
 

 5از    1صفحه 
 لیست موقت

12/02/1400 

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  رنگهاي روغني آلكيدي

 % 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 افزوده9احتساب  با
 گالن كوارت ربعي گالن كوارت ربعي گالن كوارت ربعي نوع و شماره رنگ رديف

-414-686-546-156-613-461-304-701 رنگهاااااغ روبناااای باااارا   1

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

320-330- 730-  5150 

165.000 576.000 2.193.000 173.250 604.800 2.302.650 209.620 731.750 2.785.980 

-713-5160-5175-5170-716-412-4117- برا  تیره   2

3255 – 1012-419-714-720-313 

190.000 654.000 2.548.000 199.500 686.700 2.675.400 241.380 830.840 3.236.970 

 2.356.580 612.330 176.580 1.947.750 506.100 145.950 1.855.000 482.000 139.000 914مشکی برا   3

 2.629.720 693.640 --- 2.173.500 573.300 --- 2.070.000 546.000 --- رنگ هاغ روبنی مات روشن  4

 1.966.570 529.750 163.880 1.625.400 437.850 135.450 1.548.000 417.000 129.000  130جال آلکیدغ  5

 3.405.930 888.010 --- 2.815.050 733.950 --- 2.681.000 699.000 --- 750 – 740استخرغ  6

 --- 444.640 --- --- 367.500 --- --- 350.000 ---  050مات کننده  7

 2.239.710 584.380 --- 1.851.150 483.000 --- 1.763.000 460.000 --- 911قهوه اغ مات  - 1520سبز مات  – 811مشکی مات  8

 --- --- 363.330 --- --- 300.300 --- --- 286.000 1090طالئی روبنی  9

 
 )رنگهاي پالستيک(          نوع و شماره رنگ

 گ5/2دبه سطل كوارت نيم كيلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نيم كيلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نيم كيلوئي

 5.176.860 2.087.260 537.380 288.380 4.278.750 1.725.150 444.150 238.350 4.075.000 1.643.000 423.000 227.000 835 روشن  کرم – 831کرم  -845طوسی روشن  -841طوسی  -861سفید  10

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

11 571 -700 –  772- 471-800- 516 – 850–780 177.000 308.000 185.850 323.400 224.860 391.280 

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

1

2 

 1.796.340 472.590 166.420 1.484.700 390.600 137.550 1.414.000 372.000 131.000 600ضد زنگ آلکیدغ  -656طوسی  پوشش زیرین -652سفید  شش زیرینپو

1

3 

 1.937.350 504.350 --- 1.601.250 416.850 --- 1.525.000 397.000 --- 650 پوشش زیرین

 
 
 
 



 

   5از  2صفحه 

 لیست موقت
12/02/1400 

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  

 یمتها اضافه می گردد% مالیات ارزش افزوده  به ق9

 ) 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

 12.560.400 2.559.850 10.381.350 2.115.750 9.887.000 2.015.000 760سفید نیم برا  الکیدغ  14

 گالن كوارت گالن كوارت گالن كوارت 

 2.087.260 --- 1.725.150 --- 1.643.000 --- 57رنگ مخصوص بتونه  15

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  پالستیکنیم رنگهاي 

 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

  ) ریال ( بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 

 گ5/2دبه سطل كوارت نيم كيلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نيم كيلوئي گ5/2دبه سطل كوارت نيم كيلوئي نوع و شماره رنگ رديف

 3.120.090 1.265.310 --- --- 2.578.800 1.045.800 --- --- 2.456.000 996.000 --- --- ممتاز 961نیم پالستیک سفید  16

 2.376.910 966.770 --- --- 1.964.550 799.050 --- --- 1.871.000 761.000 --- --- 761نیم پالستیک سفید   17

 3.508.830 1.421.570 --- --- 2.900.100 1.174.950 --- --- 2.762.000 1.119.000 --- --- 971سفید نیم پالستیک سفارشی  18

 2.191.430 896.900 --- --- 1.811.250 741.300 --- --- 1.725.000 706.000 --- --- 762نیم پالستیک  19

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  نیم براق 

فه می مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضا 9%

 گردد

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

 )ریال (   مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 

 حلب   گالن كوارت حلب   گالن كوارت حلب   گالن كوارت نوع و شماره رنگ رديف

 433قهاوه اغ روشان    – 361آبی روشن -1155غ نیم برا  سفارشی   آبی آلکید رنگهاغ روبنی 20

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

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

 362آبی آسمانی  –

 

490.000 

 

1.881.000 

 

9.221.000 

 

 

514.500 

 

1.975.050 

 

9.682.050 

 

622.490 

 

2.389.610 

 

11.714.310 

 

21 
 

 814مشکی روبنی آلکیدغ نیم برا  سفارشی 

 

426.000  

--- 

 

--- 

447.300  

--- 

 

--- 

541.190  

--- 

 

--- 

  400ضد زنگ اخرائی سفارشی  22

299.000 

 

1.119.000 

 

--- 

 

313.950 

 

1.174.950 

 

--- 

379.850  

1.421.570 

 

--- 

 

 

 



 

 5از    3صفحه
 لیست موقت 

12/02/1400 

 

 

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  اکریلیکرنگهاي 

 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 
يک  نوع و شماره رنگ ردیف

 كيلوئي

7/3-5/3 

 كيلوئي

5/7-7  

 كيلوئي

15-14  

 كيلوئي

 5/3-7/3 يک كيلوئي

 كيلوئي

5/7-7  

 كيلوئي

15-14 

 كيلوئي

 5/3-7/3 يک كيلوئي

 كيلوئي

5/7-7  

 كيلوئي

 كيلوئي 15-14

 14.037.860 7.086.260 3.629.520 1.103.970 11.602.500 5.856.900 2.999.850 912.450 11.050.000 5.578.000 2.857.000 869.000 702 اکریلیک سفید برا  23

 11.063.870 5.601.170 2.869.820 898.170 9.144.450 4.629.450 2.371.950 742.350 8.709.000 4.409.000 2.259.000 707.000 703اکریلیک سفید نیمه برا    24

 9.334.860 4.734.760 2.420.100 724.130 7.715.400 3.913.350 2.000.250 598.500 7.348.000 3.727.000 1.905.000 570.000 715اکریلیک سفید مات   25

 14.037.860 7.086.260 3.629.520 1.103.970 11.602.500 5.856.900 2.999.850 912.450 11.050.000 5.578.000 2.857.000 869.000 902اکریلیک سفید برا   ممتاز  26

 11.063.870 5.601.170 2.869.820 898.170 9.144.450 4.629.450 2.371.950 742.350 8.709.000 4.409.000 2.259.000 707.000 903اکریلیک سفید نیمه برا  ممتاز   27

 9.334.860 4.734.760 2.420.100 --- 7.715.400 3.913.350 2.000.250 --- 7.348.000 3.727.000 1.905.000 --- 915اکریلیک سفید مات ممتاز   28

 5.448.720 2.793.600 1.480.010 386.200 4.503.450 2.308.950 1.223.250 319.200 4.289.000 2.199.000 1.165.000 304.000 9301بتونه اکریلیک ممتاز   29

 --- --- 2.832.980 --- --- --- 2.341.500 --- --- --- 2.230.000 --- 9501آب (  هی) پا غاستخر کیلیاکر یآب 30

 .شستشوغ برتر داخلی با پوشش باال و قابلیت پایه آب براغ فضاهاغهاغ رنگ  *

 . بتونه پایه آب جهت آماده سازغ سطوح داخلی **

 

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

 یات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گرددمال 9%

 ) ریال (  بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 كيلوئي 14 كيلوئي  7 كيلوئي 5/3 كيلوئي 14 كيلوئي  7 كيلوئي 5/3 كيلوئي 14 كيلوئي  7 كيلوئي 5/3 نوع و شماره رنگ ردیف

 12.101.780 6.116.950 3.145.500 10.002.300 5.055.750 2.599.800 9.526.000 4.815.000 2.476.000 790سفید سیلیکونی نما   31

 14.037.860 7.086.260 3.629.520 11.602.500 5.856.900 2.999.850 11.050.000 5.578.000 2.857.000 791پرتقالی سیلیکونی نما    32

 14.037.860 7.086.260 3.629.520 11.602.500 5.856.900 2.999.850 11.050.000 5.578.000 2.857.000 9506سفالی سیلیکونی نما   33

 

 .رنگ پایه آب جهت نماغ خارجی با پوشش باال و دوام برتر ***

 

 

 

 



 

   5از  4صفحه
 لیست موقت 

12/02/1400 

 

 

 

 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 

 ش افزوده%مالیات ارز9با احتساب 

 دبه دبه دبه نوع و شماره رنگ ردیف
 2.661.480 2.199.750 2.095.000    8901پرایمر اکریلیک             34

 3.419.900 2.826.600 2.692.000      9502مولتی پرایمر اکریلیک    35

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

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  یکمادر رنگهاي اکریل

 % 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 

 توضيحات نيم كيلوئي ربعي نيم كيلوئي ربعي نيم كيلوئي ربعي نوع و شماره رنگ ردیف

 مادر رنگ پایه آب ، براغ تنظیم رنگ بندغ رنگهاغ سطوح داخلی  646.630 327.760 534.450 270.900 509.000 258.000 8609قرمز اکریلیک          36

 مادر رنگ پایه آب ، براغ تنظیم رنگ بندغ رنگهاغ سطوح داخلی و خارجی 578.030 293.460 477.750 242.550 455.000 231.000 8606آبی اکریلیک            37

 مادر رنگ پایه آب ، براغ تنظیم رنگ بندغ رنگهاغ سطوح داخلی و خارجی 500.540 257.890 413.700 213.150 394.000 203.000 8607گل ماشی اکریلیک   38

 مادر رنگ پایه آب ، براغ تنظیم رنگ بندغ رنگهاغ سطوح داخلی و خارجی 500.540 257.890 413.700 213.150 394.000 203.000 8610لیموئی اکریلیک       39

 مادر رنگ پایه آب ، براغ تنظیم رنگ بندغ رنگهاغ سطوح داخلی و خارجی 500.540 257.890 413.700 213.150 394.000 203.000 8608مشکی اکریلیک       40

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  تزئيني کرنگهاي اکریلی 

 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 
 نيم كيلوئي ربعي نيم كيلوئي ربعي نيم كيلوئي ربعي نوع و شماره رنگ ردیف

 --- 618.680 --- 511.350 --- 487.000 9503طالئی تزئینی اکریلیک                            41

 --- 586.920 --- 485.100 --- 462.000 9504نقره اغ تزئینی اکریلیک                         42

 --- 586.920 --- 485.100 --- 462.000 9505                         مسی تزئینی اکریلیک   43

 --- 586.920 --- 485.100 --- 462.000   9602نقره اغ تزئینی اکریلیک هفت رنگ       44

 

 
 

                    



 

 

    5از  5صفحه
  

 لیست موقت

12/02/1400  

 
 

 

 

 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
 نوع و شماره رنگ ردیف

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

 7600اسپرغ ضد زنگ  – 7546طوسی تیره  -  7050مات کننده شیشه  -7130برا  کننده   - 7811مشکی مات   -7914مشکی   -7412زرد
199.000 208.950 252.810 

 315.060 260.400 248.000 7000اسپرغ چسب -7012اسپرغ نقره اغ 46
 496.720 410.550 391.000  7013مسی  -7014اسپرغ 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 
 كيلو كيلو كيلو نوع و شماره رنگ ردیف

 609.790 504.000 480.000 2790سفید ترافیک ) اکریلیک ترموپالست (  48

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

 

 % ارزش افزوده به مبالغ مربوطه اضافه می گردد.(9) . ریال   455.000زرد     -ریال    322.000مشکی   -ریال   409.000 سفید    رنگ هاغ مخصوص جدول******     


