
(  الی)ر متیق  

(متری عرض)سانت  (متری طول )سانت   کطرفه ی  متریسانت 4/ 5 نام محصول 

 ن یسبک/سنگ  میفر

ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 50 30 8,600,000  

10, 003 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 60 40 000,  

21 , 001 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 70 50 000,  

51 , 007 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 90 60 000,  

81 , 008 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 60 000,  

81 , 002 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 100 70 000,  

61 , 001 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 75 75 000,  

22 , 001 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 80 000,  

26, 001 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 90 000,  

34, 005 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 90 000,  

31, 000 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 140 100 000,  

41, 003 ,000 100 002 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال   

43, 002 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 120 000,  

59, 007 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 240 120 000,  

88, 006 ی وار یدسانتی متر    4.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 300 150 000,  

  پروفیل سنگین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(  الی)ر متیق  

(متری عرض)سانت  (متری طول )سانت   کطرفهی  متریسانت 5/ 5 نام محصول 

 نور کف

8, 008 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 50 30 000,  

10, 003 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 60 40 000,  

21 , 000 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 70 50 000,  

41 , 009 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 90 60 000,  

81 , 001 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 60 000,  

71 , 006 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 100 70 000,  

51 , 001 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 75 75 000,  

12 , 001 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 80 000,  

22 , 006 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 90 000,  

23 , 001 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 90 000,  

92 , 000 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 140 100 000,  

37, 000 ,000 100 002 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال   

38, 006 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 120 000,  

25 , 008 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 240 120 000,  

73, 006 ی وار یدسانتی متر    5.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 300 150 000,  

  پروفیل سنگین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  الی)ر متیق  

(متری عرض)سانت  (متری طول )سانت   متری سانت 6/ 5 نام محصول 

 )نور اطراف(کطرفهی

11 , 001 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 50 30 000,  

31 , 002 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 60 40 000,  

51 , 001 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 70 50 000,  

61 , 009 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 90 60 000,  

20, 000 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 60 000,  

81 , 006 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 100 70 000,  

61 , 003 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 75 75 000,  

12 , 008 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 80 000,  

22 , 006 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 90 000,  

03 , 002 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 90 000,  

82 , 008 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 140 100 000,  

33 , 006 ,000 100 002 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال   

63 , 000 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 120 000,  

41, 003 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 240 120 000,  

55, 007 ی وار یدسانتی متر    6.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 300 150 000,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(  الی)ر متیق  

(متری عرض)سانت  (متری طول )سانت   متریسانت 7/ 5 نام محصول 

 )نور اطراف( طرفهدو
61 , 000 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 50 30 000,  

81 , 005 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 60 40 000,  

12 , 000 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 70 50 000,  

02 , 006 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 90 60 000,  

92 , 005 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 60 000,  

72 , 007 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 100 70 000,  

42 , 005 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 75 75 000,  

23 , 001 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 80 000,  

33 , 004 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 120 90 000,  

34 , 008 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 90 000,  

83 , 008 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 140 100 000,  

84 , 006 ,000 100 002 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال   

84 , 005 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 180 120 000,  

95 , 001 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 240 120 000,  

78, 002 ی وار یمتر د  یسانت  7.5  یومینیباکس بدون قاب آلوم  تیال 300 150 000,  

 


