
 )ریال( داخلیلیست قیمت دربهای 

 خام                      ساده                 پتینه         کد محصول نام محصول ردیف      

-M1-M2A -M4A-M5-M6-HELYA-SMIRNA تک لنگه با چهارچوب چوبی HDFدرب داخلی  1
SUMELA – MOJ - KARTEPE 

3.400, 000 4,200 ,000 4.600.000 

-M1-M2A-M3N-M4N-M4A-M5-M6-HELYA تک لنگه بدون چهارچوب  HDFدرب داخلی  2
SMIRNA-SUMELA- MOJ - KARTEPE 1.200.000 1.800.000 2.000.000 

 M6G 2.000.000 2.600.000 2.800.000و ........M1G تک لنگه شیشه خور HDFدرب داخلی  3

 KARTEPE.G-HASIRI.G 2.800.000 3.200.000 3.400.000 تک لنگه شیشه خور HDFدرب داخلی  4

 ------ LIMA.G 3.300.000 3.800.000 تک لنگه شیشه خور HDFدرب داخلی  5

 CNC1….CNC22 1.500.000 2.100.000 2.300.000 میل 3با رویه  HDF CNCدرب داخلی  6

 CNC1….CNC22 1.800.000 2.400.000 2.600.000 میل 6با رویه  HDF CNCدرب داخلی  7

-SE.GABEYZI-KASRA-GOLDAR درب داخلی ملچ  8
HASIRI-LINE 2.000.000 ------ 3.000.000 

-SE.GABEYZI-KASRA-GOLDAR میل 3با رویه  CNCدرب داخلی ملچ  9
HASIRI-LINE 3.100.000 ------ 3.400.000 

 3.500.000 ------ ------ تمام مدلهای CNC دوبل معمولی تک لنگهMDFدرب داخلی  10

 MDF.DUBLE.D1G…D9G ------ ------ 5.000.000 دوبل شیشه خور تک لنگهMDFرب داخلی د 11

12 MDFیک لنگه دوبل یک طرف برجسته MDF.DUBLE.D1.D2.D3 ------ ------ 4.500.000 

 3.000.000 ------ ------ کدهای درب M  دو رنگ HDFدرب مالمینه  13

 CNC ------ ------ ------ 1.850.000میل بدون 4مالمینه MDFدوبل  14

 CNC ------ ------ ------ 1.950.000میل بدون6مالمینهMDFدوبل  15

 CNC ------ ------ ------ 2.000.000میل بدون 7مالمینه MDFدوبل  16

 2.600.000 2.400.000 2.200.000 ------ سانت 14یک لنگه HDFچهارچوب چوبی  17

.MDF ------ 2.200.000  2چهارچوب دوبل  18 08 0.000 

 ----- ------ 100.000 ------ اضافه بهای قطر چهارچوب چوبی هر سانت 19

 قیمت درب های داخلی طرح ترک

.00.00055    106مدل  مدل های طرح ترک بدون یونولیت 32  

00.0000.6    107مدل  یونولیتمدل های طرح ترک با  33  

1222و  1221مدل   مدل های طرح ترک تک قاب و دو قاب 34    00.0000.7  

.00.00053    سانت 13چهارچوب طرح ترک  35  

 2.000.000    میل 0.4اضافه بها روکش های  36

 

  تومان می باشد. 280.000درب های کمدی طرح ترک ، هر متر مربع 

  تومان می باشد. 250.000درب روکوب کشویی برای درب های داخلی به ازا هر 


