
سفارش سایز کد کاال شرح کاال
16 سه راه مساوي پرسی  31010
20 سه راه مساوي پرسی  31011
25 سه راه مساوي پرسی  31012
32 سه راه مساوي پرسی  31013

16×20×16 سه راه تبدیلی پرسی 31030
20×16×16 سه راه تبدیلی پرسی 31032
20×16×20 سه راه تبدیلی پرسی 31033
20×20×16 سه راه تبدیلی پرسی 31034
16×25×16 سه راه تبدیلی پرسی 31031
25×16×16 سه راه تبدیلی پرسی 31035
25×16×20 سه راه تبدیلی پرسی 31036
25×16×25 سه راه تبدیلی پرسی 31037
25×20×16 سه راه تبدیلی پرسی 31038
25×20×20 سه راه تبدیلی پرسی 3103925×20×20 سه راه تبدیلی پرسی 31039
20×25×20 سه راه تبدیلی پرسی 31040
25×20×25 سه راه تبدیلی پرسی 31041
32×16×32 سه راه تبدیلی پرسی 31042
32×20×32 سه راه تبدیلی پرسی 31043
32×25×25 سه راه تبدیلی پرسی 31044
32×25×32 سه راه تبدیلی پرسی 31045

16 رابط مساوي پرسی  31080
20 رابط مساوي پرسی  31081
25 رابط مساوي پرسی  31082
32 رابط مساوي پرسی  31083

20×16 رابط تبدیلی پرسی  31100
25×16 رابط تبدیلی پرسی  31101
25×20 رابط تبدیلی پرسی  31102
32×20 رابط تبدیلی پرسی  31104
32×25 رابط تبدیلی پرسی  31105
16×1/2 رابط توپیچ پرسی  31130
20×1/2 رابط توپیچ پرسی  3113120×1/2 رابط توپیچ پرسی  31131
20×3/4 رابط توپیچ پرسی  31132
25×3/4 رابط توپیچ پرسی  31134

25×1 رابط توپیچ پرسی  31135
32×1 رابط توپیچ پرسی  31137
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16×1/2 رابط روپیچ پرسی  31160
20×1/2 رابط روپیچ پرسی  31161
20×3/4 رابط روپیچ پرسی  31162
25×3/4 رابط روپیچ پرسی  31164

25×1 رابط روپیچ پرسی  31165
32×1 رابط روپیچ پرسی  31167

32×1.1/4 رابط روپیچ پرسی  31168
16 زانو مساوي پرسی  31190
20 زانو مساوي پرسی  31191
25 زانو مساوي پرسی  31192
32 زانو مساوي پرسی  31193

16×1/2 زانو چپقی توپیچ پرسی 31210
20×1/2 زانو چپقی توپیچ پرسی 31212
20×3/4 زانو چپقی توپیچ پرسی 3121320×3/4 زانو چپقی توپیچ پرسی 31213
25×3/4 زانو چپقی توپیچ پرسی 31216

25×1 زانو چپقی توپیچ پرسی 31217
32×1 زانو چپقی توپیچ پرسی 31220

16×1/2 زانو خاردار ( دیواري)  پرسی 31270
20×1/2 زانو خاردار ( دیواري)  پرسی 31271
16×3/4 زانو صفحه دار روپیچ پرسی 31290
20×3/4 زانو صفحه دار روپیچ پرسی 31291
16×1/2 زانو صفحه دار توپیچ پرسی 31280
20×1/2 زانو صفحه دار توپیچ پرسی 31281

16×3/4×16 سه راه صفحه دار( 180)  روپیچ پرسی 31300

20×3/4×20 سه راه صفحه دار( 180)  روپیچ پرسی 31301

16×1/2×16 سه راه صفحه دار( 180)  توپیچ پرسی 31302
20×1/2×20 سه راه صفحه دار( 180)  توپیچ پرسی 31303

16×1/2×16 سه راه کنج ( 90)  صفحه دار توپیچ پرسی 31322

20×1/2×20 سه راه کنج ( 90)  صفحه دار توپیچ پرسی 3132320×1/2×20 سه راه کنج (90) صفحه دار توپیچ پرسی 31323
16×3/4×16 سه راه کنج (90) صفحه دار روپیچ پرسی  31320
20×3/4×20 سه راه کنج (90) صفحه دار روپیچ پرسی  31321
16×1/2×16 سه راه کنج  (90) دیواري (خاردار) توپیچ پرسی  31330
20×1/2×20 سه راه کنج  (90) دیواري (خاردار) توپیچ پرسی  31331
20×1/2×16 سه راه کنج  (90) دیواري (خاردار) توپیچ پرسی  31332
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16×1/2×16 سه راه دیواري ( 180)  خاردار توپیچ پرسی 31310

20×1/2×20 سه راه دیواري ( 180)  خاردار توپیچ پرسی 31311
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                    31874
500 صفحه نصب دوبل فلزى رادیاتور         31875
16 بست خاردار گرمایش کفی 31950
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