
 Karen 
 د کننده رنگهای ساختمانی دکوراتیو   تولی     

 

 نوع بسته بندی   شرح محصول  نام محصول   ردیف  
یی  طال – طایی کاهی   – اقیانوسی هفت رنگ  –مشکی   – نقره ای  – سفید  صدفی   1

  – برنز بلک  – برنز روشن و تیره   – طالیی مدیوم   –طالیی روشن  – تیره 
  – نارنجی   – زرد  – نوک مدادی  -بژ – سرخابی   –قرمز  – صورتی   – ابی 
 شبنف – ابی  –طالیی هفت رنگ  – فیروزه ای   –سدری  – شرابی    – سبز 

مغز پسته ای   – کله غازی   –نقره ابی  – سبز هفت رنگ  – یاسی  – گلبهی   – 
 سرمه ای   – مسی قرمز   – 

 
گرمی  300 

28000 

 
 کوارت  
85000 

 
 
 

گرمی   300 زرد -قرمز  – نارنجی   – ابی  – سبز  – صورتی   – ارغوانی  – بنفش  فلورسنت  2

28000 

کوارت  
85000 

 

کوارت          سفید  ساتن صدفی   3
140000 

ورق  چسب 4
 طال 

گرمی   300 برای ورق کاری کارهای هنری  

29700 

 88000کیلو   

 

 

    1399/  10/  03تاریخ :

 قیمتها به تومان می باشد 

 حلب  دبه گالن  کوارت شرح محصول  نام محصول ردیف 
 کیلو گرم  5  پرایمر پوششی قابل ترکیب با انواع رنگهای اکریلیک  سوپر پرایمین  1

56000 

 کیلو گرم  12

132000 

 کیلوگرم  24

264000 

 کیلو گرم  12    اکریلیک سایه  2

140000 

 

 کیلوگرم  5   اکریلیک التکس  3

62500 

 کیلوگرم  12

147000 

 کیلوگرم  24

294000 

کریلیک نیمه ا 4
 براق 

  40000 157000 347000 

  

 

اکریلیک نیمه  5
 براق سیلیکونی 

 43000  191000 

  

 420000 

  

 

اکریلیک براق   6
 سیلیکونی

 46000 

  

205000   450000    

اکریلیک مات   7
 داخلی

 کیلو گرم  4  

98000 

 کیلوگرم  12

215000 

 کیلوگرم  24

420000 

 کیلو  1.1تا1 غبار گریز   –اب گریز   –سیلیکونیزه               اکریلیک مات نما   8

39000 

 کیلوگرم  5

173000 

 کیلوگرم  12

380000 

 کیلوگرم  24

760000 

 کیلوگرم  1.5  بتونه همه کاره  9

13500 

 کیلوگرم  5

43000 

 کیلوگرم  12

95000 

 

 کیلوگرم  12   شستشو % قابل  100سویل  اکریلیک مات   10

220000 

 

پرایمر نفوذی   11
 اماده مصرف  

 لیتری  1 

11000 

 لیتری  4

42000 

 لیتری  10

105000 

 لیتری  20

210000 

پرایمر نفوذی   12
 غلیظ

لیتری   1 

11500 

لیتری   4

43000 

لیتری   10

108000 

 لیتری  20

215000 

       

 کوارت  1 بدون زرد گرایی  رزین سنگ   14

50000 

 کوارت  4

190000 

  

خمیر برجسته  15
 کاری 

 کیلوگرم  1.3 غلطکی دانه سنگ  کراکل  پتینه 

15000 

 کیلوگرم  5

62000 

 کیلوگرم  12

145000 

 کیلوگرم  24

290000 

       



    

Karen 
 دکوراتیو  ساختمانی رنگهای کننده تولید                                              

 حلب   دبه  گالن  کوارت   شرح محصول   نام محصول   ردیف  
 16000  خمیر کاه گل   17

 کیلوگرم  3/1

69000 

 کیلوگرم 5

150000 

 کیلوگرم  12

 

 16000 اسپانچ خمیر اسفنجی  18

 کیلوگرم   3/1

69000 

 کیلوگرم  5

150000 

 کیلوگرم   12

 

 17000 استری اسفنجی پوست پرتغالی   خمیر اسفنجی  19

 کیلوگرم   3/1

75000 

 کیلوگرم   5

165000 

 کیلوگرم   12

 

 220000 بدون دونه  –دونه متوسط  –دونه ریز  ویژه نمای خارجی   کنیتکس 20

 کیلوگرم   20

 237000    اکریلیک سیلیکونی   کنیتکس  21

 کیلوگرم   20

 االستیک سیلکونی مقاوم به رنگ پریدگی   رنگ بافت دار نما   22
 

     270000 

 کیلوگرم   10

540000 

 کیلوگرم   20

تکسچر نما  23
 اسفنجی 

 186000   دانه دار   –ساده 

 کیلوگرم   10

 

 170000   قابل استفاده با غلطکهای پوست پرتغالی   کارن تکس  24

 کیلوگرم   12

340000 

 کیلوگرم   24

 

 نوع بسته بندی   شرح محصول  نام محصول  ردیف 

 مادر رنگ همه کاره   *
 تغییر رنگ در رنگ های 

 اب پایه 
 و حالل پایه 

قهوه ای روشن و   –  اخرایی  – گل ماش    – مشکی 
 سیر  

 میلی لیتر   100بندی در بسته  15500

 –سرمه ای –زرد سیر    –بنفش  –البالویی  –قرمز 
 سبز    –نارنجی -زرد روشن 

 میلی لیتر   100در بسته بندی  16000

    قهوه ای روشن    –اخرایی  –گل ماش     –  مشکی 
 و سیر  

 میلی لیتر  60در بسته بندی  12000

 –سرمه ای –زرد سیر    –بنفش  –البالویی  –قرمز 
 سبز   –نارنجی -زد روشن 

 میلی لیتر   60در بسته بندی  12500

 

 دبه   گالن   کوارت   گرم   350 گرم  300 شرح محصول    نام محصول  ردیف 

  135000 37000  20000 بدون زرد گرایی  ورنی اب پایه  1

  135000 37000    ارتیستیکال  2

رنگ چوب پایه  3
 حالل 

 ونگه – گردویی  –فندقی 
   –ماه گونی  –اقاقیا 

 بی رنگ   –قهوه ای 

  50000   

   44000   پایه اب  سیلر چوب   4

              

عایق بام   6
 سیلیکونی 

 265000 121000 35000   اب گریز   –سیلیکونی 

   17500  10000 مشکی  –قهوه ای  شاپون هنری  7

مادر رنگ   8
 اکریلیک  

  –سبز  –سرمه ای  –قرمز  –مشکی 
   –نارنجی  –گل ماش   –قهوه ای 

 زرد 

 12500 30000   

 گل ماش   –فیروزه ای   –خاکی  –سبز  کهنه کاری   9
 ابی و ..  -سفید  –قهوه ای 

25000     

مادر رنگ   10
 پالستیک 

   –سبز   –ابی  –قرمز  –مشکی 
 قهوه ای  –گل ماش   –زرد 

 نارنجی  

 12500 30000   

 

 

 قیمتها برحسب تومان می باشد 



     

Karen     
    دکوراتیو ساختمانی رنگهای کننده تولید                                              

 

 

 حلب  دبه   گالن   کوارت   شرح محصول  نام محصول  ردیف 

 330000 165000   اکریلیک مات صادراتی قابل شستشو  کارینا پالس  

 244000 122000    رینا  اک 

پرایمین  
 700کد

   130000 

 

 

پرایمین  
 800کد

 300000 150000   % قابل شستشو 100صادراتی 

   165000   % قابل شستشو  100صادراتی  200التکس  

  200000    100التکس  

 Level 1   77000 180000 360000 

 Level 2   64000 150000 300000 

 Level A    255000  

 Level 1*2 

 

  70000 165000 330000 

 250000 125000    500پرایمین  

 120000    600پرایمین  

 

240000 

 

% قابل  100  – گل ماش  – قهوه ای   – مشکی  اکریلیک     

 شستشو با پوشش دهی باال 

  250000 500000 

سوپر التکس  
       801کد 

     170000     محصول جدید با پوشش فوق العاده    

محصول جدید صادراتی صد در صد قابل   سوپر سیویل        
 شستشو   

  240000   

 کراکل مدیوم  عامل ترک          
     

37000 125000 

 

    

  –اقیانوسی  –نقره ای هفت رنگ  –سفید     پودر  صدفی           
  -طالیی صحرا – طالیی روشن  – طالیی تیره 

نوک   – قرمز    – ابی رتیلی  – برنز روشن 
  – سبز هفت رنگ  – نارنجی   – زرد  – مدادی 

 مسی  –مسی قرمز  -مغز پسته ای – کله غازی  
قرمز هفت    – مسی هفت رنگ   – سرخابی 

 رنگ  
     

 قوطی  
 گرمی   50

 
20000 

 

  
 

    

 

 

 

 کرایه حمل بار به عهده خریدار می باشد 

 قیمتها برحسب تومان می باشد 


