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 )سْبهي خبص( َليذٍپخش شيرآالت صٌعتي سبمتشرکت 
 51/30/5035 شيرَای متفرقٍ از تاریخليست قيمت 

اي ثـب  ثخبر( آثـي پـَدري اپَک ـي کـَرُ    ّبي رًگ شيرّب ) غير از تلِ ـ3ثبشٌذ. العور هيٍ خذهبت پس از فرٍش هبدام سبل گبراًتي 5شيرآالت فَق داراي  ـ 2 ثبشٌذ.هي هجٌبي تَهبىّب ثر ـ کليِ قيوت  1:تَضيحبت
 ثبشذ اهبثبر هي6ثب تٌظين پيش فرض فشبر رّبیي  ـ سَپبح اطويٌبى5. است.یبل هخصَص از اعتجبر گبراًتي خبرج ٍ َّلَگرام ٍیژُ شرکت ثب شوبرُ سر کبالي ثذٍى کبرت گبراًتيـ 4ثبشٌذ. هيکرٍى هي 250ضخبهت 

 ـ7راي دیگْبي ثخبر هٌبست ّ تٌذ. هخرة ثَدُ ٍ ث غير سَپبح اطويٌبى ثراي هصرف آة ٍ ثخبر ٍ سيبل ـ6 )هوکي است ّسیٌِ داشتِ ثبشذ( د.َشن هَرد ًظر در کبرخبًِ تٌظي تَاًذ ثب درخَاست رٍي فشبر رّبیيهي

  حبصل ًوبیيذ در غير ایٌصَرت شرکت ّيچگًَِ ه ئَليتي در قجبل افسایش قيوت ًخَاّذ داشت. اطويٌبىاز تغييرات احتوبلي  بٍ علت افسایش مذايم مًاد ايليٍ() ثِ ٌّگبم سفبرش خریذ ٍ ثررسي قيوت

 مراجعه نماییذ. samindustrialvalves@ آدرسبا مختلف هایرسانپیام نال رسمی شرکت سام درها به کاجهت اطالع از آخرین اخبار و لیست قیمت ـ8
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فلىجذار 
 كارخاوجات قىذ

PN-10 

5/0 15  2،550،000        770،000 950،000  

75/0 20  2،900،000        870،000 980،000  

1 25  3،200،000  4،460،000    950،000  975،000   

25/1 32    5،200،000      4،900،000   

5/1 40 5،400،000   6،450،000     800،000 5،200،000   

2 50 8،850،000 9،750،000 14،200،000 6،800،000 6،300،000 620،000   880،000 5،400،000  19،800،000 

5/2 65 10،900،000   7،350،000 6،850،000 940،000      36،000،000 

3 80 17،800،000   8،770،000 7،400،000 1،380،000 3،840،000     39،000،000 
4 100    11،200،000 9،950،000 1،440،000 5،400،000     69،000،000 

5 125    18،500،000 14،950،000 2،520،000       
6 150    22،800،000 17،400،000 2،850،000       
8 200      3،360،000       
10 250      3،880،000       
12 300      4،840،000       
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