
 

 5از    1صفحه 

 13/07/99قیمت  محصوالت شركت مجتمع صنايع رنگ سحر موقت لیست 

   تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی ،دریائی ، اتومبیلی ، ساختمانی و اسپری

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  رنگهاي روغني آلكیدي

 متها اضافه می گردد% مالیات ارزش افزوده  به قی9

   ) ریال (بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

  )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 گالن كوارت نیمي ربعي گالن كوارت نیمي ربعي گالن كوارت نیمي ربعي نوع و شماره رنگ رديف

-414-686-546-156-613-461-304-701 رنگهاااای رو نااای بااارا    1

5148-333-334-335-5182-2155-416-545-308-257-710-

320-330- 730-  5150 

 

127.000 

 

238.000 

 

443.000 

 

1.687.000 
 

133.350 

 

249.900 

 

465.150 

 

1.771.350 

 

161.340 

 

302.350 

 

562.780 

 

2.143.150 

-5160-5175-5170-716-412-4117- برا  تیره   2

713-3255 – 1012-419-714-720-313 

 

146.000 

 

--- 

 

503.000 

 

1.960.000 
 

153.300 

 

--- 

 

528.150 

 

2.058.000 

 

185.480 

 

 

--- 

 

639.000 

 

2.489.970 

 1.812.850 470.680 255.990 135.930 1.498.350 389.030 211.580 112.350 1.427.000 370.500 201.500 107.000 914مشکی برا   3

 2.023.110 533.570 --- --- 1.672.130 441.000 --- --- 1.592.500 420.000 --- --- رنگ های رو نی مات روشن  4

 1.513.040 407.790 --- 125.770 1.250.550 337.050 --- 103.950 1.191.000 321.000 --- 99.000  130جال آلکیدی  5

 2.619.560 683.470 --- --- 2.165.100 564.900 --- --- 2.062.000 538.000 --- --- 750 – 740استخری  6

 --- 341.740 --- --- --- 282.450 --- --- --- 269.000 --- ---  050مات کننده  7

 1.722.650 449.720 --- --- 1.423.800 371.700 --- --- 1.356.000 354.000 --- --- 911قهوه ای مات  - 1520سبز مات  – 811مشکی مات  8

 --- --- --- 279.490 --- --- --- 231.000 --- --- --- 220.000 1090طالئی رو نی  9

 
 گ5/2دبه سطل كوارت نیم كیلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نیم كیلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نیم كیلوئي )رنگهاي پالستیک(          نوع و شماره رنگ

 3.834.820 1.546.070 397.640 213.430 3.169.530 1.277.850 328.650 176.400 3.018.600 1.217.000 313.000 168.000 835 روشن  کرم – 831کرم  -845طوسی روشن  -841طوسی  -861سفید  10

 گرمي 750 گرمي375 گرمي 750 گرمي375 گرمي 750 گرمي375 )مادر رنگ پالستیک (                   نوع و شماره رنگ                           

11 571 -700 –  772- 471-800- 516 – 850–780 131.000 228.000 137.550 239.400 166.420 289.650 

 گالن كوارت ربعي گالن كوارت ربعي گالن كوارت ربعي ) آستريها و ضدزنگ(                    نوع و شماره رنگ                  

 1.382.190 363.340 128.300 1.142.400 300.300 106.050 1.088.000 286.000 101.000 600ضد زنگ آلکیدی  -656طوسی  پوشش زیرین -652سفید  شش زیرینپو 12

 1.490.180 388.100 --- 1.231.650 320.780 --- 1.173.000 305.500 --- 650 پوشش زیرین 13

 
 
 
 



 
   5از  2صفحه 

 13/07/99شركت مجتمع صنايع رنگ سحر  قیمت  محصوالتموقت لیست 

   تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی ،دریائی ، اتومبیلی ، ساختمانی و اسپری

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 ) ریال (  بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 

 حلب  گالن   حلب  گالن   حلب   گالن   نوع و شماره رنگ

 9.661.350 1.969.120 7.985.250 1.627.500 7.605.000 1.550.000 760سفید نیم برا  الکیدی  14

 گالن كوارت گالن كوارت گالن كوارت 

 1.605.780 --- 1.327.200 --- 1.264.000 --- 57رنگ مخصوص بتونه  15

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  پالستیکنیم رنگهاي 

 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

  ) ریال ( بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 به قیمتها اضافه می گردد  % مالیات ارزش افزوده9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 

 گ5/2دبه سطل كوارت نیم كیلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نیم كیلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نیم كیلوئي نوع و شماره رنگ رديف

 2.310.850 937.550 --- --- 1.909.950 774.900 --- --- 1.819.000 738.000 --- --- ممتاز 961نیم پالستیک سفید  16

 1.760.770 716.510 --- --- 1.455.300 592.200 --- --- 1.386.000 564.000 --- --- 761نیم پالستیک سفید   17

 2.599.230 1.053.160 --- --- 2.148.300 870.450 --- --- 2.046.000 829.000 --- --- 971سفید نیم پالستیک سفارشی  18

 1.623.560 664.410 --- --- 1.341.900 549.150 --- --- 1.278.000 523.000 --- --- 762نیم پالستیک  19

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  نیم براق 
 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

 ) ریال ( بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 
 ه  به قیمتها اضافه می گردد% مالیات ارزش افزود9

 )ریال (   مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 حلب   گالن كوارت حلب   گالن كوارت حلب   گالن كوارت نوع و شماره رنگ رديف

 433قهاوه ای روشان    – 361آبی روشن -1155آلکیدی نیم برا  سفارشی   آبی  رنگهای رو نی 20

پساته   – 830بنفش  – 820نارنجی   - 319زرد  -  614قرمز   – 610صورتی   – 601 سفید   –

 434قهوه ای خرمائی  – 513کرم سیر   - 4175سبز  – 404کرم  – 616گل ماشی  -4182ای 

 362آبی آسمانی  –

 

377.000 

 

1.447.000 

 

7.093.000 

 

395.850 

 

1.519.350 

 

7.447.650 

 

478.940 

 

1.838.260 

 

9.010.910 

21 
 

 814مشکی رو نی آلکیدی نیم برا  سفارشی 

 

 

328.000 

 

--- 

 

--- 

 

344.400 

 

--- 

 

--- 

 

416.690 

 

--- 

 

--- 

  400ضد زنگ اخرائی سفارشی  22

230.000 

 

861.000 

 

--- 

 

241.500 

 

904.050 

 

--- 

 

292.200 

 

1.093.810 

 

--- 

 

 

 



 

 5از    3صفحه

 13/07/99تمع صنايع رنگ سحر قیمت  محصوالت شركت مجموقت لیست 

   تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی ،دریائی ، اتومبیلی ، ساختمانی و اسپری

 
 

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  اکریلیکرنگهاي 

 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

 یال (  ) ربنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 5/3-7/3 يک كیلوئي نوع و شماره رنگ ردیف

 كیلوئي

5/7-7  

 كیلوئي

15-14 

 كیلوئي

 5/3-7/3 يک كیلوئي

 كیلوئي

5/7-7  

 كیلوئي

15-14 

 كیلوئي

 5/3-7/3 يک كیلوئي

 كیلوئي

5/7-7  

 كیلوئي

15-14 

 كیلوئي

 10.398.180 5.249.270 2.688.150 817.500 8.594.250 4.338.600 2.221.800 675.680 8.185.000 4.132.000 2.116.000 643.500 702 اکریلیک سفید برا  23

 8.195.320 4.149.110 2.125.370 665.690 6.773.550 3.429.300 1.756.650 550.200 6.451.000 3.266.000 1.673.000 524.000 703اکریلیک سفید نیمه برا    24

 6.914.760 3.507.560 1.792.530 536.740 5.715.150 2.899.050 1.481.550 443.630 5.443.000 2.761.000 1.411.000 422.500 715اکریلیک سفید مات   25

 10.398.180 5.249.270 2.688.150 817.500 8.594.250 4.338.600 2.221.800 675.680 8.185.000 4.132.000 2.116.000 643.500 902اکریلیک سفید برا   ممتاز  26

 8.195.320 4.149.110 2.125.370 665.690 6.773.550 3.429.300 1.756.650 550.200 6.451.000 3.266.000 1.673.000 524.000 903اکریلیک سفید نیمه برا  ممتاز   27

 6.914.760 3.507.560 1.792.530 --- 5.715.150 2.899.050 1.481.550 --- 5.443.000 2.761.000 1.411.000 --- 915اکریلیک سفید مات ممتاز   28

 4.036.050 2.069.470 1.096.350 285.840 3.335.850 1.710.450 906.150 236.250 3.177.000 1.629.000 863.000 225.000 9301بتونه اکریلیک ممتاز   29

 --- --- 2.098.690 --- --- --- 1.734.600 --- --- --- 1.652.000 --- 9501آب (  هی) پا یاستخر کیلیاکر یآب 30

 .شستشوی برتر داخلی با پوشش باال و قابلیت پایه آب برای فضاهایهای رنگ  *

 . بتونه پایه آب جهت آماده سازی سطوح داخلی **

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  براي نماي بیرونی رنگهاي پایه آب

 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

 ) ریال (  بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 كیلوئي 14 كیلوئي  7 كیلوئي 5/3 كیلوئي 14 كیلوئي  7 كیلوئي 5/3 كیلوئي 14 كیلوئي  7 كیلوئي 5/3 شماره رنگنوع و  ردیف

 8.963.900 4.531.500 2.329.900 7.408.800 3.745.350 1.925.700 7.056.000 3.567.000 1.834.000 790سفید سیلیکونی نما   31

 10.398.180 5.249.270 2.688.150 8.594.250 4.338.600 2.221.800 8.185.000 4.132.000 2.116.000 791پرتقالی سیلیکونی نما    32

 10.398.180 5.249.270 2.688.150 8.594.250 4.338.600 2.221.800 8.185.000 4.132.000 2.116.000 9506سفالی سیلیکونی نما   33

 

 .ام برتررنگ پایه آب جهت نمای خارجی با پوشش باال و دو ***

 

 

 

 



 

   5از  4صفحه

 13/07/99قیمت  محصوالت شركت مجتمع صنايع رنگ سحر موقت لیست 

   تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی ،دریائی ، اتومبیلی ، ساختمانی و اسپری

 
 

 

 پرایمر اکریلیک
 ) آستر اکریلیک ( 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 ) ریال (  بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 
 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 

 دبه دبه دبه نوع و شماره رنگ ردیف
 1.971.650 1.629.600 1.552.000    8901    پرایمر اکریلیک         34

 2.533.160 2.093.700 1.994.000      9502مولتی پرایمر اکریلیک    35

 . پرایمر پایه آب قابل استفاده برای سطوح داخلی و خارجی ****

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  مادر رنگهاي اکریلیک

 ه می گردد% مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضاف9

 ) ریال (  بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 
 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 

 توضیحات نیم كیلوئي ربعي نیم كیلوئي ربعي نیم كیلوئي ربعي نوع و شماره رنگ ردیف

 مادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی  478.940 242.650 395.850 200.550 377.000 191.000 8609       قرمز اکریلیک   36

 خارجیمادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی و  428.130 217.240 353.850 179.550 337.000 171.000 8606آبی اکریلیک            37

 مادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی و خارجی 370.950 190.560 306.600 157.500 292.000 150.000 8607گل ماشی اکریلیک   38

 بندی رنگهای سطوح داخلی و خارجیمادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ  370.950 190.560 306.600 157.500 292.000 150.000 8610لیموئی اکریلیک       39

 مادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی و خارجی 370.950 190.560 306.600 157.500 292.000 150.000 8608مشکی اکریلیک       40

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  تزئیني رنگهاي اکریلیک 

 ا اضافه می گرددارزش افزوده  به قیمتهمالیات  9%

 ) ریال (  بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 
 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 نیم كیلوئي ربعي نیم كیلوئي ربعي نیم كیلوئي ربعي نوع و شماره رنگ ردیف

 --- 458.610 --- 379.050 --- 361.000 9503یلیک                           طالئی تزئینی اکر 41

 --- 434.480 --- 359.100 --- 342.000 9504نقره ای تزئینی اکریلیک                         42

 --- 434.480 --- 359.100 --- 342.000 9505مسی تزئینی اکریلیک                            43

 --- 434.480 --- 359.100 --- 342.000   9602نقره ای تزئینی اکریلیک هفت رنگ       44

 

 
 



                    

 

 
    5از  5صفحه

  

 13/07/99قیمت  محصوالت شركت مجتمع صنايع رنگ سحر موقت لیست 

   تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی ،دریائی ، اتومبیلی ، ساختمانی و اسپری

 
 

 

 

 اسپريرنگهاي 

 

 درب کارخانهنرخ فروش 

مالیات ارزش افزوده  به  9%

 قیمتها اضافه می گردد

 بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

% مالیات ارزش افزوده  به 9

 قیمتها اضافه می گردد

   مصرف کنندهقیمت فروش به 

%مالیات ارزش 9با احتساب 

  افزوده
 وع و شماره رنگن ردیف

 -7334قهوه ای -7333قهوه ای -7175سبز -7155آبی -7709قرمز -7720نارنجی -7304کرم -7547طوسی -7701اسپری   سفید 45

 7600اسپری ضد زنگ  – 7546طوسی تیره  -  7050مات کننده شیشه  -7130برا  کننده   - 7811مشکی مات   -7914مشکی   -7412زرد
 

153.000 

 

160.650 

 

194.370 

 242.650 200.550 191.000 7000اسپری چسب -7012اسپری نقره ای 46
 382.380 316.050 301.000  7013مسی  -7014اسپری طالئی  47

 
 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  رنگهاي صنعتی 

 ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گرددمالیات  9%

 (  ) ریال بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 
 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 كیلو كیلو كیلو نوع و شماره رنگ ردیف

 468.780 387.450 369.000 2790سفید ترافیک ) اکریلیک ترموپالست (  48

 
 یورتان ، سیلیکونی ،اکریلیک ، کوره ای ، هواخشک ، ترافیکی و ... ( و رنگ های دریائی طبق سفارش تولید می شود .   رنگ های صنعتی ) اپوکسی ، پلی  *****

 

 % ارزش افزوده به مبالغ مربوطه اضافه می گردد.(9) . ریال   350.000زرد     -ریال   248.000مشکی   -ریال  315.000 سفید    رنگ های مخصوص جدول******     


