایع رنگ اطلس فام سهند

  210بشکه  5/18حلب  لیتر 3گالن   86/0کوارت   شرح محصول

  27200000  2600000  450000  143000  واکواطلس فام  30000تینر فوري لوساید 

  23300000  2055000  383500  119000  واکو اطلس  فام 20000تینر فوري لوساید 

  19300000  1800000  313000  101000  واکو اطلس فام 15000تینر فوري 

  18350000  1700000  312500  99800  واکو اطلس فام 12000تینر فوري 

  17300000  1520000  288600  91000  واکو اطلس فام 10000تینر فوري 

  19500000  1820000  318500  103000  نوي 20000تینر فوري 

  17800000  1625000  299000  96000  نوي 15000تینر فوري 

  15990000  1430000  273000  85800  ممتاز نوي 12000تینر فوري 

  14300000  1300000  247000  80600  نوي ممتاز 10000تینر فوري 

  17000000  1508000  279500  87800  کارینو 20000تینر فوري 

  13130000  1196000  236000  74800  کارینو A10000تینر فوري

  12640000  1130000  213000  71800  کارینو C10000تینر فوري 

      168000  500تینر روغنی مخصوص خودرو 

شن و سیر ، اسپري سفید براق , سفید مات ، کرم ، قهوه اي روشن و سیر ، زرد ، قرمز ، سبزروشن و سیر ، آبی رو

طوسی روشن و متوسط ، مشگی براق ، مشگی مات ، کیلر ، نارنجی ، صورتی , بنفش , آلبالویی , ضدزنگ قرمز و 

  طوسی 

79000  

  102000نوك مدادي  166000  , استیلاسپري طالیی ، مسی  102000  اسپري نقره اي 

    102000  اسپري شیشه مات کن  100000  اسپري اسپري چسب    

    190000کیلو   100000لوله اي   100000نیمی   سفید،کرم،طوسییردرزگینی خمیرژالت

    295000  اسپري آنتی گریول سفیدمشگی طوسی  200000  موم پاششی سفید،کرم،طوسی



  445000دوکیلویی     268000کوارت          157000بتونه سنگی نوي     نیمی   375000  بتونه فوري طوسی و کرم

  495000  305000  بتونه سنگی واکو  370000  بتونه فوري قرمز

  385000  دو کیلویی  بتونه سنگی کارینو   380000  آستر فوري سفید طوسی کرم مشگی

  450000  دو کیلویی  بتون سنگی پلی نایس    بتونه سنگی هافمن

  اطلس فامشرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد گرانتر 3درصد گرانتر 82خودرو 5اسپري  0تینر  کارتن  20ا ت  1جمع سفارش 

درصد گرانتر 3درصد گرانتر 2  9خودرو  6اسپري  1تینر  کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد گرانتر 3درصد گرانتر 102خودرو  7اسپري 2تینر  کارتن  50جمع سفارش باالي 

                                                                    رنگ در آذربایجان و زنجان پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت سیما

  و ساختمانی شرکت صنایع رنگ و رزین سیما رنگ ( رنگهاي فوري مخصوص چوب و فلز )

  حلب  4گالن  12کوارت  نوع رنگ

    600000    نیم پلی استر براق شیمی خزر

    600000    و نیم پلی استر مات شیمی خزر   نیم پلی استر مات سیما رنگ

    600000    شرایط فروش سیما رنگ                                   سیما رنگطوسی  فوري بتونه

  يبدون درصد نقد  و شیمی خزر  سفارش سیما رنگ

  

                                                                                                          14                                                                                        ر ایراندانژه دپخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت 

  شرکت صنایع رنگ و رزین دانژه ( رنگهاي فوري مخصوص چوب و فلز )

  حلب  4گالن  12کوارت  نوع رنگ

    915000  240000  109و کیلر براق 200سیلر

    940000  250000  900نیم پلی استر براق 

    1050000  270000  دانژه 300کیلر مات 

    1083000  277000  دانژه 950نیم پلی استر مات 

    1070000  270000  چوب و فلز دانژه 1015طوسی، بتونه  1016، بتونه قرمز اخرا  1019د بتونه سفی

    1070000  270000  چوب و فلز دانژه527, مشگی مات 516، قرمز اخرا  515، زرد گل ماش  529مشگی براق 

    1380000  350000  چوب و فلز دانژه 524سفید براق 

        چوب و فلز دانژه 525سفید مات 

    29200  10200  اردنر نیم پلی استر براق و مات همراه با نیم پلی استر براق و ماته

    77200  23700  هاردنر اضافی  نیم پلی استر براق و مات همراه با نیم پلی استر براق و مات

        بتونه فوري اتومبیلی قرمز و طوسی و آستر فوري اتومبیلی طوسی و نخودي

  وبی و اتومبیلیصنایع چ دانژهشرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد  5بعالوه  درصد 2بعالوه درصد 0تخفیف   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد  4بعالوه  درصد  1بعالوه  درصد 1تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد  3بعالوه  دون تخفیفبدرصد 2تخفیف   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  

  

  

  



                                                            شمال غرب کشور و زنجان در پارس اشنپخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت 

  چوب و فلز )شرکت صنایع رنگ و رزین پارس اشن ( رنگهاي فوري مخصوص 

  حلب  4گالن  12کوارت  نوع رنگ

  4550000  915000  240000  اشن 109و کیلر براق  200سیلر

  4885000  983000  252000  اشن 900نیم پلی استر براق 

    983000  252000  اشن 327مشگی مات چوب و فلز 

    1055000  270000  اشن 110کیلر مات 

    1123000    اشن 940بی رنگ سوپر پلی استر براقسوپر 

  4142100  1083000  277000  )950( کیلو فقط  اشن 929و نیم پلی استر مشگی   950نیم پلی استر مات 

  6799000  1366000  349000  اشن 924براق نیم پلی استر سفید

    1524000    اشن 922نیم پلی استر سفید مات 

  1921و1019کیلو فقط  983000  252000  اشن 1033گل ماش  ,1027، مشگی  1023، طوسی  1921، قرمز اخرا  1019بتونه سفید 

  5387000  1083000  277000  چوب و فلز اشن 334، قرمز اخرا  333، زرد گل ماش  331مشگی 

  6799000  1366000  349000  چوب و فلز اشن 326سفید براق 

  4885000  983000  252000  اشن 330مشگی صنایع چوبی 

  128700  29200  10200  مات همراه با نیم پلی استر براق و مات هاردنر نیم پلی استر براق و 

  252200  77200  23700  هاردنر اضافی نیم پلی استر براق و مات 

  سی سی 400بطري     400تایی 9جوهر همرنگ طالیی , فندقی، قهوه اي , مشکی ؛ نارنجی , قرمز پارس اشن 

  سی سی 400بطري     سی سی 400تایی  9شن جوهر همرنگ آلبالویی , آبی ؛ سبز , شکالتی پارس ا

  شرایط فروش پارس اشن صنایع چوبی و اتومبیلی

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد  5بعالوه  درصد 2بعالوه درصد 0تخفیف   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد  4بعالوه  درصد  1بعالوه  درصد 1تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد  3بعالوه  بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  

  

  15                                                                            پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت ایران کیتون در آذربایجانشرقی

  شرکت ایران کیتون 

  4گالن  12کوارت  وع رنگن

  1780000  1750000  نقدي  - نقد اول حواله  پلی استر ایستاده ایران کیتون همراه با کبالت و پراکسید 

  1600000    پراکسیدپلی استرپوست وپوست پولیشی ایران کیتون باکبالت و 

  200000  150000  200000و پراکسید 150000اضافی کبالت

        کیلویی 200بشکه   رزین پلی استر ایران کیتون

  2200000    کیلویی و همراه با هاردنر 3کلر مات پلی یورتان 

  2200000    کیلویی و همراه با هاردنر 3کلر نیمه مات پلی یورتان 

  2200000  کیلویی و همراه با هاردنر 3کلر براق پلی یورتان 

  2200000  کیلویی و همراه با هاردنر 6/3سیلر پلی یورتان 

    280000  کیلو قوطی فلزي 5/1پلی یورتان تینر 

  نقدي:شرایط فروش کیتون

  



                                                        پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت پور قاضیان در شمال غرب کشور و زنجان

  رنگ ترکی پور قاضیان 

  4گالن  12کوارت  بوفه -مبلمان  –کابینت  –هاي سفالی و پلی استري مجسمه  –سفال کارها  –موارد مصرف : قاب کار ها 

  2000000  550000  ،قرمز ، سبز ، آبی ، اخرا ، آلبالویی ، زرد ، گل ماش ,نارنجی 8016، قهوه اي 9005مشگی 9003پورقاضیان ترك سفید

  600000  هر کوارت –رمز فسفري ، نارنجی فسفري رنگ ترکی آبی فسفري ، بنفش فسفري ، زرد فسفري ، سبز فسفري ، صورتی فسفري ، ق

    1100000  ، نقره اي ، مسی ، کاهی ، اشرفی   پور قاضیان  1036رنگ ترکی طالیی

  600000  200000  رنگ ترکی صدرا سیما رنگ قهوه اي گالن و مشگی کیلو و گالن نقدي

    بدون تخفیف نقدي  سفارش ترك پور قاضیان

  

                                                                                                                           در شمال غرب کشور و زنجانو ایران کیتون فروش محصوالت یشمپخش رنگ اصیل نمایندگی 

  صنایع رنگ و رزین یشم

  4گالن  12کوارت  نوع رنگ

  1000000    یشم 200سیلر 

  9500000    یشم 107کیلر براق 

      یشم با هاردنر  5104نیم پلی استر 

      یشم با هاردنر 5121نیم پلی استر سوپر مات 

  1650000    تمام پلی استر ایستاده یشم

  360000=3000و طوسی روشن  1020کرم فوري  360000=  1010طوسی فوري 000030= 1009سفیدفوري  300000= 1008فوري مشگی آستر

  360000  360000  یشم  1120و بتونه فوري طوسی متالیک  یشم 1119بتونه فوري قرمز متالیک 

  1500000    کیلو خالص 5کیلو جمعا  1کیلو و هاردنر  4سفید یشم رنگ اپوکسی 

1500000    کیلو خالص 5کیلو جمعا  1کیلو و هاردنر  4رنگ اپوکسی مشگی یشم 

1500000    کیلو خالص 4/4گرم جمعا  900کیلو و هاردنر  5/3رنگ اپوکسی کیلر یشم 

  1500000    کیلو خالص 5کیلو جمعا  1کیلو و هاردنر  4آستر اپوکسی طوسی یشم 

  يبدون تخفیف  نقد:یشم شرایط فروش

                                                                                                                        پخش رنگ اصیل بنکدار فروش محصوالت تابا شیمی

16                                          

                                             کت صنایع رنگ و رزین تابا شیمی شر                                                 

  حلب  4گالن  12کوارت  نوع رنگ

    921000  236750  40777و کیلر براق تابا  40789سیلر

    863280  230230  با هاردنر   55700نیم پلی استر براق تابا 

    968790  257060  با هاردنر 55300پلی استر سفید تاباو نیم  با هاردنر  55790نیم پلی استر مات تابا 

        ماه می باشد ) 6تایی نقد روز   (گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف  4پلی استر ایستاده ( براق ) تابا   

        ماه می باشد ) 6تایی نقد روز   (گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف  4پلی استر پوست پولیشی تابا   

      450000  سی سی بطري  400ه اي فندقی تابا جوهر همرنگ شیش

    450000  بطري  سی سی 400جوهر همرنگ شیشه اي قهوه اي تابا 

    450000  بطري  سی سی 400جوهر همرنگ شیشه اي آلبالویی و طالیی مایل به سبز  تابا و سبز تابا 

    450000  بطري  سی سی 400جوهر همرنگ شیشه اي صورتی و بنفش تابا بطري 

    450000  بطري  سی سی 400جوهر همرنگ شیشه اي نارنجی و قرمز و قرمز سیر تابا 

    450000  سی  400جوهر همرنگ شیشه اي شکالتی و آبی مایل به سبز و قرمز روشن و مشگی و طالیی تابا 

  نقديدرصد 15بعالوه شرایط فروش تابا شیمی: 

  



  

                                                                                                                                                                                                                               نگین بالش  پخش رنگ اصیل بنکدار فروش محصوالت شرکت ر

  شرکت رنگین بالش                                                                          

  گالن  کوارت  نوع رنگ  کوارت  نوع رنگ

      اپوکسی مشگی     آستر فوري طوسی 

      اپوکسی کیلر     آستر فوري کرم 

      پوکسی زرد لیمویی ، زرد پرتغالیا    بتونه فوري طوسی 

      اپوکسی قرمز ، آبی ، نارنجی    بتونه فوري اخرایی

      اپوکسی سفید       انواع رنگ روغنی آلکیدي اتومبیلی

      آستر طوسی اپوکسی    انواع رنگ فوري سلولزي اتومبیلی

      2128کرم  21آستر     1600کلیر روغنی 

      هاردنر اپوکسی ربعی براي کوارت    1150861-1160507-1160501مدلی پراید

      هاردنر اپوکسی کوارت براي گالن  19108- 90781-19025مدلی پیکان 

      21کیلر   19010-16258- 16256-16255مدلی پژو

      ربعی و نیمی و کو ارت  21هاردنر   26265سبز تاکسی  11023زرد تاکسی

      21مدلی پلی یورتان     21رنگ  19001سفید پیکان وانت 

      21رنگ پلی یورتان     آستر همرنگی اتومبیل

                      600کیلر فوري   کیلر و بتونه چوب  انواع رنگ کوره اي و کابینت و سیلر

  شرایط فروش رنگین بالش

    کارتن 10تا  1سفارش رنگین بالش

    کارتن 10باالي سفارش رنگین بالش

    کارتن 20باالي سفارش رنگین بالش

  

  

  

  

                                         17                                                 پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت تهران نوژن در شمال غرب کشور و زنجان

      )و سیلر و کیلر  21کیلر و شرکت تهران نوژن ( آستر و بتونه

  کوارت  نوع رنگ  کوارت  نوع رنگ

  950000  گالن 900و نیم پلی استر براق  209و کیلر  200سیلر   500000  1226آستر فوري طوسی تهران نوژن 

  500000  1200بتونه فوري طوسی متالیک تهران نوژن   500000  1228آستر فوري کرم تهران نوژن 

  480000  1212بتونه فوري اخرایی متالیک تهران نوژن   1050000  ضد خش واقعی کوارت 502کد    HDسوپر  21کیلر 

  187000  نیمی 1219بتونه سنگی طوسی تهران نوژن   600000  نیمی  502مخصوص کیلر  1001کد   HSسوپر  21هاردنر 

  493000  کوارت 8/1  1219بتونه سنگی طوسی تهران نوژن   850000  نرمال کوارت 510کد    HDنرمال  21کیلر 

  320000  کوارت 1219بتونه سنگی طوسی تهران نوژن   550000  نیمی  510مخصوص کیلر  1026کد   HSنرمال  21هاردنر 

      250000  سیلر و کیلر تهران نوژن کوارت

  تهران نوژنشرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 14بعالوه درصد 11بعالوه درصد 9بعالوه   کارتن  20تا  1جمع سفارش 

درصد 13بعالوه درصد 10بعالوه درصد 8بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 12بعالوه درصد 9بعالوه درصد 7بعالوه   کارتن  50جمع سفارش باالي 



  

                                                                                                                                                                           مهام          فروش محصوالت پارس  نمایندگیپخش رنگ اصیل 

  شرکت پارس مهام

  کوارت  نوع رنگ  کوارت  نوع رنگ

455000  1121بتونه فوري طوسی متالیک   455000  481آستر فوري طوسی 

455000  1120بتونه فوري قرمز متالیک   455000  480آستر فوري نخودي فابریک 

455000  2021بتونه فوري نخودي فابریک   525000  یانواع رنگ روغنی آلکیدي اتومبیل

  545000  انواع رنگ فوري سلولزي اتومبیلی    

  شرایط فروش پارس مهام

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 12بعالوه درصد 9بعالوه درصد 7بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 10بعالوه درصد 7بعالوه درصد 5بعالوه   کارتن 20جمع سفارش باالي 

درصد 7بعالوه درصد 4بعالوه درصد 2بعالوه  کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

                               انواع رنگهاي خوش و محار و مام رنگ طبق سفارش خریدار                                                                           

  رنگ مدلی روغنی و فوري اشن و مام و زیبا و کحالی                           

  کوارت  نوع رنگ  کوارت  نوع رنگ

  0  210000و سریع خشک  250000کلر ضد خش کحالی   660000  رنگ روغنی مدلی الوان کحالی

  0  کحالی 21رنگ   700000  رنگ فوري مدلی الوان کحالی

  350000  308رنگ فوري قهوه اي پوشش دار مام رنگ   700000  اي مخصوص روغنی کحالی رنگ ه

  330000  روغنی مشگی مات صنعتی مرکز صنعت  740000  رنگ هاي مخصوص فوري کحالی

      600000  کحالی 5000و  4000و  3000و  2000آستر فوري 

  درصد نقدي 10بعالوه : و مرکز صنعتمام رنگ و -درصد نقد روز و بدون تخفیف نقدي  3تخفیف  کحالیشرایط فروش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

           18                             محصوالت اتومبیلی روغنی و فوري تهران نوژن ، دانژه ، پارس اشن پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش

  رنگ فوري سلولزي اتومبیلی ( جوهر )  رنگ روغنی آلکیدي اتومبیلی ( جوهر )

  تایی 12  3اشن  3دانژه  6نوژن    تایی 12  14اشن  14دانژه  16نوژن  

  105- 205  330000  420000  479000  کیلر فوري  00  300000  380000  433000  کیلر،جال روغنی

  105  1042000    -  کیلرفوري گالن  00  983000    1709000  النکیلر، جال گ

  08-24  354000  530000  585000  سفید کوارت  14  343000  500000  545000  سفید کوارت

  08- 25  1394000  1900000  2310000  سفید گالن  14  1341000  1670000  2152000  سفید گالن

28  585000530000311000  مشکی40-42  319000  545000500000  مشکی

29  620000530000  مشکی پرکالغی1621  580000  مشکی پرکالغی

58500053000031100016  اخرایی54500050000016  اخرایی

58500053000031100015  گل ماشی54500050000031900015  گل ماشی

58500053000031100056  لیمویی12-54500050000031900056  لیمویی

58500053000031100009  پرتغالی54500050000031900009  پرتغالی

47  585000530000  تخم مرغی47  545000500000  تخم مرغی

04  585000530000342000  سرمه اي04  545000500000352000  سرمه اي

05  585000530000342000  سبز05  545000500000352000  سبز

55  585000530000311000  نارنجی55  545000500000319000  نارنجی

35  530000342000    قرمز35-39  545000500000352000  قرمز روشن

638  585000  قرمز سیر38  545000500000  قرمز سیر

45- 20- 94  424000  620000530000  آلبالویی20-94  580000500000424000  آلبالویی

  4240001406    اکلیل ریز06  424000    اکلیل ریز

585000530000424000  اکلیل متوسط57  545000500000424000  اکلیل متوسط

59-58500053000042400058  اکلیل درشت58  545000500000424000  اکلیل درشت

59-61  620000530000  فوق درشت اکلیل59-61  580000500000  اکلیل فوق درشت

617    620000  قهوه اي گلد17  580000500000  لدقهوه اي گ

  18-17  530000514000  طالیی  قهوه اي روشن  5000001442    آبی سایپا

  17- 18  530000514000  مسی  قهوه اي سیر        

  46- 45  530000  620000  بنفش  46- 45    500000  580000  بنفش

  14صو اشن  14صفحه تخفیف  نوژن و دانژه17یفات صفحهطبق جدول تخف: و دانژه و اشن نوژن تهران شرایط فروش

     پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت آرکو در آذربایجانشرقی

  صنایع رنگ و رزین آرکو ( آستر و بتونه )

  کوارت  نوع رنگ  کوارت  نوع رنگ

  390000  یک کیلو آرکو 3000و قرمز  6000بتونه فوري طوسی   350000  آرکو 320و طوسی  310آستر آهن روغنی کرم 

      490000  7000مشگی 4000و کرم  5000آستر آهن فوري طوسی 

      260000  نیمی آرکو 4000و کرم  5000آستر آهن فوري طوسی 

  198000  نیمی ایستاده آرکو 8000و طوسی  9000بتونه فوري قرمز   725000  آرکو 3030با هاردنر  21آستر دو جزئی 

  390000  یک کیلو آرکو 2000بتونه فوري فابریک   465000  پلی وان 4400کرم و  5500آستر فوري طوسی 

  425000  و کرم صادراتی قرمز و طوسی 2200مبی فیلر آرکو ابتونه فوري ک



  19در صفحه شرایط فروش آرکو : 

    19                                           صنایع رنگ و رزین آرکو ( بتونه سنگی )                                  

  کیلو 2  کیلو  24نیمی   نوع رنگ

  545000  325000  189000  ماه می باشد 10گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف                                   305بتونه سنگی آرکو 

  452000  280000  152000  ماه می باشد  5گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف                                 206بتونه سنگی آپکس 

  518000  316000    ماه می باشد 9گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف                               606بتونه سنگی پلی وان 

  666000  405000    ماه می باشد 9گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف                           121بتونه سنگی سوپر آرکو 

  725000      ماه می باشد 9گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف              301آرکو  طالیی سنگی سوپربتونه 

  435000  295000    ماه می باشد 9گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف                               405بتونه سنگی پلی زد 

  445000  286000  ماه می باشد 9فیت و تاریخ مصرف گارانتی کی                      1400بتونه سنگی پلی نوي کو 

  770000  465000  270000  فایبر گالس بتونه سنگی 

  شرایط فروش آرکو : در زیر همین صفحه

  و روغنی و فوري اتومبیلی پلی یورتان ) 21صنایع رنگ و رزین آرکو ( 

  گالن  نوع رنگ  کوارت  نوع رنگ

  305000  929- 73ردنر سریع خشک نیمی آرکو ها  1020000  پلی یورتان آرکو  21رنگهاي 

  1145000  929- 73هاردنر سریع خشک لیتر آرکو   559000  ضد خش 923–85سوپر نیمی آرکو  21کیلر

  305000  929- 73هاردنر سریع خشک ربعی آرکو   1070000  ضد خش 923–85سوپر لیتر آرکو  21کیلر

  450000  929–71هاردنر نرمال نیمی آرکو   1030000  271نر و هارد 971سریع خشک لیتر پلی وان  21کیلر

  485000  66رنگ روغنی شاسی آرکو   965000    261با هاردنر  961آپکس  21کیلر

  570000  رنگ فوري مدلی و مادر فوري آرکو  530000  رنگ روغنی مدلی و مادر روغنی آرکو

    نگی هاردنر بتونه س              310000تینر پلی یورتان    

  محصوالت آرکوشرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 10بعالوه درصد 7بعالوه درصد 5بعالوه   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد 8بعالوه درصد 5بعالوه درصد 3بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 6بعالوه درصد 3بعالوه درصد 1عالوه ب  کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  

  روغن الیف بتونه و بتونه ساختمانی رزینول و سما

  گالن  کوارت  نیمی  نوع

  400000  155000    روغن الیف بتونه طالیی رزینول ( رزین گل )

  480000  170000    روغن الیف مخصوص بتونه رزینول ( رزین گل )

  540000  190000    ین گل )روغن الیف درجه یک رزینول ( رز

    65000  37500  بتونه روغنی سما ظرف پالستیک

  280000  63000  37000  بتونه روغنی فاخر ظرف پالستیک

  55000  مارك سما  53000  بتونه پالستیک مبین ظرف پالستیک

  235000  52000    بتونه پالستیک فاخر ظرف پالستیک

        انبتونه روغنی ساختمانی همه کاره ظرف فلزي ساس

  700000دبه  –300000  81000    فاخر همه کاره بتونه اکریلیک

  320000  85000    بتونه اکریلیک همه کاره آئینه



  شرایط فروش رزینول و سما

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف  کارتن 10تا   1جمع سفارش 

  درصد 1بعالوه   درصد 2تخفیف   درصد 5تخفیف   کارتن 10الي با

  

  

  20                                             کامال شفاف تینر روغنی ساختمانی                                                    

  کوارت 20حلب   6گالن  12کوارت  نوع تینر

  280000و  340000  56000  23000  اصیل در تبریز ي )شه ایتینر روغنی ظرف پت ( ش

  290000و  350000  59000  24000  تینر روغنی ظرف پت ( شیشه اي ) اصیل در شهرستان

  300000و  360000  62000  25000  تینر روغنی ظرف پت ( شیشه اي ) اصیل در شهرستان دور

  شرایط فروش تینر روغنی

  روزه 60چک حداکثر   قدين  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد3بعالوه درصد0تخفیف درصد 2تخفیف  کارتن 20تا   1جمع سفارش 

  درصد 1بعالوه   درصد2تخفیف   درصد 4تخفیف  کارتن 20باالي 

  

  

  افرا و آب روغن الیف دیوار ( زیر کار ) پایه حالل

  کوارت ظرف عالی 20حلب   6گالن   12کوارت  نوع الیف

  550000  105000  37000  دیوار ) حاللی اصیل اعال روغن زیر کار (

  440000  95000  35000  روغن زیر کار ( دیوار ) حاللی اصیل در تبریز

  450000  98000  36000  روغن زیر کار ( دیوار ) حاللی اصیل در شهرستان

  460000  101000  37000  در شهرستان دورتحویل درب مغازهروغن زیر کار ( دیوار ) حاللی اصیل 

  525000  370000  127000  49000  روغن زیر کار حالل آب فاخر

  شرایط فروش روغن الیف

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن 20تا   1جمع سفارش 

رصدد1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   20جمع سفارش باالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                           در آذربایجانشرقی و مل سفید آبی اصل  اکناف ایرانپخش رنگ اصیل نمایندگی انحصاري فروش 

  ایران مل و سینکا و کربنات کلسیم و پودر بتونه نقاشی کناف

  کیسه 50زیر  کیلو 10    کیسه 50زیر  کیلو 5  کیسه 50کیلو 10    کیسه 50یی کیلو 5  

  96000  58000  90000  55000  مل اعال سفید آبی اصل همدان در تبریز 

  100000  60000  96000  58000  در شهرستانمل اعال سفید آبی اصل همدان 

  110000  65000  104000  62000  شهرستان دورمل اعال سفید آبی اصل همدان

      40000دو کیلویی   30000کیلویی   وطن مل اعال 

  ك  5  

  تبریز

ك  5

  شهرستان 

  ك 10

  تبریز

  ك 10

  شهرستان

  ك 20

  تبریز

  ك 20

  شهرستان

  ك 30

  تبریز

  ك 30

  شهرستان

  320000  300000              کربنات کلسیم ( سفید آب ) اعال سفید آبی تبریز

      310000  300000  165000  160000  100000  95000  تبریز و شهرستان پودر بتونه نقاشی اکناف

      320000    175000    105000    پودر بتونه نقاشی اکناف شهرستان دور

      390000  380000          پودر ماستیک اکناف 

      600000  580000      180000  175000  پودر بتونه نقاشی اصل کناف ایران 

      720000  700000          بتونه ماستیک اصل کناف ایران 

            450000  5عرض   متر 90  تایی کناف ایران   24ر توري نوار درزگی

            330000  5عرض   متر 90  تایی 24نوار درزگیر توري 

  داده میشود کیسه پودر اکناف, یک کیسه اکناف  جایزه 20به ازاي خرید هر فقط براي تبریز 

  

  شرایط فروش مل و کربنات و اکناف و کناف و نوار

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  از ارسال جنس حواله قبل  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کیسه 100تا   1جمع سفارش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  21لیست قیمت محصوالت شرکت آکفیکس ( نمایندگی فروش )                                                     

  شهرستان 400  200  شهرستان 100  تبریز 400  200  تبریز 100  نام کاال

  292000      290000      با سینی و بدون سینیآکفیکس   1- 2- 3چسب 

  342000      340000    میل 500آکفیکس    1- 2- 3چسب 

  ml 280        280000      278000سیلیکون بیرنگ،سفید،مشگی آکفیکس 

  ml600      330000      333000آکفیکس  600چسب فوم پلی یورتان 

  ml310      1150000      1170000درزگیر آکریلیک سفید آکفیکس  

  شرایط فروش آکفیکس

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   ك 10تا 1جمع سفارش

درصد 4بعالوهدرصد 1تخفیف   درصد تخفیف 3  ك   20تا  11جمع سفارش 

درصد 5بعالوه درصد 2تخفیف   درصد تخفیف 4  ك 20جمع سفارش باالي 

  

  

  

  میتراپل و فرم فیکس و ثنا باند  و جالفیکس ( نمایندگی فروش )  3–2–چسب ا

  400  200  100  نام کاال

  165000      باندومکس - گریزلی  –راکت3-2- 1چسب 

  195000  122000  85000  ثناباند  3-2- 1چسب 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  اله قبل از ارسال جنسحو

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف

  لیست قیمت شرکت چسـب بـل اصـل ( نمایندگی فروش )

  25دبه  حلب/ دبه  گالن  کوارت  ربعی  100تیوب   50تیوب   نوع کاال

    1  6  24  36  36  100  تعداد در هر کارتن

    5689200  1393800  400000  87800  50000  45000  چسب فوري صنعتی بل

              45000  بل کالسیکچسب فوري 

              45000  چسب فوري همه کاره بل

    3426000  738000  222000  64800  64800فوري آهن بل ربعی    چسب فوري موکت بل

    64200  گرمی  100بل     136200  ربعی 250  پی وي سی فشار قوي تارنیت

    92100میلی =  400و             56400میلی  =     200اسپري   چسب همه کاره اعالمیه

    630000  290000  75000        چسب کاشی بل

    3000000  493800  118200  88400نیمی  39000  31800  چسب چوب بل

    2190000  421200  97800  62400نیمی      چسب چوب کرگدن

  115000میل  200  79000  میل 100  187500  میل 400  بدون تخفیفبل فیکس 123چسب 

  شرایط فروش چسب بل اصل

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 1تخفیفدرصد 4تخفیف درصد 6تخفیف   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

درصد2تخفیف درصد 5تخفیف درصد 7تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 3تخفیف درصد 6تخفیف درصد8تخفیف  تن کار 50جمع سفارش باالي 



          22                                                    لیست قیمت چسب چوب شمال                                         

  کیلو 5/21دبه  گالن  کوارت  کوارت وفا  نیمی وفا  گرم 75تیوب   گرم 60تیوب   نوع کاال

  1  4  24  24  36  40  96  ر هر کارتنتعداد د

  2850000  550000  110000    84000    33000  چوب شمال نقدروز

  شرایط فروش چسب شمال

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  10تا   1جمع سفارش 

درصد5بعالوه درصد 2بعالوه دون تخفیفب  کارتن  10جمع سفارش باالي 

درصد5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  30جمع سفارش باالي 

  

  چسب کاشی ( نمایندگی فروش )

  دبه / حلب  4گالن   کوارت  نوع کاال

  325000  173000  59800  فاخرچسب کاشی 

  شرایط فروش چسب کاشی فاخر

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  ل جنسحواله قبل از ارسا  میزان سفارش

درصد 3بعالوه درصد 0تخفیف درصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

درصد 2بعالوه درصد 1تخفیف درصد 3تخفیف   کارتن  10جمع سفارش باالي 

درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   کارتن  30جمع سفارش باالي 

  

  

  بتن ( نمایندگی فروش )چسب بتن و افزودنی هاي 

  دبه / حلب  4گالن   کوارت  نوع کاال

  450000  235000  83000  چسب بتن پارسیان جهت بتن و پی و ستون

  سفید -آبی   1000000    استخري حالل آب آکرلیک نانو ضد جلبک مخصوص پرورش ماهی

      85000  جرئی ( واتر پروف ) روتکس  استخر و سرویس 2پودر بند کشی 

  180000      کیلویی روتکس 10سب کاشی پودر چ

    120000  نیمی  ژل دست پاك کن بدون حالل نفتی

  1700000      روان کننده بتن

  4000000      روان کننده عالی اعال

  100000  بتن فاخر کوارت  100000    چسب مخصوص پیوند

  چسب بتن شرایط فروش 

  روزه60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   کارتن  20تا   1جمع سفارش 

بدون تخفیفدرصد 3تخفیف درصد 5تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 1تخفیف درصد 4تخفیف درصد 6تخفیف   کارتن  50جمع سفارش باالي 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

     23                      ی وي سی و چسب همه کاره و چسب قطره اي رازيمحصوالت پ                                  

  ربعی  36–100تیوب   72-50تیوب   84- 30تیوب   12قطره اي   نوع چسب

    84000        چسب پی وي سی تارگت رازي

    69000  37000      چسب پی وي سی رازي 

    66500  36000      چسب فوري همه کاره رازي 

    66000  36000      و آهن رازي چسب فوري کرافت 

      تایی 36میل سوپر گلو  3قطره اي     تایی 144میل سوپر گلو  3چسب قطره اي 

      تایی 36میلی گاما  3قطره اي     تایی 144میلی گاما  3چسب قطره اي 

      تایی 36گرم 30سیلیکون رازي تیوب     تایی  240گرم  30سیلیکون رازي تیوب 

      290سیلیکون سفید و مشگی رازي فلکس    رازي سیلو سفید سیلیکون بیرنگ

      طوسی                 دوقلو شفاف رازي    گرم 275سیلیکون بیرنگ مرسی 

        17500  میلی آلفا 3چسب قطره اي 

  شرایط فروش چسب رازي

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه ن تخفیفبدو  کارتن  20تا   1جمع سفارش 

  

  

  

  

  

  لیست قیمت سیلیکون ( نمایندگی فروش )

  تیوب کمتر  گرم 30تیوب   مشگی  سفید  بیرنگ  نوع کاال

      105000  105000  105000  گرم 250بسته بندي ایرانی چسب سیلیکون

            گرم 280چسب سیلیکون بسته بندي ایرانی

            ريکون تاپ پالست غفایچسب سیل

            گرم 30چسب سیلیکون بیرنگ و مشگی غفاري تیوب 

  22000    22000    22000  گرم 30تیوب  ثنا سیلچسب سیلیکون بیرنگ 

  22000    22000    22000  گرم 30چسب سیلیکون مشگی کوئکسیل تیوب 

    440000    116000    گرم 85گرم و  30چسب مزیدا طوسی واشر ساز استحکام 

            گرم 85اشر ساز غفاري چسب مزدا طوسی و

          135000  25  ( گان ) چسب سیلیکون مشگی دستگاه تفنگی فلزي

          285000  اسپري فوم الزیو

          250000  بتن حلبضد یخ 

                                                                                                شرایط فروش                                            ماه . 6گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  20تا   1جمع سفارش 

  



  

  

یجان شرقی                                                                                                                                                                   پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت شرکت سل سیل ترکیه در آذربا

  عددي              25لیست قیمت محصوالت شرکت سل سیل ( نمایندگی فروش ) بسته                

  قرمز  قهوه اي  طوسی  مشگی  سفید  بیرنگ  

        gr280                   200000  200000  200000س سل  سیلیکون ایک

        220000  130000  80000  سل فیکس با قطره اي عالی 1- 2- 3چسب 

        200000  125000  77000  ایکس سلفیکس با قطره اي عالی 1- 2- 3چسب 

  رنگ ناپذیر  ml310    9000  90000    90000ماستیک درزگیر آکریلیک ایکس سل 

  رنگ پذیر  ml310    95000  95000    95000آکریلیک سیلیکونی  ماستیک درزگیر

    تایی 12بسته   زرد  gr   750  260000فوم معمولی شلنگی ایکس سل 

کارتریچ  ml300    300000  300000  300000  45پلی یورتان ساختمان سل سیل 

  سوسیسی  ml600    400000  400000  400000  45پلی یورتان ساختمان سل سیل 

  کارتریچ  55ml300    300000  300000  300000ورتان خودرویی سل سیل پلی ی

    55ml400    300000  300000  300000پلی یورتان خودرویی سل سیل 

  سوسیسی  55ml600    350000  350000  350000پلی یورتان خودرویی سل سیل 

        ml600      400000   65پلی یورتان مخصوص شیشه خودرو 

    خنثی  مخصوص آئینه    ml310  300000  300000مخصوص آئینه  سل سیل  سیلیکون بدون بو

  ماه می باشد 12در ضمن گارانتی کیفیت و تاریخ مصرف                             بدون تخفیف نقد روزشرایط فروش سل سیل : 

                                                                پخش رنگ اصیل بنکدار فروش محصوالت شرکت هنکل آلمان در آذربایجانشرقی

  لیست قیمت هنکل پاتکس متیالن سیستا

    زرد  سفید  بیرنگ  نوع کاال

          تایی 20کارتن              میل  310سیلیکون یونیورسال سیستا 

          تایی20کارتن          میل 310سیلیکون آکواریوم ماهی سیستا 

          تایی 12کارتن                       میل 750ا فوم پلی یورتان سیست

  یک کیلو  1070000  480000  گرم 400  تایی 9کارتن          چسب کاغذ دیواري متیالن یک کیلو گرم 

    60000      تایی 64سی سی                 کارتن  40چسب همه کاره پاتکس 

    95000      تایی 60چسب پی وي سی فشار قوي تانگیت                کارتن

  شرایط فروش                                                                                                    

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  20تا   1جمع سفارش 

  ب کاغذ دیواري     سسب دوقلو غفاري، دوقلو استیل عقاب ، چسب موش , چچ

  600000  5                                         چسب حرارتی ضخیم         2475000دوقلو طوسی غفاري نقدي                                     

  600000  5    چسب حرارتی نازك                                                   2480000             دوقلو شفاف غفاري نقدي                         

  270000  5تفنگی  چسب حرارتی براي نازك                                   60000  24دوقلو استیل عقاب قوي                                         

  300000  5  تفنگی چسب حرارتی براي ضخیم                               110000  چسب موش تیوبی 

  1200000      1               حرارتی براي ضخیم  چسب قوي و اعال تفنگی  65000  چسب موش ورقی                                   

  50000  40گلدیس                    2پودر چسب کاغد دیواري درجه     

  شرایط فروش                                                                                                    

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  20تا   1جمع سفارش 



  

  

لیست قیمت محصوالت صنایع شیمیایی چسب هل                                                                                  

  150000  میلی 7چسب لیزر مخصوص شیشه هل   140000تایی                    30میلی                      7چسب دوقلو هل کاسه اي 

  50000تایی 64میلی                     50چسب گیاهی آکاردئونی   270000تایی               30                       میلی 14چسب دوقلو هل تیوبی 

50000  تایی 40میلی                    300چسب موکت گیاهی هل   125000  تایی 16میلی                     30چسب زه درب خودور هل

50000  تایی40میلی     300چسب اعالمیه و پوستر گیاهی هل 100000  میلی 30ارتی هل چسب توربو واشر ساز حر

  100000  میلی 80چسب توربو واشر ساز حرارتی هل 

  شرایط فروش                                                                                                    

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  ل از ارسال جنسحواله قب  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  20تا   1جمع سفارش 

  

  

  

                                                                                                                     25                                                                                                     پخش رنگ اصیل نمایندگی فروش محصوالت شرکت جالسنج   

  لیست قیمت محصوالت شرکت جالسنج  و میکا و پنبه گل ارکیده ( نمایندگی فروش )

  12کوارت  24نیمی  36ربعی  12تیوب  نوع رنگ

        820000  گرم 230ابر دار اصل واکس اتومبیل فرمول یک 

  380000        رزین سنگ ترك استار ترکیه 

    180000      سی 550واترپروف آببندي مایع بیرنگ استخر وان روشویی حمام ترك استار 

  255000  142000  84000  30000تفلزا  پولیش اتومبیل نرم ( سفید ) و زبر ( قرمز ) جالسنج  

    184000  107000    پولیش واکس جالسنج 

  415000    130000    چسب سنگ جالسنج 

  370000        چسب سنگ جال پل جالسنج

  290000        جالسنج چسب سنگ الیت

  265000  145000      جالفیکس  3-2- 1چسب 

  57500        هاردنر چسب سنگ

        706F                                       24  48000چسب دوقلو معمولی ( طوسی ) جالسنج  

        706C                                                          24  55000چسب دوقلو شفاف جالسنج 

  دو نوع : آرام خشک و سریع خشک  143000و55000و99000            24دقیقه  120دقیقه و  15خمیر دوقلو کوچک ( میل پوکس ) به رنگ زرد چرك 

  400000                  چسب سنگ میکا                            

  125000گرمی  200و 66000گرم=  100و  38000گرمی=  50  تایی 50گرمی  200تایی و  100گرمی  100تایی و  100گرمی  50پنبه گل ارکیده 

  شرایط فروش جالسنج و میکا

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 11بعالوه درصد 8بعالوه درصد 6وه بعال  کارتن  10تا   1جمع سفارش 

درصد 10بعاله درصد 7بعالوه درصد 5بعالوه   کارتن  10جمع سفارش باالي 

درصد 9بعالوه درصد 6بعالوه درصد4بعالوه   کارتن  20جمع سفارش باالي 

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  سفارش مابقی اجناس جدول

  

  

  



  

                                                                           صیل نمایندگی فروش محصوالت نانو پوش در آذربایجانشرقی                                                                          پخش رنگ ا  

  صنایع شیمی ساختمان نانو پوش ( نفوذي , جذب میشود )

  موارد مصرف  تعداد  حجم  کد  قیمت  کاالنوع 

– NPS  160000  نانو چسب درزگیر چند کاره مایع   سرویس بهداشتی, دوغاب کف,کنج  12  نیم لیتر100

با سیمان سفید مخلوط شود – NPS  270000  نانو چسب درزگیر چند کاره مایع   12  یک لیتر100

– NPS  25000  گرمی صادراتی 100نانو چسب چوب      گرم 107100

- NPS  40000  نانو ماستیک سفید ( پمادي )    دورپنجره,سینک,سرویس,بندکشی,کنج,ترك  24  گرم 110150

- NPS  40000  نانو ماستیک بی رنگ ( پمادي )   شیشه و ساختمان  24  گرم 111100

- NPS  18000  گرم 60نانو چسب سفید تیوب      100  گرم 10860

- NPS  60000  ) نانو ماستیک درزگیر ( کارتریجی    سفیدمشگی- درب و پنجره و خودرو  24  گرم 114500

- NPS  190000  نانو دوغاب ترمیم آماده      12  گرم 109500

- NPS  420000  لیتر 20لیتر و  4نانو چسب بند کشی    بند کشی اولیه سرامیک و دوغاب  1540000  لیتر 20لیتر و  1204

- NPS  330000  نانو چسب بتن استحکامی     640000  لیتر 8لیتر و  1304

- NPS  1430000  کیلویی 10دبه نانو ایزوله سفید  200      

- NPS  550000  لیتر 20لیتر و  4نانو چسب عایق    ایزوگام,استخر,پشت بام,بهداشتی  2640000لیتر 20لیتر و  2204

- NPS  550000  لیتر 20لیتر و  4نانو چسب محافظ سطوح    آببندي هر نوع نماي ساختمان با پیستوله  2640000لیتر 20لیتر و  3204

  شرایط فروش نانو پوش

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

  26                                                               اختمان باسیلصنایع شیمی س                                                  

  قیمت  تعداد کارتن  واحد  نوع کاال

  250000      گالن E100عایق قیري حالل آب 

  700000      نانو باسیل ضدآب آببند بتن و مالت

  70000  12  گرم 250  چکه گیر سفید مایع درزگیر ترك 

  70000  12  گرم 250  گیر ایزوگام باسیل چکه گیرقیري درز

  70000      عایق رطوبتی مایع محافظ نماي ساختمان ( ایزونما ) باسیلنانو 

  نقد روزبدون تخفیف شرایط فروش نانو : 

  خمیر درزگیر و ماستیک ( موم ) اتومبیلی و خمیر پالستیک زل

  12کوارت  24نیمی  24لوله اي  نوع کاال

  240000  125000  125000  طوسی ، سفید ، نخودي پی کی لی یورتانو پ موم درزگیر ژالتین

  420000  فلزي  240000  پی کی استوانه ايطوسی ، سفید ، نخودي  ژالتین و پلی یورتان موم رکاب پاشیدنی

  200000  110000  65000  خمیر درزگیر ( بتونه آب بندي ) زل

  شرایط فروش زل و پی کی 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  رسال جنسحواله قبل از ا  میزان سفارش

درصد 7تخفیف درصد 10تخفیف درصد 12تخفیف   سفارش پی کی

  درصد 3تخفیف   درصد 6تخفیف   درصد 8تخفیف   سفارش زل

  

  



  

  

  عایق اتومبیل و ساختمان  ( نمایندگی فروش )

  دبه  4گالن فلزي   گالن پالستیک  /کیلو24لوله اي   نوع کاال

  660000  307000    64000کیلو   ) ساختمانی فاخرعایق رطوبتی ( قیر 

  649000  296000      عایق ( قیر ) اتومبیلی فاخر

  1500000  750000  360000  75000کیلو   عایق رطوبتی ( قیر ) ساختمانی سما

      لوله اي  42000  کارتریچ  فاخرزگیر مشکی شیروانی ماستیک در

  1750000    700000  170000  عایق سفید سما

  ط فروش عایقشرای

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه درصد 0تخفیف درصد2تخفیف   و ماستیک سفارش عایق

شاپان رزینول و سما و جوهر همرنگ زرفام و رنگ پاك کن عرشه طالیی  ( نمایندگی فروش )                         

  دبه  4گالن  کوارت  نوع رنگ

    355000  74000  شاپان مشگی رزینول ( رزین گل ) و شاپان قهوه اي رزینول ( رزین گل )

    350000  72000  شاپان مشگی و قهوه اي سما

  325000  283000  66000  شاپان قهوه اي و مشگی  فاخر

    210000  تایی 16ام جوهرهمرنگ قرمز آلبالویی سبز آبی مشکی طالیی گردویی فندقی قهوه اي و گردویی زرف

    90000  سی سی  250پولیش چوب صدرکس بطري 

    580000  320000  تایی 15تایی و کوارت  30رنگ پاك کن ماهال ( عرشه طالیی ) نیمی 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه فبدون تخفیدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف   درصد 4تخفیف   کارتن 10جمع سفارش باالي 

  درصد 1تخفیف درصد 4تخفیف   درصد 6تخفیف   کارتن 20جمع سفارش باالي 

                                                                                                       انواع نوار چسب کاغذي ( نمایندگی فروش )                                                                    

  یارد 50  یارد 40  یارد 30  نوع نوارچسب کاغذي

  88000      تایی  48یارد  54میلی  24نوار چسب کاغذي ایران چسب 

  85000      تایی 72میلی  SAS24نوار چسب کاغذي 

      43000  تایی 144میلی  24( ذهاد ) چسب کاغذي گلوبنوار 

      86000  تایی  72میلی گلوب ( ذهاد )  48نوار چسب کاغذي 

  68000  میل 40  34000  تایی 180یارد  25میلی آبریل  20نوار چسب کاغذي 

      22000  یارد 16میلی رازي  20نوار چسب کاغذي 

  48000      تایی 120نتی سا 65نوار چسب آسان پوشش میالد ( کاور )  

  59000      تایی  120سانتی  90نوار چسب آسان پوشش میالد ( کاور )  

  85000      تایی 100سانتی  170نوار چسب آسان پوشش میالد ( کاور )  

      50000  میل 20  تایی  50چسب دو طرفه ساکا تایوانی 

  

  شرایط فروش 

  روزه 60اکثر چک حد  نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 



                                           ( نمایندگی فروش )نوار چسب کریستال و چسب برق                                                  

  یارد 90  یارد 72  یارد 25  نوع نوارچسب

  60000    رول                          60                   و الما jloو و ساکا THTتی اچ تی  میکرون 40میلی 48یشه اي کریستال ش

  70000    رول                          36میکرون الماس دیاموند                                               43میلی 48شیشه اي کریستال 

  80000      رول 72میکرون جانسون                                                        51میلی  48شیشه اي کریستال 

  80000      رول 72میکرون جانسون                                                                         51میلی  48قهوه اي 

  20000      تایی رنگی و مشکی یا فقط مشگی 500کارتن                            یارد 10چسب برق جک اسمیت 

  17000      تایی رنگی و مشکی یا فقط مشگی 500یارد                                  کارتن  8چسب برق دیاموند 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1ارش جمع سف

  

قلم مقلویس پالستیک ( نمایندگی فروش )                                                                                                

  5× 15  4× 14کرم  4× 14  3× 12  5/2× 10  تا 12تایی و مابقی= 18=3× 12سایز 

  180000    160000  140000    قلم پالستیک طالیی دلفین

  235000    210000  183000    قلم پالستیک طالیی پنگوئن

  270000    200000      قلم پالستیک سوپر مو کرم پنگوئن

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3تخفیف درصد 6تخفیف ددرص 8تخفیف   سفارش دلفین

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   سفارش پنگوئن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ( نمایندگی فروش ) و توکا رول غلطک هاریس , دکور            

  400000  1090کد قطور  ( دسته دو طرفه ) سانتی 40غلطک همه کاره اکسپورت دکور ترکیه 

  68000  سانتی  5ترکیه  خرممه کاره غلطک انگشتی ه

  90000  سانتی 5/7غلطک انگشتی همه کاره خرم 

  97000  سانتی  10خرمغلطک انگشتی همه کاره 

  110000  سانتی    15خرمغلطک انگشتی همه کاره 

  123000  سانتی  20خرمغلطک انگشتی همه کاره 

  140000                                                             ی سانت 25خرم همه کاره یغلطک انگشت

  165000  سانتی 25غلطک انگشتی نیمه قطور خرم 

  203000  سانتی 25غلطک روغنی قطور خرم 

  215000  سانتی 25غلطک پالستیکی و اکریلیک خرم 

  140000  سانتی مگا رول 20غلطک همه کاره قطور 

  75000                                                             یسانت 5/7توکا همه کاره یغلطک انگشت

  95000                                                             ی سانت 10توکا  همه کاره یغلطک انگشت

  115000                                                             ی سانت 15توکا  همه کاره یغلطک انگشت

  155000                                                             ی سانت 20توکا  همه کاره یغلطک انگشت

  175000                                                             ی سانت 25توکا  همه کاره یغلطک انگشت

  84000  5غلطک انگشتی دنیس

  97000  10گشتی دنیسغلطک ان

  145000  20غلطک انگشتی دنیس

  167000  25غلطک انگشتی دنیس 

  220000  25نیمه قطور دنیسغلطک انگشتی 

  25000  رنگ پاك کن ( رنگ گیر ) غلطک هاریس

  320000  متري 5/2دسته غلطک تلسکوپی فلزي 

  390000  متري 5/2دسته غلطک تلسکوپی آلومینیوم 

  430000  متري 3ی آلومینیوم دسته غلطک تلسکوپ

  105000  تایی 20سینی غلطک بزرك پایه دار الماس رنگ سفید عالی مواد نو طرح ترك  

  90000  2سینی غلطک بزرك سفید 

  75000  تایی 20مشگی    -سینی غلطک بزرك پایه دار رنگی 

  135000  تایی 10ماله شیشه اي پتینه اعال   

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  ه قبل از ارسال جنسحوال  میزان سفارش

  بدون تخفیفدرصد 3تخفیف درصد 5تخفیف   سفارش خرم

  درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  سفارش توکا

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  سفارش مابقی اجناس جدول باال

  

  

  

  

  

  

  



  29تایی                        12موي روغنی اعال مو کرم  ( نمایندگی فروش )   بسته قلم                                   

  4نمره   3نمره   5/2نمره   2نمره   5/1نمره   1نمره   

  180000  125000  97000  85000  55000  40000  ونیسا و کوتکسو  دنیسقلم مو کرم دسته سفید 

  180000  125000  97000  85000  55000  40000  قلم مو کرم دسته سفید پیک و روزا

  440000  264000  198000  148000  74500  59500  خرم 2000قلم مو کرم دسته سفید 

  217000  152000  117300  103000  66500  48500  خرم 999زردقلم مو کرم دسته 

  189000  138000  108000  95000  61000  44300  888قلم مو کرم دسته سبز خرم 

  35000) =4/3( کوتکس نمره سه چهارم  33000) = 2/1(پیک نمره یک دوم  قلم مو کرم دسته سفید 

  41500) = 4/3نمره سه چهارم (   39000) = 2/1نمره یک دوم (  خرم 999قلم مو کرم دسته سفید 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

  بدون تخفیف  درصد 3یف تخف  درصد 5تخفیف   999سفارش خرم

  درصد 3بعالوه   بدون تخفیف  درصد 2تخفیف   و مابقی مارك ها 888خرم  سفارش قلم

  

  قلم موي خطاطی آبرنگ                                                                                                                       

  300000  در یک جعبه موکرم  12-11-10-9-8-7-6-5- 4- 3-2-1تایی نمره  12سري  قلم آبرنگ خطاطی تخت

  300000  در یک جعبه مونارنجی 12-11-10-9-8-7-6-5- 4- 3-2-1تایی نمره  12قلم آبرنگ خطاطی تخت سري 

  450000  کرمتایی مو 12در جعبه  12قلم آبرنگ خطاطی تخت تک سایز نمره 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  له قبل از ارسال جنسحوا  میزان سفارش

درصد 1تخفیف درصد 3تخفیف درصد 5تخفیف   سفارش قلم آبرنگ

  

  لیسه پالستیکی نانوایی و بنایی ( نمایندگی فروش )

  150000  تایی 12سانتی در یک بسته     20تایی تک سایز  12لیسه پالستیکی سفید معمار کار سري 

  150000  تایی 12سانتی در یک بسته    20و  18و  16تایی سایز  12د معمار کار سري لیسه پالستیکی سفی

  50000  12و  10و 8و  5تایی سایز  12لیسه پالستیکی الوان نقاش کار سري 

  230000  تایی 12سانتی در یک بسته     20تایی تک سایز  12لیسه پالستیکی سفید معمار کار با دسته پالستیکی سري 

  250000  تایی 12سانتی در یک بسته  20الستیکی سفید نقاش کار شانه اي مخصوص چسب کاشی لیسه پ

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 3تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

                                ( نمایندگی فروش )نقاش کار و رووراعال کاردك آزادي و کاردك فنري         

3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16  

  80000  77000  73000  70000  66000  63000  58000  55000    50000    48000  آزادي

  86000  79000    72000    65000    60000    54000    50000  نقاش کار

  98000  87000    75000    70000    55000    51000    35000  روور

      80000  رنگ همزن گالنی    70000  رنگ همزن کیلویی

                                کاردك چینی اعال دسته تخم مرغی فنري و استیل نقاش کار ( نمایندگی فروش )         

        3  4  5  6  7  8  9  10    



    58000  54000  49000  48000  45000  43000  40000  38500    کاردك استیل نقاش کار

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 3تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

  30                  لیسه ساختمانی دسته چوبی و لیسه اتومبیلی ( نمایندگی فروش )                             

  سانتی 20  سانتی 18  سانتی 16  سانتی 14  سانتی 12  سانتی 10  انواع لیسه

  77000  72000  66000  60000  52000  48000  تایی 12لیسه دسته پالستیکی روور 

    سانتی 25    بزرگ  سانتی 30  سایز    تایی 12لیسه دسته پالستیکی روور 

  77000  72000  66000  60000  52000  48000  تایی 24لیسه دسته چوبی نقاش کار 

  77000  72000  66000  60000  52000  48000  تایی       24لیسه دسته آلومینیومی نقاش کار 

    90000  80000        لیسه دسته چوبی معمار کار 

              تایی 24لیسه بدون دسته مستطیل 

  95000            لیسه شانه اي کاشی فلزي نقاش کار

  80000  سري 50سري و  12سانتی  چینی در یک بسته   12و  10و  8و  5تایی سایز  4لیسه فلزي دسته پالستیکی سري 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 3تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

– MEGAفلکس لیست محصوالت سنگ فرز با برند مگا             FLEX        ( نمایندگی فروش )

  mm 2/22 ×6 ×180سایز   mm 2/22 ×6 ×115سایز   سنگ فرز ساب آهن و استیل

  90000  55000  قیمت

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 5بعالوه درصد 2بعالوه بدون تخفیف  کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  ( نمایندگی فروش )SMIRDEXلیست محصوالت سنباده با کیفیت عالی برند اسمیردکس 

  275پوستاب پشت زرد کد   

  1200تا500  400تا  240  220- 180  150  120  100  80  60  275پوستاب رد

  43000  45000  45000  49000  50000  55000  58000  60000  قیمت

  275پوستاب پشت زرد کد   

  3000  2500  2000  1500  1200  1000  800  600- 500  270پوستاب آبی 

  43000  40000  39000  35000350003500037000  35000  قیمت

  سنباده دیسکی مخصوص فلزات  

  180-150  120  100  80  60  40  36  24  سنباده دیسکی 

  32500  32500  32500  32500  35000  37000  38500  42000  115قیمت مینی 

  65000  65000  65000  68000  73000  84000  88000  95000  180یمت بزرگ ق

          46000    50000    سیوات مینی

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 4بعالوه بدون تخفیفدرصد 3تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش    
  31                    کاربو فلکسوات و یلیست قیمت سنباده پوستاب پریمکس و س                          



  60  80  100  120  150  180  220  240 -280  320-360-400  

      3500035000350003500035000  35000  تایی 50پوستاب اسفنجی ( ابري ) 

                52000  55000  پوستاب پریمکس

  37000  37000  38000  38000  41000  45000  49000      پوستاب سیوات

  45000= 2500و  2000سیوات                  40000= 1500سیوات   50000  پوستاب قرمز یلدز 

  34000  34000  34000  34000  36000  38000  40000  42000  45000  پوستاب آبی نقاش کار

  53000  53000  54000  54000  58000  60000  64000      پوستاب ماتادور آلمانی

  63000  2500و  2000نمره   55000  1500-1200  53000  1000- 800- 600نمره   پوستاب ماتادور آلمانی

  67000  3000  نمره        2000  2000  2000  1و  2و  3سنباده چوبی سابح نمره 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 4بعالوه بدون تخفیفدرصد 3تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

  تغییرات در تلگرام قیمت روز ) مالك(متري 50سنباده  متري رول    

  16000000  40سنباده رول کلینگ اسپور نمره 

14800000  60سنباده رول کلینگ اسپور نمره 

  13800000  80سنباده رول کلینگ اسپور نمره 

13400000  320و  220و  180و  150و  120و  100سنباده رول کلینگ اسپور نمره 

  4500000  400و  320و  280و  220و   180و  150و  120و  100و  80و  60رول خارجی نمره 

  3300000  80رول اکشن نمره 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 4بعالوه بدون تخفیفدرصد3تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

  قفل کتابی و قفل آویز ( نمایندگی فروش )

  180000  50قفل آویز طالیی   85000  25قفل آویز طالیی 

  235000  63قفل آویز طالیی   100000  32قفل آویز طالیی 

  350000  75قفل آویز طالیی   115000  38قفل آویز طالیی 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  بل از ارسال جنسحواله ق  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  32ماسک دهنی و ابر و برس سیمی و شیشه پاك کن و دستکش و نوار درزگیر و کرم دست پاکن         

  34000  متري 8رول  180تزادرزگیر نوار   40000  تیغ شیشه پاك کن بلند و بزرگ قابل تعویض

  46000  رول  120نوار درزگیر فوم پلی اتیلن پهن   8500  یتای 12تیغ شیشه پاك کن پردیس کوچک بسته 

  8000  هر عدد تایی 120    16در 5/7در  5/7ابر ( اسفنج ) سایز   12000  تایی 12تیغ شیشه پاك کن پردیس بزرگ بسته 

  110000  کرم دست پاك کن نقشینه نیمی  9000  تایی 250سته تیغ شیشه پاك کن پاك کوچک ب

  40000  با فیلتر عددي 50صالح ماسک ابري پارچه اي سه الیی   11000  تایی 150تیغ شیشه پاك کن پاك بزرگ بسته 

  18000  عددي 100الیی اصیل  سهماسک ابري پارچه اي   37000  تایی 12برس سیمی دسته پالستیکی 

  60000  اسک فیلتر دار کربنی م  45000  ردستکش کا

      70000  موکت بر اعال

  2000  سانتی خارجی 20بست کمري   1000  سانتی خارجی 10بست کمري 

  60000  میل 75ضد عفونی کننده   230000  میل 400ضد عفونی کننده اسپري 

  

  شرایط فروش            

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  لیست قیمت انواع رنگپاش ( نمایندگی فروش )                                                               

  قیمت  سایزسوزن  نوع رنگپاشکد کاال

  H1500000و  Cو    Aنوع   دستگاه پولیش زن برقی                 

  1500000    سشوار صنعتی  وات 2000

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  

                                           قیمت روز )  مالك(رنگهاي پودري اکلیلی  

  2800000  3077کد                              اکلیل مسی اکارت     2700000  3077کد                       اکلیل طالیی اکارت فله  

  1100A2300000و پوششی  1100Bاکلیل صدفی براق                 2600000  3077کد                 اکلیل طالیی اکارت بشکه    

      اکلیل نقره اي

  

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 4بعالوه بدون تخفیفدرصد 3تخفیف   سفارش اکلیل

  ( نمایندگی فروش ) و قائمی سریش ممتاز مشهد حنایی

کیلو  10کیلویی =  5تا  2  یی کیلو 40کیسه  1  نوع

120000  ریال 115000فی هر کیلو   مشهد نقد روزیسریش ممتازحنای

120000  ریال 115000فی هر کیلو   سریش ممتاز قائمی مشهد نقد روز

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کیسه 10تا   1جمع سفارش 

درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   کیسه 10جمع سفارش باالي

درصد 1تخفیف درصد 4تخفیف درصد 6تخفیف   کیسه 20جمع سفارش باالي 

  رنگهاي پودري سیمانی و همرنگ



  نوع رنگ
قیمت هر کیلو در

کیلو 30کیسه 
  نوع رنگ

قیمت هر کیلو در

کیلو 30کیسه 

22000  ابوموسی -قشم  –ساخرا بندر عبا28000  دوده سیمانی معمولی

28000  اخراعسلویه –توتیا 440اخرا نزدیک هرمزکد 39000  دوده سیمانی اعال

50000  اخرا هرمز چاپ دار45000  131دوده سیمانی ممتاز 

70000  کیلویی 29اخرا اصل هرمز بدون چاپ 50000  آبی سیمانی معمولی

52173000قرمز مگنتا )شنجف ( صورتی سیر = 22161000آبی سیمانی اعال

22000  گل ماش محالت98000  622آبی سیمانی ممتاز 

24000  گل ماش ابوموسی –440گل ماش توتیا 55000  آبی سیمانی توتیا

650000  313گل ماشی خارجی 54000  سبز سیمانی معمولی

72000  421زرد سیمانی اعال 70000  321سبز سیمانی اعال

80000  زرد سیمانی توتیا98000  331سبزسیمانی مخصوص 

950000  کیلو هر کیلو 25درکیسه  462و  461الجورد 22000  امرا (قهوه اي)

1000000کیلویی 5بسته  462و   461الجورد 30000  کیلو هر کیلو 25پیگمنت قهوه اي کیسه 

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   کارتن  10تا   5سفارش  جمع

درصد 1تخفیف درصد 4تخفیف درصد 6تخفیف   کیسه 10جمع سفارش باالي 

درصد 2تخفیف درصد 6تخفیف درصد 8تخفیف   کیسه 20جمع سفارش باالي 

  روغن بزرك اراك و بتونه ساختمانی

  حلب  حلب وزن  لیتر 3گالن   کوارت  نوع بزرك

  1700000  کیلو خالص 16حلب     فلزي  روغن بزرك اراك بزرك ناخالص و مخلوط ( معادل بزرك )

  1800000  کیلو خالص 17حلب     پالستیکی  روغن بزرك اراك بزرك ناخالص و مخلوط ( معادل بزرك )

  3500000  کیلو خالص 19حلب       روغن بزرك اراك خالص                            

  ایط فروش شر

  روزه 60چک حداکثر   نقدي  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

  جوهر نمک ، جرم گیر ، لوله باز کن ( نمایندگی فروش )

  حلب   تایی 3گالن   تایی 12دو کیلو  تایی 15لیتر   

  580000  100000    35000  لریدریکجوهر نمک پارالر  اسید ک

  750000  125000    42000  جوهر نمک صنعتی ( کیسالتا ) اسید کلریدریک خالص

    110000    39000  جرم گیر پارالر 

    180000  64000  35000  تایی 20لوله باز کن سپید  لیتر

        40000  لوله بازکن شایان

  شرایط فروش 

  روزه 60چک حداکثر   قدين  حواله قبل از ارسال جنس  میزان سفارش

درصد 3بعالوه بدون تخفیفدرصد 2تخفیف   کارتن  10تا   1جمع سفارش 

درصد 1بعالوه درصد 2تخفیف درصد 4تخفیف   کارتن  20جمع سفارش باالي 

  


