
 آذر الكتريك توليد كننده انواع لوازم الكتريكي خانگي و صنعتي با ربع قرن سابقه
 ليست قيمت مرداد ماه ١٣٩٧  - امكان فروش فقط بصورت كارتني است و تكفروشي انجام نمي شود

 
 بهاي واحد 
 (تومان)

 رديف نام كاال كد تعداد در كارتن

 ١ پريز سه خانه ( اوره فرمالدييد) ١٠١ ١٠٠ ٥٤٠٠
 ٢ ( اوره فرمالدييد) پريز سه خانه با چراغ ١٠٢ ١٠٠ ٥٨٠٠

 ٣  متري ٣كابل  PVCخانه با روكش  ٣پريز  ١٠٨ ٢٤ ١٩٠٠٠

 ٤  متري ٣كابل  PVCخانه چراغ دار با روكش  ٣پريز  ١١٠ ٢٤ ١٩٥٠٠

 ٥ متري ٨/١خانه كليد دار و ارت دار با كابل  ٤پريز  ١٠٩ ٢٠ ٢٧٠٠٠

 ٦ متري ٨/١انه تخت با مغزي اوره فرمالدييد خ ٣پريز  ١٠٥ ٢٤ ١٢٠٠٠
 ٧ متري ٤خانه كليد دار و ارت دار با كابل  ٤پريز  ١٠٧ ٢٠ ٣٦٠٠٠

 ٨  كليد بين راهي آذر مدل كارا چراغدار ٤٠٤ ٢٤٠ ٣١٧٠
 ٩  كليد بين راهي آذر مدل كارا ٤٠٣ ٢٤٠ ٢٩٥٠
 ١٠ دو شاخه ارت دار ٢٠٣ ٦٠٠ ٢١٠٠

 ١١ دار آذرخش دو شاخه ارت ٢٠٧ ٣٠٠ ٢٢٥٠
 ١٢ دوشاخه ارت دار با چراغ ٢٠٤ ٦٠٠ -

 ١٣ دو شاخه آذران ٢٠١ ١٢٠٠ ١١٥٠

 ١٤ دو شاخه آذرين ٢٠٢ ١٢٠٠ ١١٥٠

 ١٥ ال آذراندو شاخه  ٢٠٥ ١٢٠٠ ١١٥٠

 ١٦ ال آذريندو شاخه  ٢٠٦ ١٢٠٠ ١١٥٠
 ١٧ زنگ ملودي داخل واحد ٧٧٧ ٤٠ ١٣٠٠٠

 ١٨ پريز مادگي ١١١ ٦٠٠ ١٤٥٠

 ١٩ پريز تبديل سه شاخه به دو شاخه ٣٠١ ١٢٠ ٢٥٠٠
 ٢٠ پريز تبديل چند منظوره ٣٠٠ ١٠٠ ٢٩٠٠
 ٢١ كليد بين راهي آذر مدل مينياتور ٤٠٢ ٥٠٠ ١٦٢٠
 ٢٢ پريز سه راهي ساده ٣٠٣ ٢٨٨ -

 ٢٣ پريز سه راهي بلند ٣٠٢ ٢٨٨ ٣٩٠٠

 ٢٤ پريز سه راهي سيار ٣٠٤ ١٨٠ ٤٥٠٠

 ٢٤ با سوكت سه شاخه تلفن ٥٠١ ٦٠٠ ١٤٠٠

 ٢٦ سه شاخه تلفن با دو سوكت ٥٠٢ ٣٠٠ ١٧٠٠
 ٢٧ جا باتري سيم دار  ٨٠١ ٣٠٠ -

 ٢٨ TWEETYچراغ خواب الكترونيكي  ٦٠١ ٤٠ ٣٢٥٠

 ٢٩ پريز تبديل سه شاخه به دو شاخه مدل آريا ٣٠٥ ٤٠٠ ١٨٠٠
 ٣٠ پريز تبديل سه شاخه به دو شاخه چند منظوره مدل آريا ٣٠٦ ٤٠٠ ٢٥٠٠
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