
واحدسایزنام محصولردیفقیمت(ریال)واحدسایزنام محصولردیفقیمت(ریال)واحدسایزنام محصولردیف

متر95*1کابل افشان24,045,00086حلقه4*2کابل افشان1,499,00043حلقه0/5*1سیم افشان   1

متر120*1کابل  افشان35,862,00087حلقه6*2کابل افشان 2,143,00044حلقه0/75*1سیم افشان 2

متر240*1کابل  افشان622,80088متر10*2 کابل افشان 2,772,00045حلقه1*1سیم افشان   3

932,100متر16*2 کابل افشان 3,662,00046حلقه1/5*1سیم افشان   4

متر16*3کابل تخت افشان1,320,70089متر25*2 کابل افشان 5,959,00047حلقه2/5*1سیم افشان  5

متر25*3کابل تخت افشان1,831,30090متر35*2 کابل افشان 9,621,00048حلقه4*1سیم افشان    6

متر35*3کابل تخت افشان2,537,20091متر50*2 کابل افشان 14,878,00049حلقه6*1سیم افشان    7

متر50*3کابل تخت افشان25,991,00092حلقه10*1سیم افشان    8

متر70*3کابل تخت افشان5,839,90093حلقه0/5*3کابل افشان   403,10050متر16*1سیم افشان    9

متر95*3کابل تخت افشان7,856,00094حلقه0/75*3کابل افشان   619,70051متر25*1سیم افشان 10

10,285,000حلقه1*3کابل افشان     868,80052متر35*1سیم افشان11

متر16+25*3 کابل افشان 14,413,00095حلقه1/5*3کابل افشان  1,276,70053متر50*1سیم افشان12

متر16+35*3 کابل افشان23,226,00096حلقه2/5*3کابل افشان  1,820,50054متر70*1سیم افشان  13

متر25+50*3 کابل افشان 35,725,00097حلقه4*3کابل افشان    2,401,50055متر95*1سیم افشان 14

متر35+70*3 کابل افشان 53,483,00098حلقه6*3کابل افشان    3,137,60056متر120*1سیم افشان15

917,500متر10*3کابل افشان    57

حلقه1*4کابل کولري 1,355,70099متر16*3کابل افشان   58

حلقه1/5*4کابل کولري 2,096,100100متر25*3کابل افشان   2,772,00059حلقه1*1سیم ارت    16

حلقه1/5*5کابل کولري  2,910,700101متر35*3کابل افشان   3,662,00060حلقه1/5*1سیم ارت   17

4,212,400متر50*3کابل افشان   5,959,00061حلقه2/5*1سیم ارت   18

متر9,621,000102حلقه4*1سیم ارت 19

متر10,282,000103حلقه0/75*4کابل افشان    14,878,00062حلقه6*1سیم ارت20

متر13,706,000104حلقه1*4کابل افشان      25,991,00063حلقه10*1سیم ارت  21

متر18,515,000105حلقه1/5*4کابل افشان   403,10064متر16*1سیم ارت    22

متر30,235,000106حلقه2/5*4کابل افشان  619,70065متر25*1سیم ارت  23

متر47,070,000107حلقه4*4کابل افشان  868,80066متر35*1سیم ارت 24

متر68,553,000108حلقه6*4کابل افشان  1,276,70067متر50*1سیم ارت 25

ccaمس1,171,900متر10*4کابل افشان   1,820,50068متر70*1سیم ارت 26

44,70030,800متر1,812,200109متر16*4کابل افشان  2,401,50069متر95*1سیم ارت 27

80,60044,600متر2,810,900110متر25*4کابل افشان  3,137,60070متر120*1سیم ارت 28

114,50067,800متر3,541,300111متر35*4کابل افشان  71

194,30094,500متر4,989,300112متر50*4کابل افشان  2,520,00072حلقه0/35*2 سیم نایلون 29

258,000متر3,224,000113حلقه0/5*2 سیم نایلون    30

347,700متر16,518,600114حلقه1*5کابل افشان    4,597,00073حلقه0/75*2 سیم نایلون 31

441,300متر22,798,000115حلقه1/5*5کابل افشان    5,844,00074حلقه1*2 سیم نایلون      32

37,824,000حلقه2/5*5کابل افشان 8,331,00075حلقه1/5*2سیم نایلون    33

47,000متر57,820,000116حلقه4*5کابل افشان      13,498,00076حلقه2/5*2سیم نایلون 34

85,000متر874,400117متر6*5کابل افشان    77

122,700متر1,477,300118متر10*5کابل افشان    1,319,00078حلقه0/5*2 تخت تلفنی 35

206,400متر2,278,900119متر16*5کابل افشان    3,899,00079حلقه0/5*2 سیم کیسه اي36

273,000متر4,994,000120حلقه0/75*2 سیم کیسه اي37

371,300متر290,800121متر10*1کابل  افشان80

454,0000.40.5متر16*1کابل  افشان4,088,00081حلقه0/5*2 کابل افشان   38

10,70012,800متر649,100122متر25*1کابل  افشان6,132,00082حلقه0/75*2 کابل افشان  39

14,80021,600متر909,500123متر35*1کابل  افشان7,144,00083حلقه1*2 کابل افشان       40

27,10039,100متر1,323,900124متر50*1کابل  افشان9,728,00084حلقه1/5*2کابل افشان41

36,90057,100متر1,877,000125متر70*1کابل  افشان15,764,00085حلقه2/5*2کابل افشان42
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کابل 6 زوج 

3,161,000

5,904,700

کابل 10 زوج 0/6 

کابل 15 زوج 0/6 

کابل 2 زوج 

کابل 4 زوج  

کابل زوجی

کابل20زوج 0/6 زمینی

کابل زوجی 0/6 زمینی

کابل افشان 1 رشته

کابل تخت افشان 3 رشته

1,364,200

2,088,000

2,928,900

کابل کواکسیال مدل کیان

RG6 U کابل کواکسیال

RG-59 کابل کواکسیال

کابل کواکسیال RG-59 ترکیبی

    SKY RG-59کابل کواکسیال

کابل15زوج 0/6 زمینی

کابل زوجی 0/6 فویل دار

کابل افشان 1 رشته

5,086,100

7,086,200

کابل کولري

کابل 4 زوج 0/6 

کابل افشان 3 رشته

کابل افشان 4 رشته

کابل افشان 5 رشته

کابل 2زوج 0/6 زمینی

3,415,600

4,160,200

19,308,000

کابل 1 زوج 

کابل 6 زوج 0/6 

52,400

کابل 20 زوج 0/6 

کابل کواکسیال مدل کپیتال

کابل کواکسیال  مدل سپهر

سیم ارت افشان 1 رشته

سیم کیسه اي

کابل 25 زوج 0/6 

کابل افشان 2 رشته

کابل 6زوج 0/6 زمینی

کابل10زوج 0/6 زمینی

سیم نایلون 2 رشته

22,916,000

کابل کواکسیال

66,600

63,500

41,200

108,800

کابل 4زوج 0/6 زمینی

کابل 2 زوج 0/6 

72,400

101,100

قیمت(ریال)

2,454,800

12,733,000

6,018,700

7,967,800

کابل افشان 1+3 رشته

2,570,800

کابل افشان  2 رشتهسیم افشان  1 رشته



واحدسایزنام محصولردیفقیمت(ریال)واحدسایزنام محصولردیفقیمت(ریال)واحدسایزنام محصولردیف

متر1/5*2کابل نسوز260,300212متر1/5*5کابل مفتول  1,614,000172حلقه0/5*1سیم مفتول126

متر2/5*2کابل نسوز410,800213متر2/5*5کابل مفتول2,372,000173حلقه0/75*1سیم مفتول127

متر1/5*3کابل نسوز636,700214متر4*5کابل مفتول 2,990,000174حلقه1*1سیم مفتول   128

متر2/5*3کابل نسوز919,300215متر6*5کابل مفتول 4,178,000175حلقه1/5*1سیم مفتول129

1,566,500متر10*5کابل مفتول 6,661,000176حلقه2/5*1سیم مفتول130

متر1/5*2کابل نسوز شیلدار2,392,900216متر16*5کابل مفتول 10,487,000177حلقه4*1سیم مفتول131

متر2/5*2کابل نسوز شیلدار17,107,000217حلقه6*1سیم مفتول132

متر1/5*3کابل نسوز شیلدار28,510,000218حلقه10*1سیم مفتول133

متر2/5*3کابل نسوز شیلدار2,680,400219متر16+25*3 کابل مفتول479,900178متر16*1سیم مفتول134

3,552,100متر16+35*3 کابل مفتول179

5,302,900متر25+50*3 کابل مفتول301,600180متر10*1کابل مفتول  135

7,371,900متر35+70*3 کابل مفتول474,700181متر16*1کابل مفتول 136

8,753,700متر50+95*3 کابل مفتول679,000182متر25*1کابل مفتول137

11,149,500متر70+120*3 کابل مفتول960,100183متر35*1کابل مفتول138

13,804,500متر70+150*3 کابل مفتول1,333,800184متر50*1کابل مفتول 139

16,835,200متر95+185*3 کابل مفتول1,881,000185متر70*1کابل مفتول 140

2,596,500متر95*1کابل مفتول 141

3,352,100متر120*1کابل مفتول 142

111,100متر  1*2  کابل شیلدار     4,105,600186متر150*1کابل مفتول143

132,500متر1/5*2کابل شیلدار  5,125,300187متر185*1کابل مفتول144

187,800متر2/5*2کابل شیلدار     6,221,300188متر240*1کابل مفتول 145

8,314,500متر300*1کابل مفتول146

146,700متر1*3کابل شیلدار     189

197,800متر1/5*3کابل شیلدار   99,400190متر1/5*2کابل مفتول  147

278,900متر2/5*3کابل شیلدار   167,700191متر2/5*2کابل مفتول    148

251,900متر4*2کابل مفتول149

144,100متر0/75*4کابل شیلدار 371,000192متر6*2کابل مفتول150

166,000متر1*4کابل شیلدار 636,300193متر10*2 کابل مفتول151

236,000متر1/5*4کابل شیلدار1,042,300194متر16*2 کابل مفتول152

294,400متر2/5*4کابل شیلدار1,601,400195متر25*2 کابل مفتول153

2,223,600متر35*2 کابل مفتول154

233,200متر1*7کابل فرمان    2,527,800196متر50*2 کابل مفتول155

302,200متر1*10کابل فرمان197

561,200متر1*16کابل فرمان  167,200198متر1/5*3کابل مفتول  156

342,700متر1/5*7کابل فرمان234,600199متر2/5*3کابل مفتول157

471,500متر1/5*10کابل فرمان 355,200200متر4*3کابل مفتول158

588,200متر1/5*12کابل فرمان539,300201متر6*3کابل مفتول159

760,300متر1/5*16کابل فرمان 941,300202متر10*3کابل مفتول160

840,900متر1/5*18کابل فرمان 1,512,600203متر16*3کابل مفتول161

1,112,000متر1/5*24کابل فرمان 2,386,200204متر25*3کابل مفتول162

216,700متر1/5*4کابل مفتول 163

102,300متر307,100205متر2/5*4کابل مفتول  164

135,100متر478,200206متر4*4کابل مفتول  165

110,500متر688,700207متر6*4کابل مفتول  166

144,900متر1,173,300208متر10*4کابل مفتول 167

186,700متر1,887,700209متر16*4کابل مفتول 168

228,800متر3,133,700210متر25*4کابل مفتول 169

4,313,400متر35*4کابل مفتول 170

4,900,300متر50*4کابل مفتول 171
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سیم مفتول 1 رشته

211KNX 112,200مترکابل ھوشمند

CAT6 SFTP LSFOH

(New) کابل شبکه

ISO-IEC17025 - دریافت استاندارد ملی ایران

داراي مجوز واحد R&D از سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوي

حضور در لیست تامین کنندگان گروه مپنا

کابل مفتول 4 رشته

کار آفرین برتر سال هاي 1396-97-98

دریافت گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه اکرودیته(همکار)

کابل مفتول 1 رشته

کابل مفتول 2 رشته

کابل مفتول 3 رشته

کابل مفتول 5 رشته

کابل مفتول 1+3 رشته

کابل شیلد دار 2 رشته

WWW.AFLAKELECTRIC.COM

591,900

 (New ) کابل نسوز شیلددار

CAT6 SFTP PVC

قیمت(ریال)

 (New ) کابل نسوز

268,400

375,700

392,200

571,200

302,600

412,700

447,300

CAT6 UTP PVC

CAT6 UTP LSFOH

CAT6 FTP PVC

CAT6 FTP LSFOH

 صادر کننده نمونه ملی سال 1398

صادر کننده نمونه استانی سال هاي99- 1395-96-97

دریافت تاییده توانیر و جز لیست تامین کنندگان شرکت توانیر

عضو لیست تامین کنندگان سامانه توانیران

دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده سال1395-96

کابل شیلد دار 3 رشته

کابل شیلد دار 4 رشته

کابل فرمان



قیمت(ریال)واحدنام محصولردیفقیمت(ریال)واحدسایزنام محصولردیفقیمت(ریال)واحدسایزنام محصولردیف

54,300مترکابل آلومینیوم خودنگهدار214,300272متر10*4کابل آلومینیوم58,500245متر10*1کابل آلومینیوم 220

73,600مترکابل آلومینیوم خودنگهدار268,600273متر16*4کابل آلومینیوم85,100246متر16*1کابل آلومینیوم221

96,500مترکابل آلومینیوم خودنگهدار307,100274متر16*4کابل آلومینیوم112,200247متر25*1کابل آلومینیوم 222

126,700مترکابل آلومینیوم خودنگهدار464,900275متر25*4کابل آلومینیوم 141,100248متر35*1کابل آلومینیوم223

174,900مترکابل آلومینیوم خودنگهدار576,800276متر35*4کابل آلومینیوم180,900249متر50*1کابل آلومینیوم224

225,500مترکابل آلومینیوم خودنگهدار722,000277متر50*4کابل آلومینیوم236,400250متر70*1کابل آلومینیوم225

882,600متر70*4کابل آلومینیوم325,600251متر95*1کابل آلومینیوم226

1,230,800متر95*4کابل آلومینیوم 385,900252متر120*1کابل آلومینیوم227

1,567,400متر120*4کابل آلومینیوم482,300253متر150*1کابل آلومینیوم228

1,702,100متر150*4کابل آلومینیوم584,800254متر185*1کابل آلومینیوم 229

2,302,000متر185*4کابل آلومینیوم 795,800255متر240*1کابل آلومینیوم 230

943,900متر300*1کابل آلومینیوم231

395,200متر16+25*3 کابل آلومینیوم 1,110,400256متر400*1کابل آلومینیوم 232

485,700متر16+35*3 کابل آلومینیوم 1,486,000257متر500*1کابل آلومینیوم 233

587,200متر25+50*3 کابل آلومینیوم258

778,600متر35+70*3 کابل آلومینیوم 259

1,042,900متر50+95*3 کابل آلومینیوم 92,100260متر6*2کابل آلومینیوم 234

1,307,900متر70+120*3 کابل آلومینیوم143,100261متر10*2 کابل آلومینیوم235

1,547,900متر70+150*3 کابل آلومینیوم204,000262متر16*2کابل آلومینیوم 236

2,423,800متر95+185*3 کابل آلومینیوم252,300263متر25*2کابل آلومینیوم 237

353,800متر35*2کابل آلومینیوم238

484,500متر50*2کابل آلومینیوم239

قیمت روزمتر264

قیمت روزمتر265

قیمت روزمتر312,200266متر25*3کابل آلومینیوم240

قیمت روزمتر411,800267متر35*3کابل آلومینیوم241

قیمت روزمتر551,500268متر50*3کابل آلومینیوم242

قیمت روزمتر633,100269متر70*3کابل آلومینیوم243

قیمت روزمتر270

قیمت روزمتر271

ACSR کابل
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کابل آلومینیوم 4 رشته

1*50

1*70

1*95

جهت محاسبه قیمت کابل خودنگهدار مبنا قیمت هاي فوق می باشد با توجه به سایز و 

تعداد رشته ها محاسبه می گردد.

هرمتر: 292,200=201,600+45,300+45,300

    یک رشته 16 :   45,300*1   

    یک رشته 16 :   45,300*1   

 سه رشته سیم 25 :    201,600=67,200*3      

 کابل خودنگهدار 25+16+16*3 

به طور مثال:

1*35

کابل خودنگهدار آلومینیوم 

1*16

1*25

کابل آلومینیوم 1 رشته

سایز

کابل آلومینیوم 1+3 رشته

کابل آلومینیوم 3 رشته
VEASEL 35

FOX 50

MINX 70

DOG 120

HYENA 130

WOLF 200

LYNX 240

HAWK 300

کابل آلومینیوم 2 رشته

244903,600 متر 3*95 کابل آلومینیوم 

دو روکش

تک روکش


