
     
     

  رنگ شايان
 

 

) ساختماني  نمايشگاه و فروشگاه الكترونيكي مصالحاولين(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

  ٢/٢/١٣٨٦ليست قيمت انواع رنگ ساختماني شركت توليدي رنگ شايان 

نرخ فروش به فروشگاهها تحويل در محل خريدار 
 ليست محصوالت در تهران يا بابربري مربوطه

 گالن كوارت نيمي ربعي
 و ۷۱۲طوسي -۲۳۲ و ۲۱۲كرم -۳۰۱رنگ روغني استاندارد براق سفيد 

 ۶۹۰ زيتوني -۶۱۵اي   پسته– ۱۶۷ و ۱۵۷آبي – ۷۳۲
۶۵۰۰ ۱۲۵۰۰ ۲۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰ 

 زرد -۶۷۰يشمي -۶۳۰ و۶۵۰ سبز  -۴۱۵ و ۴۰۵رنگ روغني براق قرمز 
۵۸۵ نارنجي -۱۸۵ بنفش -۱۹۵اي   سرمه-۵۷۵ و ۵۶۵  

۶۵۰۰ ۱۲۵۰۰ ۲۵۰۰۰ ***** 

۳۳۳رنگ روغني استاندارد سفيد مات   ***** ***** ۲۲۵۰۰ ۸۵۰۰۰ 

۳۰۳رنگ روغني سفيد مخصوص بتونه   ***** ***** ***** ۷۰۰۰۰ 

 ۵۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۸۰۰۰ *****۲۰۰ طوسي -۱۰۰ضدزنگ استاندارد اخرائي  

 آبي -۰۱۶ طوسي -۰۲۱ كرم -۰۱رنگ پوشش زيرين استاندارد سفيد 
۰۲۸۵اي   قهوه-۰۱۶۷  

***** ***** ۱۷۵۰۰ ۶۵۰۰۰ 

 زرد -۰۶۷۰ يشمي -۰۶۵۰ سبز -۰۴۱۵رنگ پوشش زيرين استاندارد قرمز 
۰۵۸۵ نارنجي -۰۱۹۵اي   سرمه– ۰۵۶۵ و ۰۵۷۵  

***** ***** ۱۷۵۰۰ ***** 

 ۶۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۵۰۰۰ آلكيدي استاندارد جالي

)اي نقره(رنگ آلومينيومي   ۶۵۰۰ ۱۲۵۰۰ ۲۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰ 

۴۴۴ قرمز -۵۵۵ سبز -۶۶۶ ّآبي -۵۱۰رنگ چكشي طوسي   ***** ***** ۲۸۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ 

۳۰۰ سفيد -۶۰۰رنگ استخري آبي   ***** ***** ۳۳۰۰۰ ۱۲۷۰۰۰ 

 ***** ۱۸۰۰۰ ***** ***** ۲۲۲قهوه اي – ۶۶۶سبز – ۸۸۸مات مشكي رنگ روغني 

۲۸۵ و ۲۷۵قهوه اي – ۲۵۵گل ماشي -۸۰۱رنگ روغني براق مشكي   ۶۵۰۰ ۱۲۵۰۰ ۲۳۰۰۰ ***** 

النگ كوارت نيمي ليست محصوالت   گالن۵/۲ 
۱۰۱رنگ پالستيك استاندارد سفيد   ۹۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ 

۱۵۰۰رنگ مخصوص نما   - - - - 

۱۲۰رنگ پالستيك ممتاز سفيد   ***** ***** ۴۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ 

۱۱۰رنگ پالستيك مصرف داخل سفيد   ***** ***** ۳۴۰۰۰ ۸۰۰۰۰ 

 ۱۵۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۲۵۵۸۵۰۰ كل ماشي - ۱۸۰۱مشكي رنگ پالستيك 

 ۱۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۹۵۰۰ ۱۶۵۰ سبز -۱۵۶۵ و ۱۵۷۵ زرد -۱۴۱۵ قرمز -۱۱۹۵آبي رنگ پالستيك 

  
  .شود تجميع عوارض قانوني اضافه مي% ۳به قيمتهاي فوق -۱
  .باشد هزينه حمل در شهرستان به عهده مشتري مي-۲


