
سفارش سایز کد کاال شرح کاال
16 سه راه مساوي کوپلی 30200
20 سه راه مساوي کوپلی 30201
25 سه راه مساوي کوپلی 30202
32 سه راه مساوي کوپلی 30203

20*20*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30210
20*16*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30211
20*16*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30212
16*20*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30213
25*16*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30215
25*25*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30216
25*16*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30217
25*16*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30218
25*20*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30219
25*20*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30220
25*25*20 سه راه تبدیلی کوپلی 3022125*25*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30221
25*20*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30222
20*25*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30223
20*25*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30224
32*16*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30226
32*16*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30227
32*16*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30228
32*16*32 سه راه تبدیلی کوپلی 30229
16*32*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30230
32*20*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30231
32*20*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30232
32*20*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30233
32*20*32 سه راه تبدیلی کوپلی 30234
32*25*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30235
32*25*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30236
32*25*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30237
32*25*32 سه راه تبدیلی کوپلی 3023832*25*32 سه راه تبدیلی کوپلی 30238
25*32*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30260
25*32*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30239
32*32*16 سه راه تبدیلی کوپلی 30240
32*32*20 سه راه تبدیلی کوپلی 30241
32*32*25 سه راه تبدیلی کوپلی 30242
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سفارش سایز کد کاال شرح کاال
16 رابط مساوي کوپلی 30280
20 رابط مساوي کوپلی 30281
25 رابط مساوي کوپلی 30282
32 رابط مساوي کوپلی 30283

20*16 رابط تبدیلی کوپلی 30300
25*16 رابط تبدیلی کوپلی 30301
25*20 رابط تبدیلی کوپلی 30302
32*16 رابط تبدیلی کوپلی 30303
32*20 رابط تبدیلی کوپلی 30304
32*25 رابط تبدیلی کوپلی 30305
16×1/2 رابط تو پیچ کوپلی 30340
16×3/4 رابط تو پیچ کوپلی 30341
20×1/2 رابط تو پیچ کوپلی 30343
20×3/4 رابط تو پیچ کوپلی 30344

20×1 رابط تو پیچ کوپلی 3034520×1 رابط تو پیچ کوپلی 30345
25×1/2 رابط تو پیچ کوپلی 30346
25×3/4 رابط تو پیچ کوپلی 30347

25×1 رابط تو پیچ کوپلی 30348
32 ×3/4 رابط تو پیچ کوپلی 30350

32×1 رابط تو پیچ کوپلی 30351
32×1, 1/4 رابط تو پیچ کوپلی 30352

16×1/2 رابط رو پیچ کوپلی 30390
16×3/4 رابط رو پیچ کوپلی 30391
20×1/2 رابط رو پیچ کوپلی 30393
20×3/4 رابط رو پیچ کوپلی 30394

20×1 رابط رو پیچ کوپلی 30395
25×1/2 رابط رو پیچ کوپلی 30396
25×3/4 رابط رو پیچ کوپلی 30397

25×1 رابط رو پیچ کوپلی 30398
32×1/2 رابط رو پیچ کوپلی 30399

32 ×3/4 رابط رو پیچ کوپلی 30400
32×1 رابط رو پیچ کوپلی 3040132×1 رابط رو پیچ کوپلی 30401

32×1, 1/4 رابط رو پیچ کوپلی 30402
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16 زانو مساوي کوپلی 30440
20 زانو مساوي کوپلی 30441
25 زانو مساوي کوپلی 30442
32 زانو مساوي کوپلی 30443

16×1/2 زانو تو پیچ کوپلی 30460
16×3/4 زانو تو پیچ کوپلی 30461
20×1/2 زانو تو پیچ کوپلی 30463
20×3/4 زانو تو پیچ کوپلی 30464

20×1 زانو تو پیچ کوپلی 30465
25×1/2 زانو تو پیچ کوپلی 30466
25×3/4 زانو تو پیچ کوپلی 30467

25×1 زانو تو پیچ کوپلی 30468
32×3/4 زانو تو پیچ کوپلی 30470

32×1 زانو تو پیچ کوپلی 30471
32×1, 1/4 زانو تو پیچ کوپلی 3047232×1, 1/4 زانو تو پیچ کوپلی 30472

16×1/2 زانو رو پیچ کوپلی 30500
16×3/4 زانو رو پیچ کوپلی 30501
20×1/2 زانو رو پیچ کوپلی 30503
20×3/4 زانو رو پیچ کوپلی 30504

20×1 زانو رو پیچ کوپلی 30505
25×1/2 زانو رو پیچ کوپلی 30506
25×3/4 زانو رو پیچ کوپلی 30507

25×1 زانو رو پیچ کوپلی 30508
32×3/4 زانو رو پیچ کوپلی 30510

32×1 زانو رو پیچ کوپلی 30511
16×1/2 زانو خاردار تو پیچ کوپلی 30550
20×1/2 زانو خاردار تو پیچ کوپلی 30551
16×1/2 زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 30560
20×1/2 زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 30561
16×3/4 زانو صفحه دار رو پیچ کوپلی 30562
20×3/4 زانو صفحه دار رو پیچ کوپلی زانو صفحه دار رو پیچ کوپلی30563 30563
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سفارش سایز کد کاال شرح کاال
16×1/2 مهره ماسوره کوپلی 30580
20×1/2 مهره ماسوره کوپلی 30581

16×1.2×16 سه راه تو پیچ کوپلی 30600
16×3.4×16 سه راه تو پیچ کوپلی 30601
20×1.2×20 سه راه تو پیچ کوپلی 30602
20×3.4×20 سه راه تو پیچ کوپلی 30603
25×3.4×25 سه راه تو پیچ کوپلی 30606

25×1×25 سه راه تو پیچ کوپلی 30607
32×3/4×32 سه راه تو پیچ کوپلی 30609

32×1×32 سه راه تو پیچ کوپلی 30610
16×3/4×16 سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی  30630

20×3/4×20 سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی  30632
16×1/2×16 سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 3063316 ×1/2 ×16 سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 30633
20 ×1/2 ×20 سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 30635
16×1.2×16 سه راه  تخت خاردار توپیچ کوپلى     30650
20 ×1/2 ×20 سه راه  تخت خاردار توپیچ کوپلى     30652
16 ×3/4 ×16 سه راه کنج صفحه دار روپیچ 30660
20 ×3/4 ×20 سه راه کنج صفحه دار روپیچ 30662
16×1.2×16 سه راه کنج صفحه دار توپیچ 30680
20 ×1/2 ×20 سه راه کنج صفحه دار توپیچ 30682
16 ×1/2 ×16 سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 30690
20 ×1/2 ×20 سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 30692

16 بست لوله  31360
16 بست لوله ( دوبل)   31361
73 صفحه نصب تک فلزى                       31870
153 صفحه نصب دوبل فلزى                     31871
245 صفحه نصب دوبل فلزى                    31872
245 صفحه نصب دوبل فلزى خم دار          31873
280 صفحه نصب دوبل فلزى                    31874280 صفحه نصب دوبل فلزى                    31874
500 صفحه نصب دوبل فلزى رادیاتور         31875
16 بست خاردار گرمایش کفی 31950
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