
آخرین تغییر قیمت

1399/05/11

01,Aug., 2020

VKنوع AKنوع کد کاالشرح کاال
ضخامت

 mm

عرض 

mm

طول 

mm

متر / قیمت به ریال 

Rls/m²مربع 

قطعه6.512002400140*310000000122400

قطعه8.512002400110*311000000122400

قطعه9.512002400104*312000000112400

قطعه9.512002400104*312000000122400

قطعه12.51200240080*313000000112400

313000000112500250080

313000000112800280072
313000000113000300068

قطعه12.51200240080*313000000122400

313000000123000300068

قطعه151200240060*314000000112400

314000000113000300052

قطعه181200240052*315000000112400

315000000113000300040

قطعه12.51200240072*323000000112400

323000000112500250072

323000000112800280072

323000000113000300060

قطعه151200240060*324000000112400

324000000113000*300052

قطعه181200240052*325000000112400

325000000113000300040

325000000123000*300040

قطعه12.51200240072*363000000112400
363000000112500250072
363000000112800280072
363000000113000300060

254,000قطعه151200300052*364000000113000

موجود نمی باشدقطعه181200240052*365000000112400

قطعه12.51200240072*373000000112400

373000000112500250072

373000000112800280072

373000000113000300060

281,000قطعه151200240060*374000000112400

موجود نمی باشدقطعه181200240052*375000000112400

 Diamant Board  پانل 

12.5*1200*2500  HRAK
413000000132500e0012.51200250040موجود نمی باشدقطعه

 

(RG)پانل روکش دار گچی 

021 - 22462434: فکس

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

   (تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت انواع پانل های روکش دار گچی 

پانل روکش دار گچی مقاوم در 

(MR)برابر رطوبت 

پانل روکش دار گچی مقاوم در 

(FM)برابر آتش و رطوبت 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

.جهت استعالم قیمت با واحد مهندسی فروش هماهنگ فرمایید.  و آلومنیوم وجود داردPVC  امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن ، 

 1واحد بسته بندی 

پالت

226,000

249,000

162,000

173,000

196,000

موجود نمی باشد

پانل روکش دار گچی مقاوم در 

(FR)برابر آتش 

202,000

229,000

موجود نمی باشد



آخرین تغییر قیمت

1399/05/11

01,Aug., 2020

VKنوع AKنوع کد کاالشرح کاال
ضخامت

 mm

عرض 

mm

طول 

mm

متر / قیمت به ریال 

Rls/m²مربع 

قطعه6.512002400140*310000000122400

قطعه8.512002400110*311000000122400

قطعه9.512002400104*312000000112400

قطعه9.512002400104*312000000122400

قطعه12.51200240080*313000000112400

313000000112500250080

313000000112800280072

313000000113000300068

قطعه12.51200240080*313000000122400

313000000123000300068

قطعه151200240060*314000000112400

314000000113000300052

قطعه181200240052*315000000112400

315000000113000300040

قطعه12.51200240072*323000000112400

323000000112500250072

323000000112800280072

323000000113000300060

قطعه151200240060*324000000112400

324000000113000*300052

قطعه181200240052*325000000112400

325000000113000300040

325000000123000*300040

قطعه12.51200240072*363000000112400

363000000112500250072

363000000112800280072

363000000113000300060

254,000قطعه151200300052*364000000113000

موجود نمی باشدقطعه181200240052*365000000112400

قطعه12.51200240072*373000000112400

373000000112500250072
373000000112800280072

373000000113000300060

281,000قطعه151200240060*374000000112400
موجود نمی باشدقطعه181200240052*375000000112400

 

(RG)پانل روکش دار گچی 

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت انواع پانل های روکش دار گچی ویژه هرمزگان، بوشهر، خوزستان،گیالن، مازندران و گلستان 

 1واحد بسته بندی 

پالت

226,000

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

.جهت استعالم قیمت با واحد مهندسی فروش هماهنگ فرمایید.  و آلومنیوم وجود داردPVC  امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن ، 

پانل روکش دار گچی مقاوم در 

(FR)برابر آتش 

202,000

پانل روکش دار گچی مقاوم در 

(MR)برابر رطوبت 

162,000

173,000

196,000

موجود نمی باشد

229,000

موجود نمی باشد

پانل روکش دار گچی مقاوم در 

(FM)برابر آتش و رطوبت 

249,000



آخرین تغییر قیمت
1399/05/21

11, Aug., 2020

(متر مربع /ریال)قیمت

موجود نمی باشد
موجود نمی باشد

235,000

256,000

فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 

مشکی
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 

مشکی
فلیس 
فلیس 

مشکی
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 
فلیس 

مشکی
فلیس 

فلیس مشکی

323,000
344,000

یاقوت238
الماس239
لوزی567
حصیری996
یاقوت238
الماس239
لوزی567
حصیری996

 قطعه520

 قطعه520

 قطعه520

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )
021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت انواع تایل های گچی 

کد کاال بسته بندی شرح کاال

442100007330600
442100008330600

 قطعه442100003330600520

 قطعه520
 قطعه520
442100002330600 قطعه520

6-18452110000330600

با فویل آلومنیوم در پشت تایل (سفید) معمولی رنگ شده 9.5mm  تایل 
( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر ) PVC معمولی روکش 9.5mm  تایل 

با فویل  ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر ) PVC معمولی روکش 9.5mm  تایل 

آلومنیوم در پشت تایل

12-25

  با  فلیس در PVC معمولی آکوستیک روکش 9.5mm  تایل  

پشت تایل

6-18

8-18

8-12-36

8-12-50

8-12-36

8-12-50

با   (سفید) معمولی آکوستیک پانچ مربعی رنگ شده 9.5mm  تایل  

فلیس در پشت تایل

(سفید) معمولی رنگ شده 9.5mm  تایل 

452100020330600

452100000330600

452110002330600
452100022330600
452110022330600
452100032330600

452100060330600

با    (سفید) معمولی آکوستیک رنگ شده 9.5mm  تایل  

فلیس در پشت تایل

موجود نمی باشد 452110060330600

 قطعه520

موجود نمی باشد

338,000

452110020330600
452100030330600
452110030330600

452110007330600
452100027330600
452110027330600

 معمولی آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با  فلیس 9.5mmتایل  

در پشت تایل
6-96

452100040330600
452110040330600
452100050330600
452110050330600

452100007330600

 معمولی آکوستیک بدون روکش با  فلیس در 9.5mm  تایل  

پشت تایل

 معمولی آکوستیک پانچ مربعی بدون روکش با  9.5mm  تایل  

فلیس در پشت تایل

452100002330600

 قطعه520

PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9.5mm  تایل 

 طرح دار با فویل PVC معمولی روکش 9.5mm  تایل 

آلومنیوم در پشت تایل

452100062330600

452100042330600

452100057330600

 قطعه442600002330600520

 با فویل آلومنیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9.5mm  تایل 

452110042330600
452100052330600

452110052330600

452110032330600

442100022380600
442100022390600
442100025670600
442100029960600
442100032380600
442100032390600
442100035670600
442100039960600

 قطعه520

452110057330600

 با  PVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی روکش 9.5mm  تایل  

فلیس در پشت تایل

 قطعه442600003330600520

 طرح دارPVC معمولی روکش 9.5mm  تایل 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

219,700

239,500

12-25

6-18

8-18

338,000
452110062330600

 قطعه520

 قطعه520

 قطعه520

با   (سفید) معمولی آکوستیک پانچ خطی رنگ شده 9.5mm  تایل  

فلیس در پشت تایل
6-96

452100067330600
موجود نمی باشد

452110067330600
 قطعه520

452100037330600
452110037330600
452100047330600

 قطعه520

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

316,000

 با  PVC معمولی آکوستیک پانچ خطی روکش 9.5mm  تایل  

فلیس در پشت تایل
6-96

452110047330600

12-25

8-18

8-12-36

8-12-50



آخرین تغییر قیمت

1397/09/01

22, Nov., 2018

واحد بسته 

بندی 

(بسته1)

طول 

mm

عرض 

mm

ضخامت 

mm

متر / قیمت ریال 

Rls/m²مربع 

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

120060015 قطعه10

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه10

60060013 قطعه16

60060013 قطعه18

60060013 قطعه18

60060013 قطعه14

موجود نمی باشد60060015 قطعه14

موجود نمی باشد60060015 قطعه14

موجود نمی باشد60060013 قطعه14

موجود نمی باشد120060025 قطعه42

موجود نمی باشد120060015 قطعه70

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

60060015 قطعه14

موجود نمی باشد

Heradesign Fine Natur AK01

Thermatex Fresko (SK)

51400003083060

Thermatex Feinfresko (VT-24)

Feinstratos Plain (SK)

Feinstratos Plain (VT-24)

51400003033060

51400003035060

Feinstratos micro Perforated (VT-24)

Thermatex Mercure (VT-24)

Thermatex Schlicht (SK)

 Thermatex Antaris C (SK) (new white)

Ecomin Filigran (SK)

51400003085060

51400008035060

Ecomin Planet (SK)

51400011033060

51100050033060

514000030150600

514000030151600

51000050045060

Thermatex Feinstratos micro Perforated (SK)

514000060330200

51000050043060

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران) AMFلیست قیمت تایل های 

تایل هایی که بطور معمول وارد می شود (1  

کد کاال شرح کاال

Thermatex Star (SK)

Thermatex Star (SK)

Thermatex Feinfresko (SK)

Thermatex Star (VT-24)51400006035060

شد
 با

ی
نم

د 
جو

مو

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

51100050035060

51300025033060

51300026033060

Thermatex Mercure (SK)

Feingelocht/Pinhole(SK)

Thermatex Laguna (SK)

Thermatex Laguna (VT-24)

514000060151600

Heradesignتایل های  (3  

. روز می باشد75 پالت و زمان تحویل 3تایل هایی که بر حسب سفارش مشتری وارد می گردد و حداقل مقدار سفارش  (4  

 استفاده می شوندULTRA Lineتایل هایی که با سازه های  (2  

516000025111200

51400008033060

51700005033060

51400005035060

Feinstratos Plain (VT-S-15F)

Feinstratos micro Perforated (VT-S-15F)

514000060330600

 Star (VT-S-15F)

AMF Topiq Prime (VT-S)51300025033060

AMF Topiq Prime SK)51300026033060

Thermatex Schlicht (SK)51100050033060

Heradesign Superfine Natur N-GK516000015211200



آخرین تغییر قیمت

1399/05/28

18,Aug., 2020

به عدد/ قیمت ریال 

8,600

4,100

6,800

9,400

4,300

18,900

24,800

15,100

5,700

6,900

14,000

11,700

8,300

11,000

13,400

149,100

136,800

32,000

7,820

34,200

14,300

100

T-Profile50سنجاق آویز بار از 

T-Profile100گیره آویز بار از 

گیره پشت تایل

990000000016140

990000001104775

942500000010802

942500000010800

942500000010801

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

40

S C 47

S P 60 (L=400)1

500 943410000000009

943410000000012

990000000016160

150بست اتصال آویز دوبل

100 سانتیمتری100مفتول آویز 

100 سانتیمتری60مفتول آویز 

100 سانتیمتری20مفتول آویز 

CD601000بست اتصال نیمه 

500

S P 60 (L=600)1

943560276000000

943410000000006  سانتیمتری6

 سانتیمتری9

(CD60براکت) سانتیمتری12

CD60اتصال مستقیم 

HT909424000090000001000 اتصال آویز 

942500003301000

943400015270100

9434000152720060

943400015270020

943600000098223

943560271545000

F479434000152700002000بست اتصال نیمه 

F479434000071000000500بست اتصال طولی 

943400002050000500(F47براکت ) CT205 اتصال مستقیم  

CD60250بست اتصال طولی 

500

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت فروش انواع اتصاالت گالوانیزه 

کد کاالشرح کاال
واحد بسته بندی 

(تعداد)

F479434000154500001000بست اتصال کامل 

CD60200بست اتصال کامل 



آخرین تغییر قیمت

1399/05/13

03,Aug., 2020

به / قیمت ریال 

عدد

5,900

42,800

34,900

26,800

18,700

10,700

12,000

13,400

13,400

123,700

2,200

CD60943560271000000200چنگک نانیوس 

943500000003000 سانتیمتری300قطعه افزایش طول نانیوس 

943500000000040200 سانتیمتری40آویز نانیوس 

943500000000100 سانتیمتری100آویز نانیوس 

CD60/27943560270000000200رکاب نانیوس برای 

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت فروش انواع اتصاالت نانیوس 

کد کاالشرح کاال
واحد بسته بندی 

(تعداد)

200

943500000000080200 سانتیمتری80آویز نانیوس 

943500000000060200 سانتیمتری60آویز نانیوس 

943560271510000500 سانتیمتری10قطعه رابط نانیوس 

943500000000020200 سانتیمتری20آویز نانیوس 

F47943500470000000200رکاب نانیوس برای 

20

9435602740257001(سوزن تنظیم ارتفاع)پین نانیوس 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات



آخرین تغییر قیمت

1399/05/11

01,Aug., 2020

به متر/ قیمت ریال 

73,800

79,700

68,400

86,300

104,900

129,500

110,400

123,200

154,600

183,600

50,800

97,900

38,600

45,500

122,100

9140025250640004000

9130047000640001920(F47-4000)پرفیل  

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت فروش انواع پرفیل های تولید کناف ایران  

کد کاالشرح کاال
واحد بسته بندی  

(بندیل)

9120036230640002400(U36-4000) 36رانر 

9120026300540001536(U26-4000) 26رانر 

9120050300540001280(U50-4000) 50رانر 

9120070300540001280(U70-4000) 70رانر 

912010030054000960(U100-4000) 100رانر 

9110026400630001440(C26-3000) 26استاد 

540

C D60 - 40009100060270640001176

911010040063000450(C100-3000) 100استاد 

(L25-4000) 25نبشی 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

911005035063000720(C50-3000) 50استاد 

911007040063000(C70-3000) 70استاد 

9120285270640001680(U28-4000) 28رانر 

91700242404300030(24X 24X 3000)کرنربید 

917003131043000150(31X 31X 3000)کرنربید 



آخرین تغییر قیمت

1399/05/20

10,Aug., 2020

915000040100600e003690,600

Knauf L Angle 24 ˣ 19*0.5mm -3000mm914000040103000e0012065,600

916000040053000e12097,000

915000040083600144

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)                  لیست قیمت فروش انواع پرفیل کلیک تولید کناف ایران  

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

پرفیل سیستم کلیک

               T-RM 1 38 ˣ 24mm (3600mm)                    

( 24mmعرض نمایان بال سپری )

 T-RC 10 28 ˣ 24mm (1200mm)

 T-RC 9 25.5 ˣ 24mm (600mm)

 L-ARA 24 ˣ 24mm (3000mm)

Ultra Line 3600mm White/Black (main tee) 

Ultra Line 1200mm White/Black (cross tee) 

Ultra Line 600mm White/Black (cross tee) 

W shape angle 15 ˣ 15 ˣ 15 ˣ 22 white  (3000mm) 

Knauf T-Profile RM-15-3600

Knauf T-Profile RM-15-1200

Knauf T-Profile RM-15-600

91400030023300012085,000

9150000400812009672,200

142,200

915000040051200e48142,200

915000040050600e42143,700

 Ultera Line (VT-S-15F)سازه - 2  

 T15سازه - 3  

103,700

91500004004120072107,000

 KNAUF Main Tee (F) 24 ˣ 37*0.35mm -3600mm   

                 ( 24mmعرض نمایان بال سپری )
915000040103600e0072113,700

Knauf L Angle 24 ˣ 24*0.5mm -3000mm914000040093000e0012071,700

کد کاال

915000040043600

متر/ واحد بسته بندی

72

به متر/ قیمت ریال 

123,000

(وارداتی) T24سازه - 1  

 KNAUF Cross Tee 24 ˣ 29*0.30mm -1200mm915000040101200e007285,100

 KNAUF Cross Tee 24 ˣ 29*0.30mm -600mm

91500004001060036109,000

(تولید داخل) T24سازه - 1  

به متر/ قیمت ریال متر/ واحد بسته بندیکد کاالپرفیل سیستم کلیک

    KNAUF Main Tee 24 ˣ 37*0.35mm -3600mm      

              ( 24mmعرض نمایان بال سپری )
915000040093600e0072108,000

72

91500004008060073.895,200

91400004008300015085,000 Knauf Wall Angel T15-3000

L-SRA Slim 14*24*0.43mm (3000mm)914000030023000120موجود نمی باشد

915000040053600e



آخرین تغییر قیمت

1399/05/11

01,Aug., 2020

به متر/ قیمت ریال 

144,700

177,600

183,000

119,000

143,200

166,000

آخرین تغییر قیمت

1399/04/19

09, Jul., 2020

به متر/ قیمت ریال 

موجود نیست 177600

183,800

موجود نیست143200

موجود نیست166000

واحد
متر / ریال )قیمت 

(مربع 

CW 100-3000911010050063000450استاد 

UW 100-4000912010040064000960رانر 

(تحویل درب  انبار تهران) تولید کناف ایران 275 زینک و پوشش DIN             لیست قیمت فروش انواع پرفیل های استاندارد 

UW 75-40009120075400640001280رانر 

UW 100-4000رانر 

M²921218006001200

لیست قیمت انواع عایق پشم معدنی

کد کاالشرح کاال

 موجود نمی باشد

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

(600mm*1200mm*80mm)

Mineral plus IBP عایق پشم معدنی
M²480موجود نمی باشدعدد در پالت

Mineral plus IBP عایق پشم معدنی

بسته بندی

(600mm*1200mm*50mm)

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران) تولید کناف ایران DIN             لیست قیمت فروش انواع پرفیل های استاندارد 

CW 50-3000استاد 

CW 75-3000911007550063000540استاد 

کد کاالشرح کاال
واحد بسته بندی 

(بندیل)

911005050063000720

912010040064000960

شرح کاال

عدد در پالت480

کد کاال
واحد بسته بندی 

(بندیل)

921215006001200

CW 100-3000911010050063000450استاد 

UW 50-4000912005040064000رانر 

CW 75-3000911007550063000540استاد 

1280

UW 75-40009120075400640001280رانر 

Mineral plus FCB Extra عایق پشم معدنی دیوار خارجی 
M²921225006001200200موجود نمی باشدعدد در پالت

(600mm*1200mm*50mm)



آخرین تغییر قیمت

1399/05/28

18,Aug., 2020

(کیسه)قیمت ریال 

566,000

183,000

693,000

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

9,620,000

316,000

کیلویی71110000000200020پرلفیکس

کیلویی20

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)     لیست قیمت پودر ها و پرایمر و اندودهای آماده مصرف تولید کناف ایران  

 بسته بندیکد کاالشرح کاال

712100000002000بتونه درزگیری

کیلویی71700000000000525

کیلویی71010000000900030ساتن

716000000000025 خاکستریSM700اندود مخصوص مارموریت 

کیلویی71800000000002020ماستیک

کیلوییJoint Filler-gray71600000000002020اندود درزگیری دیوار خارجی آکواپانل 

کیلویی25

کیلویی71600010000002025 سفیدSM700اندود مخصوص مارموریت 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

عایق آبی



آخرین تغییر قیمت

1399/05/13

03,Aug., 2020

ف
دی

ر

قیمت هر عدد ریالشرح کاال

TN3.5 ˣ 251,100پیچ پانل 

TN3.5 ˣ 351,400پیچ پانل 

TN3.5 ˣ 451,800پیچ پانل 

TN3.5 ˣ 552,000پیچ پانل 

       پیچ پانل سر مته دار      

TB3.5 ˣ 25
1,400

       پیچ پانل سر مته دار      

TB3.5 ˣ 35
1,700

       پیچ پانل سر مته دار      

TB3.5 ˣ 45
2,000

LN3.5 ˣ 91,000 پیچ سازه به سازه 

 پیچ سازه به سازه سرمته دار 

LB3.5 ˣ 9.5
1,300

 FN4.3 ˣ پیچ چند منظوره        

35
2,800

بولت پروانه ای برای سه الیه پانل 

M6*84mm ( تایی50بسته )
25,000

بولت پروانه ای برای دو الیه پانل 

M6*71mm ( تایی50بسته )
30,800

بولت پروانه ای برای یک الیه پانل 

M6*58mm ( تایی50بسته )
29,000

برای یک الیه )رول بولت پروانه ای 

HM6*52s (پانل
27,200

برای دو الیه )رول بولت پروانه ای 

HM6*65s (پانل
28,900

 بولت فنری پانل با قالب 

M5*75mm ( تایی50بسته )
28,750

 بولت فنری پانل با قالب 

M4*50mm ( تایی100بسته )
9,775

 بولت فنری پانل با پیچ 

M4*50mm ( تایی100بسته )
11,400

990000000062315e1*5050یک جعبه

100یک جعبه100*9900000000006201

50یک جعبه50*9900000000048341

50یک جعبه50*9900000000048331

50یک جعبه50*9900000000048321

2 از 1صفحه 

990000000062328e1*5050یک جعبه

50یک جعبه50*9900000000006101

100یک جعبه100*9900000000006001

16000

9331400000000458*100018000

تعداد در یک 

* تعداد )کارتن 

216000

میزان حداقل 

(کارتن)سفارش 

9331400000000358*10001

9336430000000351*5001500

933340000000095

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

111000

8*1000

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)                                  لیست قیمت انواع پیچ و بولت در سراسر ایران 

93324000000009024*1000112000

8000

9330400000000458*100018000

9330400000000556*1000

24*1000112000

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

میزان حداقل 

(عدد)سفارش 
کد کاال

93314000000002511*1000

93304000000002511*1000222000

933040000000035



آخرین تغییر قیمت

1399/05/13

03,Aug., 2020

ف
دی

ر

قیمت هر عدد ریالشرح کاال

بولت سقفی برای آویز سیمی 

M6*60mm ( تایی100بسته )
7,015

 میخ مهاری فوالدی سقفی

M6*35mm ( تایی200بسته )
14,300

میخ با رولپالگ برای نصب رانر 

M6*60mm ( تایی200بسته )
6,600

26,100(با پیچ)رولپالگ حلزونی فلزی 

         رولپالگ حلزونی فلزی        

(بدون پیچ)  
15,000

17,700(با پیچ)رولپالگ حلزونی پالستیکی 

         رولپالگ حلزونی پالستیکی 

(بدون پیچ)
5,900

 )WST 10 ˣ 140) پیچ روکا 

بدون پالک
89,300

432,400(KM10)اتصال 

آچار مخصوص رولپالگ حلزونی 

پالستیکی
97,700

12,600(CF 8/115)ترموفیکس 

14,900(CF 8/135)ترموفیکس 

موجود نمی باشدXقالب 

Diament S crew                           

        XTN  23*39mm
موجود نمی باشد

Diament S crew                           

        XTN  38*39mm
موجود نمی باشد

80یک جعبه10*9900000061523058

1000یک جعبه1000تایی933740000003923

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)                             لیست قیمت انواع پیچ و بولت در سراسر ایران 

کد کاال
تعداد در یک کارتن 

(جعبه* تعداد )

میزان حداقل 

(کارتن)سفارش 

میزان حداقل 

(عدد)سفارش 

100یک جعبه100*9434000152726601

200یک جعبه200*990000000004991

200یک جعبه200*990000000007001

990000000040432e1*5050یک جعبه

990000000052393e1*1010یک جعبه

990000000052124e1*100100یک جعبه

990000000052389e1*100100یک جعبه

990000000052390e1*5050یک جعبه

990000000052391e1*100100یک جعبه

990000000080660e11یک عدد

990000000052127e1*100100یک جعبه

1000یک جعبه1000تایی933740000003938

990000000050326e1*2525یک جعبه

2 از 2صفحه 

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات



آخرین تغییر قیمت

1399/05/13

03,Aug., 2020

(ریال)قیمت واحد واحد

4,300متر

3,200متر

موجود نیست54000متر

موجود نیست5900متر

موجود نمی باشدمتر

(ریال)قیمت واحد واحد

11,400متر

0متر

0متر

0متر

0متر

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)                             لیست قیمت انواع نوار در سراسر ایران 

 متری90نوار فایبر گالس مش 

کد کاال
حداقل سفارش بر اساس 

(متر)واحد بسته بندی 

(متر) 1080 921210000000190

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

کد کاال
حداقل سفارش بر اساس 

(متر) واحد بسته بندی

 متر هر رول92121003040025025

 متر هر رول92121005040025025

 متر هر رول92121007040025025

 متر هر رولmm 100*492121010040025025نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 

شرح کاال

mm 30*4نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 

mm 50*4نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 

mm 70*4نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 

 متر هر رولmm 15*49212110154000808نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

لیست قیمت نوار های عایق پشت چسب دار

 متری آلمانی30کرنر بید کاغذی مسلح با نوار فلزی 

(ترن فیکس)نوار کاغذی با چسب یک طرفه 

شرح کاال

(متر) 92105000000000030

(متر) 92121000000015050

(متر) 5095113000005005050*50نوار تیپ کاغذی 

(متر) 92100000001210010نوار طولی عایق آبی



آخرین تغییر قیمت
1397/09/01

22, Nov., 2018

ر

د
(ریال)قیمت کل بسته بندیطولعرضضخامتکد کاالواحدشرح کاال

عددM"m²60310001200240012.5mm1200mm2400mm55" میلیمتر 2400*1200*12.5آکواپانل داخلی 1

 عددM"m²60320001200240012.5 mm1200mm2400mm35" میلیمتر 2400*1200*12.5آکواپانل خارجی 2

 عدد8mm*1200*2400m²6010000120024008 mm1200mm2400mm45آکواپانل سکای الیت  سقفی 3

(بخار بند)خارجی  4  Tyvek الیهm²921000000150075-1.5m75m
/  رول16

112.5m²کارتن 

 عدد39mm250--933440000000139عددSB39دریل پوینت  (Maxi)پیچ سرمته دار 5

 عدد39mm500--933440000000039عددSN39 (Maxi)پیچ آکواپانل معمولی 6

 عدد25mm250--933440000000125عدد دریل پوینت آکواپانلSB 25پیچ7

 عدد25mm1000--93344000000025عددSN25 (Maxi)پیچ آکواپانل معمولی 8

 متری50 رول m921000000010050-10cm50m1(آلمانی)نوار درزگیر فایبر گالس دیوار خارجی آکواپانل 9

 متری50 رول m921000000000050-1m50m1(آلمانی)شبکه توری دیوار خارجی آکواپانل 10
کارتن/ عدد 24---921210000000240عدد(تولید داخلی) Adhesive PUچسب پلی یورتان 12

(مسلح به شبکه توری)سازه پی وی سی درز انبساط آکواپنل 
PVC  expension joint profile

(مسلح به شبکه توری)سازه پی وی سی چفت نمایان آکواپنل 
PVC  movement joint profile

(مسلح به شبکه توری)سازه پی وی سی آب چکان آکواپنل 
PVC  Drip bead with fiberglass  mesh

مسلح به )داخلی آکواپنل-سازه پی وی سی محافظ گوشه خارجی
PVC  Pre-meshed corner bead

کارتن/ شاخه25

cm20025کارتن/ شاخه

cm25025کارتن/ شاخه

cm25025کارتن/ شاخه

.                                                                   عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

m

m

(021 - 2811 1717: تلفن ( سی خط
021 - 22462434: فکس

-

(تحویل درب  انبار تهران) Aquapanelلیست قیمت انواع سیستم صفحات مسلح سیمانی 

13m91800000000200--cm200

- 14m91800010000200-

شد
 با

ی
نم

د 
جو

مو

15917000000002500-

- 917000010152500- 16



آخرین تغییر قیمت

1399/05/28

18,Aug., 2020

رد

1

2

3

4

5

6

(ریال)قیمت 

1,267,000  عدد987000000003030e001(داخلی) MR12.5  با پانل 30*30دریچه بازدید با 

کد شرح کاال

991,000 987000000002020e00 عدد1

4,433,000

1,641,000 عدد1

2,306,000

1,997,000

 عدد1

(داخلی) MR12.5  با پانل 50*50دریچه بازدید با 

987000000004040e00(داخلی) MR12.5  با پانل 40*40دریچه بازدید با 

 عدد987000000006060e001(داخلی) MR12.5  با پانل 60*60دریچه بازدید با 

987000000005050e001عدد 

987000000060120e00(داخلی) MR12.5  با پانل 60*120دریچه بازدید با 

(021 - 2811 1717: تلفن ( سی خط

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

(داخلی) MR12.5  با پانل 20*20دریچه بازدید با 

واحد



آخرین تغییر قیمت

1398/01/24

13, Apr., 2019

قیمت واحد به ریالواحدشرح کاال

Cleaneo Random Plus 12/20/35 R  

(12.5*1200*2500)FF
M²

C leaneo S lotline   "B5"  (12.5*1200*2500)AKM²

C leaneo Alternating  C ercular  12/20/66 R  

(12.5*1188*1980)FF
M²

C leaneo S tandard S quare   8/18 Q  

(12.5*1188*1998)FF
M²

                                   Trias                           بتونه درزگیری  

(FFمخصوص لبه های )    
Kg

SN 3.5*30   پیچPC s

PCکاردک پانچ شده سوراخدار s

PCکاردک لبه دار s

Cleaneo Cap 12RPCبست پالستیکی  s

 بسته بندی

5کیلویی 

عدد100

عدد1

عدد64پالت 

عدد64پالت 453160311881998

021 - 2811 1717: تلفن (سی خط  )

021 - 22462434: فکس

شد
 با

ی
نم

د 
جو

مو

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

کد

990000000248103

Cleaneoلیست قیمت پانل گچی تصفیه کننده هوا و آکوستیک 

(تحویل درب کارخانه                          )

عدد1

 عدد500

453170112002400

712200000000005

933440000000030

990000000073962

990000000073961

عدد64پالت 453100006012500

عدد64پالت 

453160411881980



آخرین تغییر قیمت
1399/05/28

18,Aug., 2020

ر

د
Priceکد کاالUnitشرح کاال  (R ls .)

-----piece990000000005150 1دستگیره حمل پانل1

piece990000000015150296,500 1دستگیره حمل پانل داخلی2

Set990000000008050289,800 1کاتر3

------piece990000000004688 1( تایی10بسته )تیغه کاتر 4

Set990000000004100567,000 1(اسپانیایی)چاقوی پانل بر 5

-----Set990000000004624 1برش قرقره ای پانل6

piece99000000000040258,700 1( تایی10بسته )تیغه یدکی دستگاه برش قرقره ای پانل 7

Set99000000000462240,583,500 1(آلمانی)دستگاه برش دستی پانل 8

piece9900000000041011,092,500 1( تایی2بسته ) (یدکی نگهدارنده تیغه)قطعه یدکی دستگاه برش پانل 9

piece9900000000041021,339,800 1( تایی10بسته ) (چرخ یدکی)قطعه یدکی دستگاه برش پانل 10

piece99000000000410365,600 1( تایی10بسته ) (تیغه)قطعه یدکی دستگاه برش پانل 11

piece9900000000041044,002,000 1( تایی2بسته ) (ساپورت جانبی)قطعه یدکی دستگاه برش پانل 12

1 Set990000000004685797,000(381mm) اینچ 15اره برش پانل 13

-----Set990000000004683 1اره چاقویی دسته چوبی14

Set990000000001103655,500 1اره چاقویی دسته پالستیکی15

Set990000000004682426,700 1سوهان گرد16

17 (4.4*106mm) 1سوهان گرد Set990000000004681247,300

18 (5.4*180mm) 1سوهان گرد Set990000000004684300,200

-----Set990000000004099 1کاتر پرگاری19

1 Set990000000004686802,700(95،81،74،67،60mm)ست تیغه گردبر پنج تکه 20

Set990000000004629698,100 1رنده پانل21

S pare  S ide  S upport

15" Draywall S aw

Key hole  saw, wood handle

Key hole  saw, Large  softgrip handle

File  S aw

File  S aw 4.4*106mm

File  S aw 5.4*180mm

Drywall circle  cutter

5pc  Hole  saw set 95,81,74,67,60 mm

G ypsum boards  rasp (plane  type  surface  forming  

file )

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

G ypsum board stripper

Replacement Blade  (drywall stripper)

G ypsum board trimmer

S pare  Knife  holder

S pare  S ide  Wheel

(021 - 2811 1717: تلفن ( سی خط

021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست ابزار کناف 

Description

G ypsumboard carrier

G ypsumboard carrier (local)

Utility knife

Knaife  blades

P laster Board Knife

S pare  P lates  for Knife



آخرین تغییر قیمت
1399/05/28

18,Aug., 2020

ر

د
Priceکد کاالUnitشرح کاال  (R ls .)

22 (41*254mm)1تیغه رنده فلزی پانل piece990000000004630136,900

-----Set990000000004831 1رنده جیبی پانل23

24 (41*140mm)1تیغه یدکی رنده جیبی piece990000000004835-----
piece99000000000462715,000 1( تایی10بسته )تیغه پخ زن 25

Set9900000000046381,912,680 1(ایرانی) درجه 45 و 22پخ زن 26

Set990000000000300569,300 1جک پایی غلطکی27

------Set990000000004625 1غلطک سوزنی28

------Set990000000004659 1کرنر بید کوب با چکش الستیکی29

Set9900000000046211,488,100 1گیره نصب سازه زیر سازی آلمانی30
Set9900000000000401,552,500 1دستگاه نصب تیپ دو کاره31

Set990000000005090703,800 1( سانتی23تفنگی چسب )گان درزگیری 32

-----Set990000000004680 1انبر پانچ33

-------Set990000000004634 1(میله و پروانه مخلوط کن)همزن 34

-----1 piece990000000000340(330mm)ظرف استیلی تهیه بتونه 35

1 piece990000000000341120,800(300mm)ظرف پالستیکی تهیه بتونه 36

Set990000000004698504,900 1کاردک زاویه خارجی37

Set990000000004695458,900 1کاردک زاویه داخلی38

-----Set990000000004689 1کاردک بتونه با دسته پیج گوشتی دار39

Set990000000006021447,400 1 سانتیمتری20لیسه 40

Set990000000006023560,100 1 سانتیمتری30لیسه 41

Set990000000004077748,650 1 سانتیمتری50لیسه نازک کاری 42

Wide  S patula  30cm (200mm Ergosoft taping  knife )

500mm Ergo tap softgrip taoing  knife

9'' swivel type  caulking  gun

S tamp P liers  (Punching  grip tool)

Inside  corner trowel

S crewhead knife

Wide  S patula  20cm (200mm Ergosoft taping  knife )

Mud mixer

13'' (330 mm) S tainless  mud pan

Roller Lifter

S pike  Rollers

C linch-on-tool for corner beads  with Rubber Hammer

Installation kod for substructure

2-in-1 Drywall Taper

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

(021 - 2811 1717: تلفن ( سی خط
021 - 22462434: فکس

12'' (330 mm) P lastic  mud pan

Outside  corner trowel

Description

Rasp blade  (10''*1-5.8'') S pare  part for G ypsum 

board Rasp

Pocket type  surface  forming

5-1/2*1-5/8'' replacement flat blade

G ypsumboard cutter

Local P lain Edge  22/45

(تحویل درب  انبار تهران)لیست ابزار کناف 



آخرین تغییر قیمت
1399/05/28

18,Aug., 2020

ر

د
Priceکد کاالUnitشرح کاال  (R ls .)

43 (130*480mm)1ماله نازک کاری Set990000000006425782,000

44 (130*280mm)1ماله نازک کاری Set990000000006105805,000

45 (114*280mm)1ماله نازک کاری قابل نصب تیغه شانه ای Set990000000006106-------

-------piece990000000000401 1تیغه شانه ای ماله با لبه کنگره ای46

V1 piece99000000000040057,500تیغه شانه ایی ماله با لبه 47

48 (114*305mm)1ماله نازک کاری قوسی مقعر Set990000000006108264,500
-------100mm1 Set990000000006107کمچه 49
Set990000000005013250,700 1سمباده دستی پالستیکی50

-------Set990000000004702 1(با دسته چوبی)سمباده دستی دسته بلند 51

piece990000000004703162,200 1( تایی10بسته )صفحه سمباده مشبک 52

Set990000000000500441,600 1(بولت کش)انبر پرس بولت پروانه ای 53

Set9900000000046731,357,200 1قطعه پیچ بند سر دریل54

Set990000000001316457,700 1 متری5متر نواری فلزی 55
Set9900000000046331,283,400 1 سانتیمتری با آهن ربا50تراز 56

Set990000000004647494,500 1(چاک الین)ریسمان رنگی 57

Set9900000000468011,260,200 1انبر پانچ داخلی58

Set9900000000046231,511,700 1(داخلی)جک نگهدارنده قایم پانل 59

Set99000000001999913,703,600 1باالبر پانل  سقفی داخلی60

Set9900000000152503,400,000 1گاری حمل پانل61

Set990000000006104610,700 1ماله مخصوص پرداخت اندود سیمانی62

Set990000000006018863,700 1 سانتی با دسته آلومنیومی بلند18کاردت 62

(021 - 2811 1717: تلفن ( سی خط
021 - 22462434: فکس

(تحویل درب  انبار تهران)لیست ابزار کناف 

Description

130*480mm plaster trowel

130*280mm steel plaster trowel

(4½''*11'') Ergosoft switchable blade trowel

S witchable  Replacement ,S Q . Notch

S witchable  Replacement ,Blade  V  Notch

C urved trowel

100mm plaster spatula

P lastic  Hand S ander

Pole  S ander with Wood Pole

G rinding  Lattice  

Anchor tool with bluetrip

Ancillary S crew top for drilling  machine  (HK11)

5m measuring  tape

Box level in 50cm

C halk line  Reel with Loz  C halk

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبلغ فوق اضافه می گردد:  توضیحات

S tamp pliers  (Punching  grip tool)

P lattenlifler  (lift panel)

Panllifler  (local)

G ypsumboard Wagon

Ergosoft Notch Trowel S Q

Board Knife  Aluminium Long  Handle


