
 

 لیست قیمت دربهای ضدسرقت شرکت آتاردرب سلماس

 قیمت )ریال( کد محصول نام محصول ردیف      

 PVC WS.MDF 001 007.117111یا  ترجسته تا رووش چوب3Dته لنگه MDFضدسرلت توام  1

 PVC WS.MDF.P.200. 201.202 007.117111 ترجسته تا رووش3Dته لنگه MDFضدسرلت توام  2

 PVC WS.MDF. 002 007.117111یا  ته لنگه لووس ترجسته تا رووش چوبMDFضدسرلت توام  3

 PVC 013,014, 015 0071117111یا  ته لنگه لووس ترجسته تا رووش چوبMDFضدسرلت توام  4

 PVC 003,004,005,006,007,009,012,057,067,075,083 017.117111یا  ته لنگه لووس ترجسته تا رووش چوبMDFضدسرلت توام  5

 PVC 008,010,011,059,061,062,063,066,068 017.117111یا  ته لنگه ترجسته تا رووش چوبMDFضدسرلت توام  6

 PVC 055,058,082,084,095,097 070117111ته لنگه ترجسته تا رووش چوب یا MDFضدسرلت توام  7

 PVC 050,051,052,053,054,056,060,064,065,069,070,071ترجسته تا رووش چوب یا 3Dته لنگه MDFضدسرلت توام  8
072,076,077,079,080,081,085,086,090,092,094 07.117111 

 PVC 073,074,078,087,088,089,091,093,096 .70117111یا  ته لنگه ترجسته تا رووش چوبMDFضدسرلت توام  9

 70117111. مدل الماس ,3D7 تا PVC WS.MDF 3D1یا  ته لنگه ترجسته تا رووش چوبMDFضدسرلت توام  10

 PVC WS.MDF 201....270 .7.117111تا رووش چوب یا  CNCضدسرلت توام پانل  11

 WS.MDF 201....270 .7.117111 لوینت هات و تراقتا رووش  CNCضدسرلت توام پانل  12

 WS.MDF 201....270 .7.117111 هالهینه دو رنگ هوج دارتا رووش  CNCضدسرلت توام پانل  13

 WS.MDF 201....270 .70117111 هالهینهتا رووش  CNCضدسرلت توام پانل  14

 TAN WS.TAN .351…375 .71117111ضدسرلت تیپ تانان  15

 SAL WS.SAL.401…404 .7.117111ضدسرلت تیپ سلواس  16

 FIRE PROF 07.117111 دلیمه 06 آتار درب ضد حریك 17

 FIRE POROF 070017111 دلیمه 026ب ضد حریك سهند د 18

 

 

 

 

 قیمت )ریال(  نام محصول  قیمت )ریال( نام محصول

 550.000  درووب تاج  1.800.000 روووب وشویی

 500.000  درووب گوشواره  1.500.000 روووب پیچی

 400.000   درووب ترند 1.200.000 تاج

 550.000  دستگیره یالوت  2.000.000 لفل هولتی سیستن

 750.000 دستگیره تاج  350.000 لفل روزتند

سانت46و36و 26دستگیره سیوگه  200.000 لفل شة تند  350.000و300.000و250.000 

سانت06و06و46و36دستگیره هىعثی  1.200.000 دور الوهینیوم  420.000و350.000و300.000و250.000 

سانت 06و  46دستگیره هاللی  230.000 و نین پاشنه پاشنه  600.000و 450.000 

سانت 06و  46دستگیره الهای ساده 150.000 نین پاشنه  600.000و 450.000 

سانت 06و06و36دستگیره ووییه  1.000.000و700.000 لنگه ضد حریك جای شیشه ته و یه و نین 350.000و 300.000  و   400.000 

066و06و06 دستگیره هیله ای 300000 فشرده پلی اورتاى و هسینه پشن سنگفوم  تسریك  400.000 


