
کد
 قیمت  فروش واحدنام کاال  محصول

درب کارخانه
(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               3,750,000                       3,297,250              3,025,000دبهرنگ ممتاز استاندارد سفید 310

               1,509,000                       1,326,530              1,217,000گالنرنگ ممتاز استاندارد  سفید 310

               3,165,000                       2,783,860              2,554,000دبهرنگ نیم پالستیک سفید پالس 810

               1,294,000                       1,136,870              1,043,000گالنرنگ نیم پالستیک سفید پالس 810

               2,160,000                       1,899,870              1,743,000دبهرنگ نیم پالستیک سفید پالس 710

                  890,000                          782,620                718,000گالنرنگ نیم پالستیک سفید پالس 710

               2,774,000                       2,438,330              2,237,000دبهرنگ  نیم  پالستیک  درجه1 سفید410

               1,108,000                          973,915                893,500گالنرنگ  نیم  پالستیک درجه1سفید410

               1,847,000                       1,623,555              1,489,500دبهرنگ  نیم  پالستیک  بهاره  سفید110

                  733,000                          644,735                591,500گالنرنگ نیم  پالستیک  بهاره  سفید 110

               1,736,000                       1,526,000              1,400,000دبهرنگ نیم  پالستیک  درجه2  سفید210

                  688,000                          604,950                555,000گالنرنگ نیم  پالستیک  درجه2 سفید210

                  280,000                          246,340                 226,000کیلویی 1رنگ نیم پالستیک سفید پالس 810

                  196,000                          172,765                158,500کیلویی 1رنگ نیم پالستیک سفید پالس 710

                  178,000                          156,960                144,000کیلویی 1رنگ نیم پالستیک درجه2 سفید210

                  267,000                          234,895                215,500کیلویی 1رنگ نیم پالستیک درجه 1 سفید410

واحدنام کاال کد محصول

 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده
(  ریال) 

                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادر رنگ  گل ماش پالستیک 

                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادررنگ  مشکی پالستیک 
                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادررنگ  زرد پالستیک

                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادررنگ  قرمز پالستیک

                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادررنگ  آبی پالستیک

                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادررنگ  سبز پالستیک

                  140,000                          123,170                113,000نیم کیلوییمادررنگ  قهوه اي پالستیک

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادر رنگ گل ماش ممتاز 

                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادررنگ  مشکی ممتاز 

                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادر رنگ زرد ممتاز

                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادررنگ قرمز ممتاز

                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادررنگ آبی ممتاز

                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادررنگ سبز ممتاز

                  300,000                          264,870                243,000کیلویی 1مادررنگ قهوه اي ممتاز
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واحدنام کاال کد محصول

 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  270,000                          237,075                217,500لیترروغن الیف ممتاز مخصوص -بتونه( لیتر) 

                  944,000                          830,035                 761,500گالنروغن الیف ممتاز مخصوص -بتونه( گالن) 
               4,770,000                       4,194,320              3,848,000حلبروغن الیف ممتاز مخصوص بتونه -( حلب) 

واحدنام کاال کد محصول

 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 

               2,090,000                       1,839,920              1,688,000گالنرنگ روغنی براق سفید گالن

                  550,000                          483,960                444,000کوارترنگ روغنی براق سفید کوارت

             10,440,000                       9,182,160              8,424,000حلبرنگ روغنی براق سفید حلب

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               1,970,000                       1,736,370              1,593,000گالنرنگ روغنی مات  سفید  گالن

                  520,000                          457,800                420,000کوارترنگ روغنی مات  سفید  کوارت  

               9,770,000                       8,588,110              7,879,000حلبرنگ روغنی مات  سفیدحلب

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               1,835,000                       1,616,470              1,483,000گالنرنگ روغنی نیمه براق گالن

                  494,000                          434,910                399,000کوارترنگ روغنی نیمه براق کیلو

               9,200,000                       8,091,070              7,423,000حلبرنگ روغنی نیمه براق حلب

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               1,260,000                       1,109,620              1,018,000گالنضد زنگ الکیدي اخرایی گالن

                  340,000                          300,840                 276,000کوارتضد زنگ الکیدي اخرایی کوارت

               6,250,000                       5,512,130              5,057,000حلبضد زنگ الکیدي اخرایی حلب

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               1,330,000                       1,174,475              1,077,500گالنپوشش زیرین طوسی گالن

                  364,000                          319,915                293,500کوارتپوشش زیرین طوسی  کوارت 

                6,625,000                       5,823,870              5,343,000حلبپوشش زیرین  طوسی حلب
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واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  395,000                          349,890                321,000کیلویی 1روغن جالء کیلو

                    96,000                            85,020                  78,000ربعیروغن جالء ربعی

               1,480,000                       1,303,640              1,196,000گالنروغن جالء گالن 

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادررنگ روغنی سفید براق

                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادر رنگ  روغنی گل ماش

                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادررنگ  روغنی قهوه اي تیره

                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادررنگ  روغنی قهوه اي روشن 

                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادر رنگ  روغنی کرم

                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادررنگ  روغنی طوسی

                  127,000                          111,725                102,500ربعیمادر رنگ  روغنی آبی نیسانی

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادررنگ  روغنی قرمز

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادر رنگ روغنی زرد لیمویی

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادررنگ روغنی سورمه اي

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادر رنگ  روغنی سبز

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادر رنگ  روغنی زرد متوسط

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادررنگ روغنی زرد کاترپیالر

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادر رنگ روغنی نارنجی 

                  158,000                          139,520                128,000ربعیمادر رنگ روغنی نقره اي

                  104,000                            92,105                  84,500ربعیمادررنگ  روغنی مشکی براق

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  549,000                          482,870                443,000کیلویی 1مادررنگ روغنی گل ماش113

                  549,000                          482,870                443,000کیلویی 1مادررنگ روغنی قهوه اي تیره812

                  549,000                          482,870                443,000کیلویی 1مادررنگ روغنی قهوه اي -روشن811

                  549,000                          482,870                443,000کیلویی 1مادررنگ روغنی کرم111

                  549,000                          482,870                443,000کیلویی 1مادررنگ روغنی طوسی711

                  549,000                          482,870                443,000کیلویی 1مادررنگ روغنی آبی نیسانی513

                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادررنگ روغنی قرمز312

                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادر رنگ روغنی سورمه اي

                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادر رنگ روغنی سبز تیره613

                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادر رنگ روغنی زرد کاترپیالر119

                  459,000                          403,300                370,000کیلویی 1مادر رنگ روغنی مشکی براق

                  436,000                          383,680                352,000کیلویی 1مادر رنگ روغنی مشکی مات

                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادررنگ روغنی نارنجی
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                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادررنگ روغنی زرد لیمویی117

                  624,000                          548,270                503,000کیلویی 1مادر رنگ روغنی زرد  متوسط118

                  644,000                          566,800                520,000کیلویی 1مادررنگ روغنی نقره اي

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  475,000                          419,650                385,000کیلویی 1 رنگ اکریلیک نیمه براق سفید 

               1,640,000                       1,445,340              1,326,000گالنرنگ اکریلیک نیمه براق -سفید

               3,220,000                       2,834,000              2,600,000گالن 7 کیلوییرنگ اکریلیک نیمه براق -سفید

               4,610,000                       4,052,620              3,718,000دبه 10 کیلوییرنگ اکریلیک نیمه براق سفید 

             11,400,000                     10,089,040              9,256,000دبه 25 کیلوییرنگ اکریلیک نیمه براق -سفید

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  580,000                          510,120                 468,000کیلویی 1رنگ اکریلیک  براق  سفید 

               2,010,000                       1,767,980              1,622,000گالنرنگ اکریلیک  براق  سفید 

               3,780,000                       3,329,950              3,055,000گالن 6/7 کیلوییرنگ  اکریلیک  براق  -سفید

               5,410,000                       4,761,120              4,368,000دبه 9/6 کیلوییرنگ اکریلیک براق  سفید 

دبه23کیلوییرنگ اکریلیک براق سفید 

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               1,510,000                       1,328,710              1,219,000گالنرنگ اکریلیک  مات  -سفید

               3,010,000                       2,649,790              2,431,000گالن 7 کیلوییرنگ اکریلیک مات  سفید

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               4,540,000                       3,995,940              3,666,000دبه 11/6 کیلوییرنگ نما اکریل 

               9,830,000                       8,643,700              7,930,000دبه 25 کیلوییرنگ نما اکریل سفید 

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  717,000                          630,020                578,000گالنپرایمر اکریلیک گالن

               1,658,000                       1,457,330              1,337,000دبه 10 کیلوییپرایمر اکریلیک دبه

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
               2,200,000                       1,933,660              1,774,000دبه 12 کیوییرنگ اکریلیک درجه 2پارس اکریل

یل
اکر

ما 
ن

مر
رای

پ
راق

ه  ب
نیم

ک  
یلی

اکر
راق

ک  ب
یلی

اکر
ات

ک م
یلی

اکر



 لیست قیمت شرکت
 پارس بهار و پارس بهاران 

99/07/19

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادر رنگ  اکریلیک  گل ماش**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادر رنگ اکریلیک مشکی**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادررنگ اکریلیک زرد**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادررنگ اکریلیک قرمز**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادررنگ اکریلیک آبی**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادررنگ اکریلیک سبز**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادررنگ اکریلیک قهوه اي**

                  115,000                          100,825                  92,500ربعی**مادر رنگ اکریلیک سفید**

واحدنام کاال کد محصول
 قیمت  فروش 
درب کارخانه

(  ریال) 

 قیمت فروش 
درب کارخانه

با9درصدارزش افزوده

 قیمت  مصرف 
کننده با 9درصد

(  ریال) 
                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1**مادر رنگ اکریلیک گل ماش**

                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1**مادر رنگ اکریلیک  مشکی**

                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1**مادر رنگ اکریلیک  زرد**

                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1**مادر رنگ اکریلیک  قرمز**

                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1**مادر رنگ اکریلیک  آبی**

                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1**مادر رنگ اکریلیک  سبز**

                  419,000                          368,420                338,000کیلویی 1** مادر رنگ اکریلیک  قهوه اي**

               2,418,000                       2,125,500              1,950,000گالنرنگ روغنی نقره اي

             12,040,000                     10,583,900              9,710,000حلبرنگ روغنی نقره اي
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