
ف
دی

ر

(کیسه)قیمت به ریال (Kg)وزن هر کیسه بسته بندیکد کاالمشخصات کاالشرح کاالتصویر کاال

5460,000پالت و شرینک+ پاکت 7011430500آماده سازی سطوح قبل از نقاشیبتونه نقاشی1

201,180,000پالت و شرینک+ پاکت 7013332000آماده سازی سطوح قبل از نقاشی ماستیک2

201,050,000پالت و شرینک+ پاکت 7012332000درزگیری پانل های گچیبتونه درزگیری3

648,500کیسه7014313001

720,000پالت و شرینک+ کیسه 7014333002

430,500کیسه7021313001

502,000پالت و شرینک+ کیسه 7021333002

483,500جانبو+ کیسه 7021343003

529,500کیسه7024313001

601,000پالت و شرینک+ کیسه 7024333002

582,500جانبو+ کیسه 7024343003

481,500کیسه7023313001

553,000پالت و شرینک+ کیسه 7023333002

534,500جانبو+ کیسه 7023343003

468,000کیسه7022313001

539,500پالت و شرینک+ کیسه 7022333002

9
چسب کاشی

 TA  Flex

چسب کاشی پرسالن

C2TE-خاکستری
252,160,000پالت و شرینک+ پاکت 7033432500

10
چسب کاشی

 TA  P lus

چسب کاشی و سرامیک 

C1TE-خاکستری
251,728,000پالت و شرینک+ پاکت 7034432500

(تحویل درب کارخانه)

7
گچ پلیمری

MP  Base

گچ سبک پاششی، مخصوص اجرای دو 

مرحله ای
30

5
گچ پلیمری 

IZOG IPS
 کیلویی30گچ سبک دستی

4
اسکیم الیت 

S kimlite

جهت پرداخت و صیقلی نمودن سطوح 

پس از گچ کاری
30

گچ پلیمری

MP  Ultra

لیست قیمت محصوالت شرکت 
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30
گچ سبک پاششی، مخصوص اجرای 

تک مرحله ای

بتو گیپس
واسط پالستر های گچی و دیوارهای 

سیمانی، همچنین نصب بلوک گچی
30 8

6
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30145,500کیسه7062113000گچ ساختمانی با فناوری نوین تولیدساختمانی-گچ سارالیت11

706111300030141,000

706111250225128,000

183,000کیسه7041113001

254,500پالت و شرینک+ کیسه 7041133002

236,000جانبو+ کیسه 7041143003

1,472,500کیسه7082510501

 1,485,000پالت و شرینک7082530502

1,472,500کیسه7081510501

 1,485,000پالت و شرینک7081530502

1,472,500کیسه7083510501

 1,485,000پالت و شرینک7083530502

1,472,500کیسه7084510501

 1,485,000پالت و شرینک7084530502

2,987,500کیسه7085510501

 3,000,000پالت و شرینک7085530502

 520,000متر مربع81007(سانتی متر)66.6*50*7ابعاد 

 520,000متر مربع81005(سانتی متر)66.6*50*8ابعاد 

 9,000_متر50160002_ متری90نوار فایبر گالس مش 16

پودر بند کشی فوگا

FUGA 130- Cream

_بلوک گچی 15

پودر بند کشی فوگا

FUGA 100- White

پودر بند کشی فوگا

FUGA 120- Lighty Gray

پودر بند کشی فوگا

FUGA 121- Dark Gray

پودر بند کشی فوگا

FUGA 200- ANTRAZIT

جهت بند کشی کاشی و سرامیک، 

سنگ و آجر
5

14

جهت بند کشی کاشی و سرامیک، 

سنگ و آجر

جهت بند کشی کاشی و سرامیک، 

سنگ و آجر

جهت بند کشی کاشی و سرامیک، 

سنگ و آجر

جهت بند کشی کاشی و سرامیک، 

سنگ و آجر

5

5

5

5
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کیسهگچ دو کارهگچ ساختمانی ممتاز12

گچ دکوپالست13
جهت سفید کاری و پرداخت نهایی، 

همچنین گچ بری و تزئینات

: آدرس سایت

www.kplus .ir

:ایمیل

S ales@ kplus .ir
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:توضیحات

.امکان ثبت سفارش حداکثر چهار رنگ محصول پودر بندکشی در یک پالت وجود دارد

.امکان ثبت سفارش محصول پودر بندکشی بصورت کیسه ای وجود دارد

.تمامی نرخ های فوق، قیمت تحویل درب کارخانه می باشد

.عوارض و مالیات ارزش افزوده بر اساس قوانین کشور، به مبالغ فوق اضافه می گردد
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