
 
 
 
 

 
 
 
 

  جهت سفارش کاال و آگاهی از تخفیفات با ما تماس بگیرید

 031 – 36629886                             شماره هاي تماس:  

36629806 – 031 

1081  700  0930 

  031 – 36639073                                          فکس:        

   info@Abgostar.com               ایمیل شرکت:               

 Abgostar.com                                آدرس وب سایت:    

  



VII01(960227)

سایزنوع دستهنام محصولتصویر
قیمت گیت ولو 

(ریال)

قیمت بال ولو 

(ریال)

1"*1"-**

1   1/4*1   1/4--

1-1/2*1-1/2-175,000

2"*2"257,000160,000

2-1/2*2-1/2520,000520,000

3*3870,000870,000

160,000-"2*"2کوتاهدوسر دنده بیرون

160,000-"2*"2کوتاهیکسر دنده داخل و یکسر دنده بیرون

63*2-300,000

75*2 1/2-580,000

**-2*63کوتاهیکسر کوپلینگ نری و یکسر دنده بیرون

300,000-2*63کوتاه(مادگی و نری)کوپلینگ دار 

32*32-

40*40**-

50*50428,000-

63*63530,000480,000

63*75580,000

75*75875,000-

90*901,250,000-

110*1101,820,000-

کوتاه دو سر رابط

کوتاهیکسرکوپلینگ مادگی و یکسر دنده بیرون

شرکت تولیدی پارس خاور    

          تولید کننده شیرآالت و اتصاالت پلیمری آب و فاضالب و آبیاری تحت فشار 

کوتاهدوسر دنده داخل



VII01(960227)

سایزنوع دستهنام محصولتصویر
قیمت گیت ولو 

(ریال)

قیمت بال ولو 

(ریال)

40*1   1/4**-

50*1   1/2315,000-

63*2"315,000290,000

75*2"360,000360,000

1   1/4*1   1/4**-

1   1/2*1   1/2315,000-

2*2315,000290,000

75*2   1/2875,000-

90*31,250,000-

40*40

40*1   1/4

50*50

50*1   1/2

63*63

63*2

75*63

75*2

75*75

75*2   1/2

90*90

90*3

110*1102,000,000-

  نیز قابل تولید می باشند50cm و 30cm طول شده و در دسته هایی به طول 70cmشیر آالت دسته بلند به صورت استاندارد در طول 

800,000800,000

یکسر رابط و یکسر دنده بیرون

1,090,0001,090,000

1,450,000-

**-

605,000-

750,000750,000

مهره )یکسر رابط و یکسر دنده بیرون 

(ماسوره دار
کوتاه

دو سر رابط

بلند

شرکت تولیدی پارس خاور    

          تولید کننده شیرآالت و اتصاالت پلیمری آب و فاضالب و آبیاری تحت فشار 

کوتاه(طرح جدید)دو سر دنده بیرون 

کوتاهیکسر رابط یکسر دنده بیرون



VII01(960227)

سایزنوع دستهنام محصولتصویر
قیمت گیت ولو 

(ریال)

قیمت بال ولو 

(ریال)

**-"1*32کوتاهیکسر رابط یکسر دنده داخل

کوتاهسه راهی سه سر رابط

63*2"*63

63*63*63

63*2"*2"

2"*2"*2"

-**

2*2*2**

1-1/2**

سه راهی دو سر رابط و یکسر دنده داخل 

(انشعاب از جانب)
928,000-63*"2*63بلند

-کوتاهسه راهی سه سر دنده داخل

شرکت تولیدی پارس خاور    

          تولید کننده شیرآالت و اتصاالت پلیمری آب و فاضالب و آبیاری تحت فشار 

سه راهی دو سر رابط و یکسر دنده داخل 

(انشعاب از جانب)
کوتاه

63*63*2"

63*2"*2"

2"*2"*2"

-500,000


