
 

 5از    1صفحه 

 15/06/1400قیمت  محصوالت شركت مجتمع صنايع رنگ سحر موقت لیست 

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

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  رنگهاي روغني آلكیدي

 % 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 افزوده9ا احتساب ب
 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 

 

171.000 

 

321.000 

 

598.000 

 

2.277.000 
 

179.550 

 

337.050 

 

627.900 

 

2.390.850 

 

219.200 

 

411.470 

 

766.540 

 

2.918.750 

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

713-3255 – 1012-419-714-720-313 

 

197.000 

 

--- 

 

679.000 

 

2.646.000 
 

206.850 

 

--- 

 

712.950 

 

2.778.300 

 

252.520 

 

--- 

 

870.370 

 

3.391.750 

 2.468.820 640.920 348.660 185.870 2.022.300 525.000 285.600 152.250 1.926.000 500.000 272.000 145.000 914مشکی برا   3

 2.755.960 726.800 --- --- 2.257.500 595.350 --- --- 2.150.000 567.000 --- --- رنگ های رو نی مات روشن  4

 2.061.200 555.040 --- 171.770 1.688.400 454.650 --- 140.700 1.608.000 433.000 --- 134.000  130جال آلکیدی  5

 3.568.640 930.620 --- --- 2.923.200 762.300 --- --- 2.784.000 726.000 --- --- 750 – 740استخری  6

 --- 465.310 --- --- --- 381.150 --- --- --- 363.000 --- ---  050مات کننده  7

 2.347.050 612.720 --- --- 1.922.550 501.900 --- --- 1.831.000 478.000 --- --- 911قهوه ای مات  - 1520سبز مات  – 811مشکی مات  8

 --- --- --- 380.710 --- --- --- 311.850 --- --- --- 297.000 1090طالئی رو نی  9

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

 5.417.060 2.184.260 561.450 301.230 4.437.300 1.789.200 459.900 246.750 4.226.000 1.704.000 438.000 235.000 835 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 – 850–780 183.000 320.000 192.150 336.000 234.580 410.190 

 گالن كوارت ربعي گالن كوارت ربعي گالن كوارت ربعي ) آستريها و ضدزنگ(                    وع و شماره رنگن                  

 1.883.020 494.790 174.330 1.542.450 405.300 142.800 1.469.000 386.000 136.000 600ضد زنگ آلکیدی  -656طوسی  پوشش زیرین -652سفید  شش زیرینپو 12

 2.030.430 528.120 --- 1.663.200 432.600 --- 1.584.000 412.000 --- 650 نپوشش زیری 13

 
 
 
 



 
   5از  2صفحه 

 15/06/1400قیمت  محصوالت شركت مجتمع صنايع رنگ سحر موقت 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 

 به قیمتها اضافه می گردد% مالیات ارزش افزوده  9

 )ریال (  مصرف کنندهقیمت فروش به 

 %مالیات ارزش افزوده9با احتساب 
 

 حلب  گالن   حلب  گالن   حلب   گالن   نوع و شماره رنگ

 13.160.650 2.681.610 10.780.350 2.196.600 10.267.000 2.092.000 760سفید نیم برا  الکیدی  14

 گالن كوارت لنگا كوارت گالن كوارت 

 2.186.820 --- 1.791.300 --- 1.706.000 --- 57رنگ مخصوص بتونه  15

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  پالستیکنیم رنگهاي 

 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

  ) ریال ( بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 

 گردد % مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می9

 )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

 3.264.850 1.324.140 --- --- 2.674.350 1.084.650 --- --- 2.547.000 1.033.000 --- --- ممتاز 961نیم پالستیک سفید  16

 2.486.770 1.012.650 --- --- 2.037.000 829.500 --- --- 1.940.000 790.000 --- --- 761نیم پالستیک سفید   17

 3.671.190 1.488.220 --- --- 3.007.200 1.219.050 --- --- 2.864.000 1.161.000 --- --- 971سفید نیم پالستیک سفارشی  18

 2.293.210 938.310 --- --- 1.878.450 768.600 --- --- 1.789.000 732.000 --- --- 762نیم پالستیک  19

 

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

 ) ریال ( بنکدار به فروشگاههانرخ فروش 
 متها اضافه می گردد% مالیات ارزش افزوده  به قی9

 )ریال (   مصرف کنندهقیمت فروش به 

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

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

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

قهاوه ای خرماائی    – 513کارم سایر     - 4175سابز   – 404کارم   – 616گل ماشی  -4182ای 

 362آبی آسمانی  – 434

 

509.000 

 

1.953.000 

 

9.576.000 

 

534.450 

 

2.050.650 

 

10.054.800 

 

652.460 

 

2.503.430 

 

12.274.900 

21 
 

 814مشکی رو نی آلکیدی نیم برا  سفارشی 

 

 

443.000 

 

--- 

 

--- 

 

465.150 

 

--- 

 

--- 

 

567.860 

 

--- 

 

--- 

  400ضد زنگ اخرائی سفارشی  22

310.000 

 

1.162.000 

 

--- 

 

325.500 

 

1.220.100 

 

--- 

 

397.370 

 

1.489.500 

 

--- 

 

 

 



 

 5از    3صفحه

 15/06/1400قیمت  محصوالت شركت مجتمع صنايع رنگ سحر موقت لیست 

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

 

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  کریلیکارنگهاي 

 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 
 5/3-7/3 ک كیلوئيي نوع و شماره رنگ ردیف

 كیلوئي

5/7-7  

 كیلوئي

15-14 

 كیلوئي

يک 

 كیلوئي

7/3-5/3 

 كیلوئي

5/7-7  

 كیلوئي

15-14 

 كیلوئي

 5/3-7/3 يک كیلوئي

 كیلوئي

5/7-7  

 كیلوئي

15-14 

 كیلوئي

 14.873.190 7.507.740 3.845.520 1.169.040 12.183.150 6.149.850 3.150.000 957.600 11.603.000 5.857.000 3.000.000 912.000 702 اکریلیک سفید برا  23

 11.721.140 5.933.640 3.040.520 951.130 9.601.200 4.860.450 2.490.600 779.100 9.144.000 4.629.000 2.372.000 742.000 703اکریلیک سفید نیمه برا    24

 9.889.400 5.015.840 2.563.680 767.820 8.100.750 4.108.650 2.100.000 628.950 7.715.000 3.913.000 2.000.000 599.000 715اکریلیک سفید مات   25

 14.873.190 7.507.740 3.845.520 1.169.040 12.183.150 6.149.850 3.150.000 957.600 11.603.000 5.857.000 3.000.000 912.000 902اکریلیک سفید برا   ممتاز  26

 11.721.140 5.933.640 3.040.520 951.130 9.601.200 4.860.450 2.490.600 779.100 9.144.000 4.629.000 2.372.000 742.000 903تاز  اکریلیک سفید نیمه برا  مم 27

 9.889.400 5.015.840 2.563.680 --- 8.100.750 4.108.650 2.100.000 --- 7.715.000 3.913.000 2.000.000 --- 915اکریلیک سفید مات ممتاز   28

 5.772.130 2.959.770 1.567.690 408.910 4.728.150 2.424.450 1.284.150 334.950 4.503.000 2.309.000 1.223.000 319.000 9301بتونه اکریلیک ممتاز   29

 --- --- 3.002.070 --- --- --- 2.459.100 --- --- --- 2.342.000 --- 9501آب (  هی) پا یاستخر کیلیاکر یآب 30

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

 . بتونه پایه آب جهت آماده سازی سطوح داخلی **

 

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

 مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد 9%

 (   ) ریالبنکدار 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 نوع و شماره رنگ ردیف

 12.820.960 6.480.980 3.332.790 10.502.100 5.308.800 2.730.000 10.002.000 5.056.000 2.600.000 790سفید سیلیکونی نما   31

 14.873.190 7.507.740 3.845.520 12.183.150 6.149.850 3.150.000 11.603.000 5.857.000 3.000.000 791پرتقالی سیلیکونی نما    32

 14.873.190 7.507.740 3.845.520 12.183.150 6.149.850 3.150.000 11.603.000 5.857.000 3.000.000 9506سفالی سیلیکونی نما   33

 

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

 

 

 

 



 

   5از  4صفحه

 15/06/1400قیمت  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 

 یات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می گردد% مال9

 ) 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
 2.820.050 2.310.000 2.200.000    8901پرایمر اکریلیک             34

 3.623.760 2.968.350 2.827.000      9502مولتی پرایمر اکریلیک    35

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

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  مادر رنگهاي اکریلیک

 گردد% مالیات ارزش افزوده  به قیمتها اضافه می 9

 ) 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  684.500 347.380 560.700 284.550 534.000 271.000 8609  قرمز اکریلیک        36

 مادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی و خارجی 612.720 311.490 501.900 255.150 478.000 243.000 8606آبی اکریلیک            37

 مادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی و خارجی 530.680 273.030 434.700 223.650 414.000 213.000 8607گل ماشی اکریلیک   38

 رنگهای سطوح داخلی و خارجیمادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی  530.680 273.030 434.700 223.650 414.000 213.000 8610لیموئی اکریلیک       39

 مادر رنگ پایه آب ، برای تنظیم رنگ بندی رنگهای سطوح داخلی و خارجی 530.680 273.030 434.700 223.650 414.000 213.000 8608مشکی اکریلیک       40

 

 ) ریال (درب کارخانهنرخ فروش  تزئیني رنگهاي اکریلیک 

 فه می گرددارزش افزوده  به قیمتها اضامالیات  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

 --- 765.260 --- 626.850 --- 597.000 9503                          طالئی تزئینی اکریلیک  41

 --- 634.510 --- 519.750 --- 495.000 9504نقره ای تزئینی اکریلیک                         42

 --- 634.510 --- 519.750 --- 495.000 9505مسی تزئینی اکریلیک                            43

 --- 634.510 --- 519.750 --- 495.000   9602ای تزئینی اکریلیک هفت رنگ       نقره 44

 

 
 



                    

 

 
    5از  5صفحه

  

 15/06/1400قیمت  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
 نوع و شماره رنگ 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
 

209.000 

 

219.450 

 

267.900 

 333.280 273.000 260.000 7000اسپری چسب -7012اسپری نقره ای 46
 526.840 431.550 411.000  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 یلوك كیلو نوع و شماره رنگ ردیف

 646.050 529.200 504.000 2790سفید ترافیک ) اکریلیک ترموپالست (  48

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

 

 % ارزش افزوده به مبالغ مربوطه اضافه می گردد.(9) . یالر 478.000زرد     -ریال   338.000مشکی    -ریال  430.000 سفید    رنگ های مخصوص جدول******     


