
 00/10/24 بروز رسانی : لیست قیمت جداول سیمانی 

 . می باشدقیمت به تومان درب کارخانه 
 

 قیمت ها مقطوع و قابل چانه زنی نمی باشد .

 می باشد .یک خاور حداقل سفارش 

 هزینه بارگیری به عهده مشتری می باشد .

 قبل از صدور فاکتور و کنترل موجودی انبار ماشین ارسال نفرمایید .

 فروش فقط نقدی است .

 قیمت ها بر اساس تغییر نرخ مصالح اولیه تولید و هزینه کارگری کارخانه تغییر می کند . 
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 جدول بتنی مورد اسفاده در محوطه سازی های و آبرو ها .
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