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  ۱۳۸۶ليست قيمت محصوالت گروه صنعتي اخگــــر                                 
 

 مدل  نام
قيمت مصرف كننده 

 )ريال(
 ١٤٣٠٠٠٠ VE-1 مشعل اتمسفريك  ١
 ١٣٠٣٠٠٠ EG-530 (  VE-1باشير (مشعل اتمسفريك   ٢
 ١٥٤٧٠٠٠ VE-2 مشعل اتمسفريك  ٣
 ١٤١٧٠٠٠ EG-530 (  VE-2باشير (مشعل اتمسفريك   ٤
 ١٦٧٠٠٠٠ VE-140 مشعل اتمسفريك  ٥
 ١٥٤١٠٠٠ EG-530 (  VE-140باشير (مشعل اتمسفريك   ٦
 ١٧١٧٠٠٠ AEB مشعل اتمسفريك فن دار  ٧
 ٥٨٦٠٠٠٠ AGBE-40 پكيج زميني  ٨
 ٥٨٦٠٠٠٠ ASA-40 ) جديد(پكيج زميني  ٩
  ٥٩٧٦٠٠٠ AGB-40 ) بدون برق(پكيج زميني  ١٠
 ٥٤٥٠٠٠٠ ACB-20 پكيج ديواري  ١١
 ٥٨٢٧٠٠٠ ACB-24 پكيج ديواري  ١٢
 ٦٠٤٥٠٠٠ ACB-30 پكيج ديواري  ١٣
  ٦٧٣٧٠٠٠ NOVA  )جديد(پكيج ديواري ديجيتالي  ١٤
 ٦١٥٢٠٠٠ ARA-24  )جديد(پكيج ديواري ديجيتالي  ١٥
 ٦٣٦٦٠٠٠ ARA-30  )جديد(پكيج ديواري ديجيتالي  ١٦
 ٤٨١٥٠٠٠ AB-20 ) بدون آبگرم(پكيج ديواري  ١٧
 ٤٩٩٧٠٠٠ AB-24 ) بدون آبگرم(پكيج ديواري  ١٨
 ٥١٣٦٠٠٠ AB-30 ) بدون آبگرم(پكيج ديواري  ١٩
 ٦٥١٤٠٠٠ AGBE-2000 ) مخزن دار(پكيج زميني  ٢٠
 ٧٠٠٨٠٠٠  )بدون فن (ABS-2 ) مخزن دار(پكيج ايستاده  ٢١
 ٧٤٦٤٠٠٠  )فن دار (ABS-2 ) مخزن دار(پكيج ايستاده  ٢٢

٢٣ 
بدون (ـ گازوئيلي مخزن دار پكيج گازي 

 ٦٦٤٠٠٠٠ AFB-70 ) مشعل

 ٤١٠٠٠ ¾يا  ½  فيلتر گازي   ٢٤
 
 

  . محل تحويل درب كارخانه مي باشد 
  . گروه صنعتي اخگر حق تغيير قيمت را بدون اطالع قبلي براي خود محفوظ مي دارد 



     
     

  اخگر گروه صنعتي
 

 
2

) نمايشگاه و فروشگاه الكترونيكي مصالح ساختماني اولين(بازار محارم 

١٥٨٧٥-٣٦٨١ صندوق پستي ٨٤١٠٣٥١  -٨٤٣٠٤١٢:   تلفن و نمابر٩ واحد ٩ انتهاي خيابان استاد مطهري  پالك -تهران   
http://www.bazarmaharem.com E-Mail: info@bazarmaharem.com

  
  

  ليست قيمت پكيج هاي تهويه مطبوع
  گروه صنعتي اخگر

۱۳۸۵  
  

ف
دي
ر

 

 مدل شرح كاال
  ظرفيت حرارتي
 ميزان هوادهي

  قيمت مصرف كننده

 )ريال(

۱ 
پكيج تهويه مطبوع 

 ) گرمايشي سرمايشي(
HAC-30 

4000 
30000Kcal/Hr 

4063 CFM 
-  

۲  
پكيج تهويه مطبوع 

 ) گرمايشي سرمايشي(
HAC-30 

6000 
30000Kcal/Hr 

6000 CFM 
-  

۳  
هيتينگ كولينگ 

  - CFM 4063 4000 ) گرمايشي سرمايشي(

۴  
هيتينگ كولينگ 

  - CFM 6000 6000 ) گرمايشي سرمايشي(

 
  .درب كارخانه ميباشد محل تحويل ،

  .بدون اطالع قبلي را براي خود محفوظ ميدارد شركت اخگر حق تغيير قيمت ،


