
(ریال)قیمت   مخزن افقی  (ریال)قیمت   مخازن عمودی کوتاه (ریال)قیمت   مخزن عمودی 
لیتری 70مخزن    24,750,000 عمودی تک الیه250        6,295,000  لیتری 100مخزن         3,185,000

لیتری سه الیه70مخزن        2,787,000 عمودی سه الیه250        7,350,000  لیتری سه الیه100مخزن           4,400,000

لیتری 100مخزن     3,235,000  لیتری سه الیه بلند200مخزن           6,600,000 عمودی سه الیه جدید300مخرن        7,885,000
جدید100مخزن      3,336,000  لیتری  تک درب  220مخزن         5,565,000 عمودی سه الیه جدید350مخرن         8,405,000
سه الیهجدید100مخزن      3,745,000 درب سه الیه لیتری تک 220مخزن         6,855,000 لیتری عمودی500 مخزن         9,850,000

لیتری220مخزن      5,915,000 عمودی سه الیه500مخزن        10,650,000  عمودی  300مخرن         6,725,000
سه الیه220مخزن      7,580,000  بلندتک عمودی300مخرن         6,468,000 لیتری عمودی800مخزن        14,405,000
لیتری کرکره ای سه الیه300مخزن         8,700,000  بلندسه الیه عمودی300مخرن          8,140,000 عمودی سه الیه800مخزن        14,980,000
 لیتری بلند 500مخزن          10,190,000 لیتری کوتاه عمودی 1000مخزن  لیتری350مخزن      7,430,000
سه الیه لیتری بلند 500مخزن        11,655,000 لیتری کوتاه سه الیه1000مخزن        19,290,000 سه الیه350مخزن        9,180,000
 عمودی بلند سه الیه 800مخزن         17,020,000 لیتری عمودی کوتاه تک 2000 مخزن  سه الیه400مخزن      10,200,000

 لیتری عمودی فیندار 1000مخزن        16,830,000 کوتاه سه الیه لیتری عمودی2000 مخزن          31,770,000 لیتری 500مخزن       10,000,000

 لیتری فیندارسه الیه1000مخزن        17,840,000 لیتری تک الیه 2500مخزن         40,980,000 سه الیه500مخزن     12,980,000

 لیتری بلند 1000مخزن         19,030,000 لیتری سه الیه 2500مخزن         42,030,000 لیتری کرکره ای500مخزن       10,000,000

 لیتری سه بلند1000مخزن        19,860,000 لیتری عمودی  3000مخزن       47,650,000 سه الیه کرکره ای500مخزن    12,385,000

 لیتری عمودی 1500 مخزن         24,610,000 لیتری سه الیه 3000مخزن        47,890,000 لیتری800مخزن    16,925,000

سه الیه800مخزن     17,900,000  لیتری سه الیه 1500 مخزن        25,620,000 لیتری کوتاه4000مخزن       58,410,000

سه الیه لیتری کوتاه 4000مخزن      59,946,000 لیتری کرکره ای800مخزن    15,515,000  عمودی بلند سه الیه لیتری1500مخزن        26,130,000

سه الیه کرکره ای800مخزن     17,180,000  لیتری متوسط تک2000مخزن         30,170,000 لیتری کوتاه  5000 مخزن      73,790,000

سه الیه1000مخزن     21,310,000 کوتاه سه لیتری 5000 مخزن       75,140,000  لیتری متوسط سه الیه 2000 مخزن         31,030,000

تک الیه کرکره ای1000مخزن      19,050,000  لیتری عمودی بلند تک2000مخزن      30,170,000 لیتری کوتاه 6000مخزن      87,225,000

سه الیه کرکره ای1000مخزن     20,550,000 بلند سه الیه لیتری عمودی 2000 مخزن      31,030,000 لیتری سه الیه6000مخزن      89,525,000

 لیتری سه الیه بلند3000مخزن        47,890,000 لیتری کوتاه جدید 10000مخزن         147,145,000 لیتری1500مخزن      30,100,000

سه الیه1500مخزن   31,558,000  لیتری متوسط4000مخزن        59,050,000 کوتاه سه جدیدلیتری10000مخزن      151,000,000

کوتاهعمودی 14000مخزن    177,930,000 لیتری کرکره ای1500مخزن    29,665,000  متوسط سه الیه 4000مخزن       60,855,000

سه الیه کرکره ای1500مخزن     30,915,000 عمودی سه الیه14000مخزن    184,570,000  لیتری بلند 4000مخزن       60,235,000

آسان رو لیتری2000مخزن   37,740,000  سه الیه بلند 4000مخزن       60,855,000

سه الیه2000مخزن   39,298,000 مکعبی اسان رو500       12,875,000  لیتری متوسط تک5000 مخزن       75,580,000

مکعبی سه الیه500      14,350,000 لیتری کرکره ای 2000مخزن   36,739,000 سه الیه  متوسط 5000مخزن       77,760,000
سه الیه کرکره ای2000مخزن  38,345,000 اسان تکمکعبی 1000       23,550,000  لیتری بلندتک الیه5000مخزن          76,390,000
مکعبی اسان سه الیه1000     25,880,000 لیتری کرکره ای 2500مخزن   46,465,000 بلندسه الیه لیتری 5000مخزن        77,950,000
سه الیه کرکره ای2500مخزن     4,886,000 ایستاده اسان رو1000      24,840,000 بلندتک الیه لیتری 6000مخزن        88,690,000

اسان سه الیهایستاده 1000     27,775,000 لیتری3000مخزن     56,020,000 بلندسه الیه لیتری 6000مخزن          90,800,000

سه الیه3000مخزن   57,368,000 اسان سه الیهایستاده 1500        35,145,000 بلندتک الیه لیتری 7500مخزن        113,700,000
اسان تکایستاده 2000       42,700,000 لیتری4000مخزن    79,420,000 بلندسه الیه لیتری 7500مخزن        118,310,000
سه الیه4000مخزن     81,620,000 اسان سهایستاده 2000       49,910,000  لیتری بلند تک الیه8000مخزن      121,975,000

مخزن مکعبی لیتری4200مخزن    84,050,000  لیتری بلند سه الیه 8000مخزن     124,875,000

سه الیه4200مخزن    86,450,000 مکعبی  سه الیه100مخزن            4,100,000  عمودی متوسط10000مخزن      146,300,000
مکعبی عمودی سه الیه200مخزن         8,210,000 لیتری5000مخزن   106,175,000 عمودی سه الیه متوسط 10000مخزن      152,110,000
سه الیه5000مخزن  108,780,000 مکعبی افقی سه200مخزن        7,165,000  عمودی بلند 10000مخزن       151,170,000

مکعبی عمودی سه الیه300مخزن        10,210,000 لیتری6000مخزن  123,730,000  عمودی سه الیه بلند10000مخزن      154,060,000

سه الیه6000 مخزن  129,525,000 مکعبی افقی300مخزن          9,000,000    عمودی بلند12000مخزن     171,250,000
مکعبی افقی سه الیه300مخزن        9,230,000 لیتری8500مخزن    176,390,000 عمودی سه الیه  12000مخزن       178,260,000

مکعبی افقی تک450مخزن      12,350,000 سه الیه8500مخزن    183,400,000 عمودی15000مخزن      213,970,000
مکعبی افقی سه الیه450مخزن       12,760,000 لیتری10000مخزن   191,440,000 عمودی سه الیه  15000مخزن     222,580,000
سه الیه10000مخزن     200,780,000 عمودی تک 20000مخزن       269,000,000 مکعبی عمودی سه 500مخزن       16,220,000

مخازن بیضی  عمودی سه الیه20000مخزن          276,600,000 مکعبی  افقی تک500مخزن       15,070,000
بیضی سه500مخزن      13,215,000 زیر پله مکعبی افقی سه 500مخزن      15,430,000
سهبیضی 1000مخزن      20,460,000 مکعبی تک1000مخزن     22,985,000  زیر پله سه الیه500مخزن         16,115,000

بیضی سه الیه2000مخزن     37,990,000   زیر پله سه الیه800مخزن        21,980,000 سه الیهمکعبی1000مخزن     23,557,000

سهبیضی 3000مخزن     56,550,000 زیر پله سه الیه1000مخزن       26,630,000 سه الیهمکعبی1500مخزن     35,550,000

سه  بیضی 5000مخزن    104,260,000 زیر پله سه الیه1500مخزن     36,755,000 سه الیهمکعبی2000مخزن      44,930,000


