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 شرکت آریا
آمید، پ�ی وی یس ،خرطومی ، زانو ، قوطی و غریه تولید کننده لوهل های پیل �

قمیت به تومان نوع حمصول

9980 آمید 13-12 کیلو لوهل پیل �

11640 آمید 13-14 کیلو لوهل پیل �

12475 آمید 16-15 کیلو لوهل پیل �

20790 آمید  21-1 کیلو لوهل پیل �

10165 آمید دوجداره 13-12 کیلو لوهل پیل �

11858 آمید دوجداره 13-14 کیلو لوهل پیل �

12705 آمید دوجداره 16-15 کیلو لوهل پیل �

300 آمید کواته 13 زانو پیل �

430 آمید کواته 16 زانو پیل �

665 آمید عصایی 13 زانو پیل �

940 آمید عصایی 16 زانو پیل �

550 زانو مواد نو 13

166320 لوهل الکیف معمویل

197505 لوهل الکیف نمیه قوی

197505 لوهل الکیف قوی

169400 لوهل الکیف دوجداره معمویل

201160 لوهل الکیف دوجداره نمیه قوی

201160 لوهل الکیف دو جداره قوی



 شرکت آریا
آمید، پ�ی وی یس ،خرطومی ، زانو ، قوطی و غریه تولید کننده لوهل های پیل �

قمیت به تومان نوع حمصول

1950 آرای قوطی مواد نو �

2210 قوطی معق دار

690 قوطی معمویل

114075 جعبه 12 فیوز سارو

75244 جعبه 8 فیوز سارو

50245 جعبه 6 فیوز سارو

43862 جعبه 4 فیوز سارو

155129 جعبه 8 فیوز سستاره

109382 جعبه 6 فیوز سستاره

86749 جعبه 4 فیوز سستاره

2405 نوار چسب

832 فرم



قمیت به تومان نوع حمصول

31680 لوهل مخ رسد مسنان 800-13 گرم

39600 لوهل مخ رسد مسنان 16-1 کیاو

26730 لوهل پ�ی وی یس مسنان 13-900 گرم

29700 لوهل پ�ی وی یس مسنان 16-1 کیلو

1460 زانو کواته پ�ی وی یس 13

1820 زانو کواته پ�ی وی یس 16

1975 زانوعصایی پ�ی وی یس 13

2925 زانوعصایی پ�ی وی یس 16

 شرکت آریا
آمید، پ�ی وی یس ،خرطومی ، زانو ، قوطی و غریه تولید کننده لوهل های پیل �



قمیت به تومان نوع حمصول

9065 خرطومی طرح 11

10200 خرطومی طرح 13

11330  خرطومی طرح 16

58500 خرطومی نسوز اسستاندارد 11

61100 خرطومی نسوز اسستاندارد 13

78000 خرطومی نسوز اسستاندارد 16

 شرکت آریا
آمید، پ�ی وی یس ،خرطومی ، زانو ، قوطی و غریه تولید کننده لوهل های پیل �


