
 

 

 

 بار 4 ساختمانی –لوله پلی اتیلن فاضالبی 

 بروز شده در تاریخ

 1401آبان 

 رونتگران پارسه بزرگترین تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن
 جهت قیمت دقیق و روز با ما در تماس باشید.

 تلفکس )خط ویژه(: 02144106256
 تلفکس )خط ویژه(: 02632701094

 مهندس محمد رضا عزیزی قهرودی )مدیرعامل(: 02144106256
 مهندس محمود اسدی )مدیر فروش(: 09121249231

 Rotengaran@gmail.com :ایمیل

 

ما کامل ترین لیست قیمت لوله به همراه تجهیزات و لوازم جانبی آن را هر روزه برایتان آپدیت شده قرار  قیمت لوله پلی اتیلن
ر روز متغییر است و نسبت به میدهیم. با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه، در نتیجه قیمت لوله پلی اتیلن ثابت نیست و ه

وضع بازار ما در گروه تولیدی روتنگران پارسه نیز تمام سعی مان را میکنیم تا قیمت لوله پلی اتیلن و تمامی لوازم جانبی آن را 
 .هر روز برایتان بروز نماییم و جهت دانلود شما عزیزان قرار دهیم

  

tel:02144106256
tel:02632701094
tel:02144106256
tel:09121249231


 

 

 

 ساختمانی –قیمت لوله پلی اتیلن فاضالبی 
 Aگرید 

PE100 
 مهر استاندارد و تائیده شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی

 

 1401آبان 
 

 وزن ضخامت قیمت بار 4 فاضالبی اتیلن پلی لوله

 0.364 میلیمتر 1.8 ریال 145,600 بار 4 فاضالبی 63 اتیلن پلی لوله

 0.467 میلیمتر 2.0 لاير 186,800 بار 4 فاضالبی 75 اتیلن پلی لوله

 0.643 میلیمتر 2.2 لاير 257,200 بار 4 فاضالبی 90 اتیلن پلی لوله

 0.943 میلیمتر 2.7 لاير 377,200 بار 4 فاضالبی 110 اتیلن پلی لوله

 1.23 میلیمتر 3.1 لاير 492,000 بار 4 فاضالبی 125 اتیلن پلی لوله

 1.54 میلیمتر 3.5 لاير 616,000 بار 4 فاضالبی 140 اتیلن پلی لوله

 2.0 میلیمتر 4.0 لاير 800,000 بار 4 فاضالبی 160 اتیلن پلی لوله

 2.49 میلیمتر 4.4 لاير 996,000 بار 4 فاضالبی 180 اتیلن پلی لوله

 3.05 میلیمتر 4.9 لاير 1,220,000 بار 4 فاضالبی 200 اتیلن پلی لوله

 3.86 میلیمتر 5.5 لاير 1,544,000 بار 4 فاضالبی 225 اتیلن پلی لوله



 

 4.83 میلیمتر 6.2 لاير 1,932,000 بار 4 فاضالبی 250 اتیلن پلی لوله

 7.52 میلیمتر 7.7 لاير 3,008,000 بار 4 فاضالبی 315 اتیلن پلی لوله

 12.1 میلیمتر 9.8 لاير 4,840,000 بار 4 فاضالبی 400 اتیلن پلی لوله

 15.3 میلیمتر 11.0 لاير 6,120,000 بار 4 فاضالبی 450 اتیلن پلی لوله

 19.0 میلیمتر 12.3 لاير 7,600,000 بار 4 فاضالبی 500 اتیلن پلی لوله

 23.6 میلیمتر 13.7 لاير 9,440,000 بار 4 فاضالبی 560 اتیلن پلی لوله

 29.9 میلیمتر 15.4 لاير 11,960,000 بار 4 فاضالبی 630 اتیلن پلی لوله

 38.0 میلیمتر 17.4 لاير 15,200,000 بار 4 فاضالبی 710 اتیلن پلی لوله

 48.1 میلیمتر 19.6 لاير 19,240,000 بار 4 فاضالبی 800 اتیلن پلی لوله

 60.9 میلیمتر 22.0 لاير 24,360,000 بار 4 فاضالبی 900 اتیلن پلی لوله

 75.2 میلیمتر 24.5 لاير 30,080,000 بار 4 فاضالبی 1000 اتیلن پلی لوله

 

 

 

 

 

 

 



 

 بار 6 لوله پلی اتیلن کشاورزی

 قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی
 Aگرید 

PE100 
 مهر استاندارد و تائیده شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی

 بروز شده در تاریخ

 1401آبان 
 

 وزن ضخامت قیمت بار 6 کشاورزی اتیلن پلی لوله

 0.494 میلیمتر 2.22 لاير 197,600 بار 6 کشاورزی 63 اتیلن پلی لوله

 0.675 میلیمتر 2.9 لاير 270,000 بار 6 کشاورزی 75 اتیلن پلی لوله

 0.978 میلیمتر 3.5 لاير 391,200 بار 6 کشاورزی 90 اتیلن پلی لوله

 1.43 میلیمتر 4.2 لاير 572,000 بار 6 کشاورزی 110 اتیلن پلی لوله

 1.84 میلیمتر 4.8 لاير 736,000 بار 6 کشاورزی 125 اتیلن پلی لوله

 2.32 میلیمتر 5.4 لاير 928,000 بار 6 کشاورزی 140 اتیلن پلی لوله

 3.04 میلیمتر 6.2 لاير 1,216,000 بار 6 کشاورزی 160 اتیلن پلی لوله

 3.79 میلیمتر 6.9 لاير 1,516,000 بار 6 کشاورزی 180 اتیلن پلی لوله

 4.69 میلیمتر 7.7 لاير 1,768,000 بار 6 کشاورزی 200 اتیلن پلی لوله

 5.89 میلیمتر 8.6 لاير 2,356,000 بار 6 کشاورزی 225 اتیلن پلی لوله

 7.3 میلیمتر 9.6 لاير 2,920,000 بار 6 کشاورزی 250 اتیلن پلی لوله

 11.6 میلیمتر 12.1 لاير 4,640,000 بار 6 کشاورزی 315 اتیلن پلی لوله

 18.6 میلیمتر 15.3 لاير 7,440,000 بار 6 کشاورزی 400 اتیلن پلی لوله

 23.5 میلیمتر 17.2 لاير 9,400,000 بار 6 کشاورزی 450 اتیلن پلی لوله



 

 28.9 میلیمتر 19.1 لاير 11,560,000 بار 6 کشاورزی 500 اتیلن پلی لوله

 36.2 میلیمتر 21.4 لاير 14,480,000 بار 6 کشاورزی 560 اتیلن پلی لوله

 45.9 میلیمتر 24.1 لاير 18,360,000 بار 6 کشاورزی 630 اتیلن پلی لوله

 58.4 میلیمتر 27.2 لاير 23,360,000 بار 6 کشاورزی 710 اتیلن پلی لوله

 73.9 میلیمتر 30.6 لاير 29,560,000 بار 6 کشاورزی 800 اتیلن پلی لوله

 93.4 میلیمتر 34.4 لاير 37,360,000 بار 6 کشاورزی 900 اتیلن پلی لوله

 115 میلیمتر 38.2 لاير 46,000,000 بار 6 کشاورزی 1000 اتیلن پلی لوله

 

 

 

 

 

 بار 10 لوله پلی اتیلن کشاورزی

 قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی
 Aگرید 

PE100 
 مهر استاندارد و تائیده شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی

 بروز شده در تاریخ

 1401آبان  
 

 وزن ضخامت قیمت بار 10 رسانی آب اتیلن پلی لوله

 0.721 میلیمتر 3.8 لاير 288,400 بار 10 رسانی آب 63 اتیلن پلی لوله

 1.02 میلیمتر 4.5 لاير 408,000 بار 10 رسانی آب 75 اتیلن پلی لوله



 

 1.46 میلیمتر 5.4 لاير 584,000 بار 10 رسانی آب 90 اتیلن پلی لوله

 2.17 میلیمتر 6.6 لاير 868,000 بار 10 رسانی آب 110 اتیلن پلی لوله

 2.76 میلیمتر 7.4 لاير 1,104,000 بار 10 رسانی آب 125 اتیلن پلی لوله

 3.46 میلیمتر 8.3 لاير 1,384,000 بار 10 رسانی آب 140 اتیلن پلی لوله

 4.52 میلیمتر 9.5 لاير 1,808,000 بار 10 رسانی آب 160 اتیلن پلی لوله

 5.71 میلیمتر 10.7 لاير 2,248,000 بار 10 رسانی آب 180 اتیلن پلی لوله

 7.05 میلیمتر 11.9 لاير 2,820,000 بار 10 رسانی آب 200 اتیلن پلی لوله

 8.93 میلیمتر 13.4 لاير 3,572,000 بار 10 رسانی آب 225 اتیلن پلی لوله

 11 میلیمتر 14.8 لاير 4,400,000 بار 10 رسانی آب 250 اتیلن پلی لوله

 17.4 میلیمتر 18.7 لاير 6,960,000 بار 10 رسانی آب 315 اتیلن پلی لوله

 28 میلیمتر 23.7 لاير 11,200,000 بار 10 رسانی آب 400 اتیلن پلی لوله

 35.4 میلیمتر 26.7 لاير 14,160,000 بار 10 رسانی آب 450 اتیلن پلی لوله

 43.8 میلیمتر 29.7 لاير 17,520,000 بار 10 رسانی آب 500 اتیلن پلی لوله

 54.8 میلیمتر 33.2 لاير 21,920,000 بار 10 رسانی آب 560 اتیلن پلی لوله

 69.4 میلیمتر 37.4 لاير 27,760,000 بار 10 رسانی آب 630 اتیلن پلی لوله

 88.1 میلیمتر 42.1 لاير 35,240,000 بار 10 رسانی آب 710 اتیلن پلی لوله

 112 میلیمتر 47.4 لاير 44,800,000 بار 10 رسانی آب 800 اتیلن پلی لوله

 141 میلیمتر 53.3 لاير 56,400,000 بار 10 رسانی آب 900 اتیلن پلی لوله

 175 میلیمتر 59.3 لاير 70,000,000 بار 10 رسانی آب 1000 اتیلن پلی لوله

 

 



 

 

 

 

 SDR 13.6 لوله پلی اتیلن گازی

 قیمت لوله پلی اتیلن گازی
 شرکت گازمهر استاندارد و تائیده  لوله پلی اتیلن گازی

 SDR 13.6 
 بروز شده در تاریخ

 1401آبان  
 

 وزن ضخامت قیمت SDR 13.6 گازی اتیلن پلی لوله

 0.873 میلیمتر 4.7 لاير SDR 349,200 13.6 – 63 گازی اتیلن پلی لوله

 1.24 میلیمتر 5.6 لاير SDR 496,000 13.6 – 75 گازی اتیلن پلی لوله

 1.77 میلیمتر 6.7 لاير SDR 708,000 13.6 – 90 گازی اتیلن پلی لوله



 

 2.62 میلیمتر 8.1 لاير SDR 1,048,000 13.6 – 110 گازی اتیلن پلی لوله

 3.37 میلیمتر 9.2 لاير SDR 1,348,000 13.6 – 125 گازی اتیلن پلی لوله

 4.22 میلیمتر 10.3 لاير SDR 1,688,000 13.6 – 140 گازی اتیلن پلی لوله

 5.5 میلیمتر 11.8 لاير SDR 2,200,000 13.6 – 160 گازی اتیلن پلی لوله

 6.98 میلیمتر 13.3 لاير SDR 2,792,000 13.6 – 180 گازی اتیلن پلی لوله

 8.56 میلیمتر 14.7 لاير SDR 3,424,000 13.6 – 200 گازی اتیلن پلی لوله

 10.9 میلیمتر 16.6 لاير SDR 4,360,000 13.6 – 225 گازی اتیلن پلی لوله

 13.4 میلیمتر 18.4 لاير SDR 5,360,000 13.6 – 250 گازی اتیلن پلی لوله

 21.2 میلیمتر 23.2 لاير SDR 8,480,000 13.6 – 315 گازی اتیلن پلی لوله

 34.1 میلیمتر 29.4 لاير SDR 13,640,000 13.6 – 400 گازی اتیلن پلی لوله

 43.2 میلیمتر 33.1 لاير SDR 17,280,000 13.6 – 450 گازی اتیلن پلی لوله

 53.3 میلیمتر 36.8 لاير SDR 21,320,000 13.6 – 500 گازی اتیلن پلی لوله

 66.9 میلیمتر 41.2 لاير SDR 26,760,000 13.6 – 560 گازی اتیلن پلی لوله

 84.6 میلیمتر 46.3 لاير SDR 33,840,000 13.6 – 630 گازی اتیلن پلی لوله

 107 میلیمتر 52.2 لاير SDR 42,800,000 13.6 – 710 گازی اتیلن پلی لوله

 136 میلیمتر 58.8 لاير SDR 54,400,000 13.6 – 800 گازی اتیلن پلی لوله

 172 میلیمتر 66.1 لاير SDR 68,800,000 13.6 – 900 گازی اتیلن پلی لوله



 

 212.4 میلیمتر 73.4 لاير SDR 84,960,000 13.6 – 1000 گازی اتیلن پلی لوله

 

 

 

 

 SDR 11 لوله پلی اتیلن گازی

 SDR 11قیمت لوله پلی اتیلن گازی 
 SDR 11 مهر استاندارد و تائیده شرکت گاز لوله پلی اتیلن گازی

 وزن ضخامت قیمت SDR 11 گازی اتیلن پلی لوله

 1.05 میلیمتر 5.8 لاير SDR 420,000 11 – 63 گازی اتیلن پلی لوله

 1.47 میلیمتر 6.8 لاير SDR 588,000 11 – 75 گازی اتیلن پلی لوله

 2.12 میلیمتر 8.2 لاير SDR 848,000 11 – 90 گازی اتیلن پلی لوله

 3.14 میلیمتر 10.0 لاير SDR 1,256,000 11 – 110 گازی اتیلن پلی لوله

 4.08 میلیمتر 11.4 لاير SDR 1,632,000 11 – 125 گازی اتیلن پلی لوله

 5.08 میلیمتر 12.7 لاير SDR 2,032,000 11 – 140 گازی اتیلن پلی لوله

 6.67 میلیمتر 14.6 لاير SDR 2,668,000 11 – 160 گازی اتیلن پلی لوله

 8.42 میلیمتر 16.4 لاير SDR 3,368,000 11 – 180 گازی اتیلن پلی لوله

 10.4 میلیمتر 18.2 لاير SDR 4,160,000 11 – 200 گازی اتیلن پلی لوله



 

 13.1 میلیمتر 20.5 لاير SDR 5,240,000 11 – 225 گازی اتیلن پلی لوله

 16.2 میلیمتر 22.7 لاير SDR 6,480,000 11 – 250 گازی اتیلن پلی لوله

 25.6 میلیمتر 28.6 لاير SDR 10,240,000 11 – 315 گازی اتیلن پلی لوله

 41.3 میلیمتر 36.3 لاير SDR 16,520,000 11 – 400 گازی اتیلن پلی لوله

 52.3 میلیمتر 40.9 لاير SDR 20,920,000 11 – 450 گازی اتیلن پلی لوله

 64.5 میلیمتر 45.4 لاير SDR 25,800,000 11 – 500 گازی اتیلن پلی لوله

 80.8 میلیمتر 50.8 لاير SDR 32,320,000 11 – 560 گازی اتیلن پلی لوله

 102 میلیمتر 57.2 لاير SDR 40,800,000 11 – 630 گازی اتیلن پلی لوله

 130 میلیمتر 64.5 لاير SDR 52,000,000 11 – 710 گازی اتیلن پلی لوله

 164.7 میلیمتر 72.6 لاير SDR 65,880,000 11 – 800 گازی اتیلن پلی لوله

 208.5 میلیمتر 81.7 لاير SDR 83,400,000 11 – 900 گازی اتیلن پلی لوله

 257.5 میلیمتر 90.8 لاير SDR 103,000,000 11 – 1000 گازی اتیلن پلی لوله

 

 : برای دریافت مشاوره، پیش فاکتور، لیست قیمت با شماره

 تلفکس )خط ویژه(: 02144106256
 تلفکس )خط ویژه(: 02632701094

 مهندس محمد رضا عزیزی قهرودی )مدیرعامل(: 02144106256
 مهندس محمود اسدی )مدیر فروش(: 09121249231

 Rotengaran@gmail.com :ایمیل

tel:02144106256
tel:02632701094
tel:02144106256
tel:09121249231
mailto:Rotengaran@gmail.com


 

روتنگران پارسه یدیشرکت تول  

 

( و  وژنی) بات ف لنیات یجوش پل یدستگاهها دیساخت و تول ،یطراح نهیدر زم ۱۳۸۰خود را از سال  تیروتنگران پارسه فعال یدیگروه تول
و معادن استان  عیاز اداره صنا یآغاز نمود. با اخذ پروانه بهره بردار  گاز، آب و فاضالب  HDPE تک جداره یاتصال لوله ها یبرا وژنیالکتروف

منهول و لوله زهکش،  رال،یاسپ تیلوله کاروگ دیتول یخود را در بخشها تیمحصوالت، فعال یبرا 9001 زویا نامهیگواه فتایو در لبرزا
 .صنعت توسعه و گسترش دهد نیرا در ا متریلیم ۲۵۰۰ زیتا سا وژنیو بات ف وژنیجوش الکتروف یدستگاهها

 

روتنگران پارسه دانینبش م -گلستان نهم  2بهارستان فاز  ی: کرج شهرک صنعتیکارخانه مرکز  آدرس  

2و  1واحد  - 1طبقه  -مادر ساختمان -مادر  دانیم - الی: کرج مهر ویدفتر مرکز  آدرس  


