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 بسته بندي کد کاال مشخصات کاال شرح کاال تصویر کاال
وزن 
 )Kg(هرکیسه

 قیمت 
 هر کیسه(ریال)

 

 یبتونه نقاش
سطوح قبل  يآماده ساز

 یاز نقاش
7011430500 

+ پالت  پاکت
 و شرینک

5 371.000 

 

 ماستیک
سازي سطوح قبل  آماده

 از نقاشی
7013332000 

کیسه + پالت 
 و شرینک

20 1.053.000 

 

 ریدرزگبتونه 
درزگیري پانل هاي 

 گچی
7012332000 

کیسه + پالت 
 و شرینک

20 897.000 

 

اسکیم الیت 
SkimLite 

 یقلیجهت پرداخت و ص
نمودن سطوح پس از گچ 

 يکار

 کیسه 7014313001
30 

450.000 

7014333002 
کیسه + پالت 

 و شرینک
499.000 

 

 گچ پلیمري 
IZOGIPS 

 دستی گچ سبک

 کیسه 7021313001

30 

255.000 

7021333002 
کیسه + پالت 

 و شرینک
309.000 

 306.000 کیسه + جامبو 7021343003

 

 گچ پلیمري
MP Ultra 

گچ سبک پاششی، 
مخصوص اجراي تک 

 مرحله اي

 کیسه 7024313001

30 

299.000 

7024333002 
کیسه + پالت 

 و شرینک
353.000 

 350.000 کیسه + جامبو 7024343003

 

 گچ پلیمري
MP Base 

گچ سبک پاششی، 
مخصوص اجراي دو 

 مرحله اي

 کیسه 7023313001

30 

272.000 

7023333002 
کیسه + پالت 

 و شرینک
325.000 

 323.000 کیسه + جامبو 7023343003

 

 چسب کاشی
TA Flex 

 چسب کاشی پرسالن
C2TE - خاکستري 

7033432500 
+ پالت پاکت 

 و شرینک
25 1.726.000 

 

 چسب کاشی
TA Plus 

 چسب کاشی و سرامیک
C1TE - خاکستري 

7034432500 
+ پالت پاکت 

 و شرینک
25 1.207.000 
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 بسته بندي کد کاال مشخصات کاال شرح کاال تصویر کاال
وزن 
 )Kgهرکیسه(

 قیمت 
 هر کیسه(ریال)

 

 - سارالیتگچ 
 ساختمانی

با فن  یگچ ساختمان
 تولید نینو يآور

 89.000 30 کیسه 7062113000

 

گچ ساختمانی 
 ممتاز

 78.000 30 کیسه 7061113000 گچ دوکاره

 

گچ ساختمانی 
 ممتاز

 71.000 25 کیسه 7061112502 گچ دوکاره

 

گچ 
 دکوپالست

و  يکار دیجهت سف
یی، همچنین پرداخت نها

 گچ بري و تزئینات

 کیسه 7041113001

30 

95.000 

7041133002 
کیسه + پالت 

 و شرینک
144.000 

 142.000 کیسه + جامبو 7041143003

 

 بتوگیپس

واسط پالستر هاي گچی 
و دیوارهاي سیمانی، 
همچنین نصب بلوك 

 گچی

 کیسه 7022313001
30 

272.000 

7022333002 
کیسه + پالت 

 و شرینک
325.000 

 

 بلوك گچی
 ساخته پیش

 66.6*50*7ابعاد 
 (سانتی متر)

0081007 - 
- 

288.000 

 66.6*50* 8ابعاد 
 (سانتی متر)

0081005 - 288.000 
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