
 
 

شهباز و وارداتي ليست قيمت حشره كش صنعتي و خانگي  
 بهاي واحد 

)تومان(  
كاالشرح   رديف 

٠٠٠/٩٠٦  
  يي) با محافظ فلزي(طرح ايتاليا-شهباز-ايراني-١١٥مدل  ٢*١٥شره كش برقي ح

  وات ژاپني مخصوص جذب حشره ١٥عدد المپ  ٢داراي 
  كيلو گرم ٨/٥وزن /  (طول) سانتي متر ٥١(عرض)* ١٧(ارتفاع)* ٣٨سايز 

١ 

٠٠٠/٤٤٥  
  طرح ايتاليايي) با محافظ فلزي(-هبازش-ايراني ١١٦مدل  ٢*٨شره كش برقي ح

  وات ژاپني مخصوص جذب حشره ٨عدد المپ  ٢داراي 
  كيلو گرم ٥وزن /  (طول) سانتي متر ٣٥(عرض)* ١٥(ارتفاع)* ٣٢سايز 

٢ 

٠٠٠/٧٩٠  
  طرح ايتاليايي) با محافظ فلزي(-هبازش-ايراني ١٢٠مدل  ٢*٢٠كش برقي  شرهح

  وات مخصوص جذب حشره ٢٠عدد المپ  ٢داراي 
  كيلو گرم ٥/١١وزن /  (طول) سانتي متر ٦٨(عرض)* ٢٠(ارتفاع)* ٣٩سايز 

٣ 

٠٠٠/٦٨٠  
  محافظ فلزيدون ) بژاپنيطرح (-شهباز-ايراني ١٤٠مدل  ٢*٢٠شره كش برقي ح

  وات ژاپني مخصوص جذب حشره ٢٠عدد المپ  ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ٦١(عرض)* ٢٨(ارتفاع)* ٧٥سايز 

٤ 

٠٠٠/٧٨٠  
  محافظ فلزي دون) بژاپنيطرح (-شهباز-ايراني ١٨٠مدل  ٢*٤٠شره كش برقي ح

  وات ژاپني مخصوص جذب حشره ٤٠عدد المپ  ٢داراي 
  كيلو گرم ٥/١٣وزن /  (طول) سانتي متر ١٢٢(عرض)* ٢٨(ارتفاع)* ٧٥سايز 

٥ 

٠٠٠/١٥٠  
  وارداتيمدل  ٢*٦حشره كش برقي 

  )(طول) سانتي متر ٢٨(عرض)* ٩(ارتفاع)* ٢٨سايز ( مخصوص جذب حشره وات ٦عدد المپ  ٢داراي 
٦ 

٠٠٠/١٩٠  
  وارداتيمدل  ٢*١٠حشره كش برقي 

  )(طول) سانتي متر ٣٥(عرض)* ٩(ارتفاع)* ٢٨سايز ( مخصوص جذب حشره وات ٨عدد المپ  ٢داراي 
٧ 

٠٠٠/٢٢٠  
  وارداتيمدل  ٢*١٥حشره كش برقي 

  )ر(طول) سانتي مت ٥٠(عرض)* ١٠(ارتفاع)* ٣٢سايز ( مخصوص جذب حشره وات ١٥عدد المپ  ٢داراي 
٨ 

٠٠٠/٣٠٠  
    وارداتيمدل  ٢*٢٠حشره كش برقي 

  )ر(طول) سانتي مت ٦٥(عرض)* ١٠(ارتفاع)* ٣٣سايز ( مخصوص جذب حشره وات ٢٠عدد المپ  ٢داراي 
٩ 

٠٠٠/٦٥٠  
   چسبدار صنعتي حشره كش برقي

  و تله چسبي جذب حشرات مخصوص جذب حشره وات ١٨عدد المپ  ٢داراي 
١٠ 

٠٠٠/٥٥٠  
 چسبدار فروشگاهي حشره كش برقي 

  و تله چسبي جذب حشرات مخصوص جذب حشره وات ١٨عدد المپ  ٢داراي 
١١ 

 
) ١٣٩٧ ماه يد - ليست قيمت(  ماه گارانتي مي باشند. ١٢داراي  اتيو وارد كليه محصوالت حشره كش شهباز  

  
 ... مورد استفاده در فروشگاهها و سوپر ماركتها و آشپز خانه ها و رستورانها و منازل و

 
 
 
  
مي باشد. تك الكتريكساير اطالعات حشره كش در سايت   
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