
 

 

 جعبه همراه به سخت نیمه شیلنگ با نشانی آتش ی هوزریل سامانه ملی استاندارد کاربرد پروانه دارنده اولین
 

 (63798219815پروانه: ) شماره به 22157-1 ملی استاندارد اساس بر

 01/10/1398 تاریخ از نشانی آتش سازمان الزام و استاندارد با مطابق

 تهران نشانی آتش سازمان وندور لیست در نشانی آتش های جعبه همراه ی هوزریل به سامانه ایرانی کننده تولید اولین

 تا اطالع ثانوی 20/01/1401 تاریخ ازو توچال  پامچال صنعتی گروه محصوالت قیمت لیست

 (P)کد محصول شرح کاال موقعیت ابعاد قیمت )ریال(

 
 

 
58.350.000 

 
20*75*60  توکار 

ستاندارد ملی ایران تک کابین انیشن آتش جعبه شان ا ستاندارد  60*75*20، توکار با ابعاد دارای ن همراه با هوزریل ا

 آتش نشانی وندورلیست گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه

ستاتیک رنگبا  mm1 ضخامتورق فوالدی با  ستیل چرخشی قفل ، 180 مخفی لوال )شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته(، الکتروا دسته  ا

 امنیتی پلمپ دارای بازشو، سریع دار

 آبرسففا  م ور  ،cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

بار با  45 آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه به مقاوم مغزی برنجی

P.101 

 

 

 
 

  ریال 21.650.000:ملی ایراندارای نشان استاندارد  جعبه آتش نشانی

 متری ( 20) هوزریل ریال36.700.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد

 

 
68.350.000 20*75*90  توکار 

شانی آتش جعبه ستاندارد ملی ایران، دو کابین ن شان ا سول( دارای ن سول )بدون کپ ، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپ

     آتش نشانی وندورلیست همراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه  90*75*20توکار با ابعاد 

ستاتیک رنگبا  mm1  ضخامتورق فوالدی با  ستیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال )شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته(، الکتروا دسته  ا

  امنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دار

 آبرسففا  م ور ،cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران استتتانداردهوزریل 

بار با  45 آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ، cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه به مقاوم مغزی برنجی

P.102 

 

  ریال 31.650.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20) هوزریل  ریال 36.700.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد

.000500.48 متر 30متراژ شلنگ:    گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی د دارای نشان استاندارد ملی ایرانقرقره هوزریل استاندار 

 cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه

 برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور
 ترکیدگیبار فشار  30با  واقعی، 19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ
 ضربه به مقاوم بار با مغزی برنجی 45 آلومینیومی حالته سه نازل

 cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ

 اینچ 4/3 ورودی شیر
 استاندارد عالمت دارای

 

P.301 
 

.000200.43 متر 25متراژ شلنگ:    

.000700.36 متر 20متراژ شلنگ:    

متر 15متراژ شلنگ:  32.750.000  

.000450.31 متر 10متراژ شلنگ:    

متر 30متراژ شلنگ:  57.000.000  
 هوزرک برزنتی گروه صنعتی پامچال 

 بار 30شیلنگ برزنتی پارس، 
 اینچ 5/1هیدرانت 
 اینچ 5/1کوپلینگ 

 اینچ 5/1نازل سه حالته آلومینیومی 
 درجه 90شیر ورودی 

 
 
 

متر 25متراژ شلنگ:  52.500.000   

متر 20شلنگ: متراژ  48.500.000  

 

 
82.850.000 

 
20*60*160  توکار 

شانی آتش جعبه شی دو طبقه ن ستاندارد ملی ایران سفار شان ا سول  دارای ن صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپ به 

آتش  وندورلیستتتهمراه با هوزریل استتتاندارد گروه صتتنعتی پامچال دارای تائیدیه  160*60*20)بدون کپستتول(، توکار با ابعاد 

 نشانی

 دسته دار استیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال )شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته(، الکترواستاتیک رنگبا  mm1 ضخامتورق فوالدی با 

 امنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع

 آبرسففا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

بار با  45 آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ، cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه به مقاوم مغزی برنجی

P.113 

 
 
 

 ریال46.150.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال36.680.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد



 

 

 
 
 
 

82.900.000 20*90*120  توکار 

شانی آتش جعبه شی دو کابین ن ستاندارد ملی ایران  سفار شان ا سول دارای ن صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپ به 

ش آتوندورلیستتت  همراه با هوزریل استتتاندارد گروه صتتنعتی پامچال دارای تائیدیه 120*90*20)بدون کپستتول(، توکار با ابعاد 

 نشانی

 دسته دار استیل رخشیچ قفل ،180 مخفی لوال مرحله، چربیگیر و فسفاته(،)شستشو چهار  الکترواستاتیک رنگبا  mm1 ضخامتورق فوالدی با 

 امنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع

 آبرسففا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

بار با  45 آلومینیومی حالته سه ازلن بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ،50cm استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه به مقاوم مغزی برنجی

P.114 

 

 ریال 46.200.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 

 
70.600.000 

 

20*60*105  توکار 

شانی آتش جعبه شی دو طبقه ن ستاندارد ملی ایران   سفار شان ا صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک  دارای ن به 

سول(، توکار با ابعاد  صورت خوابیده( )بدون کپ سول به  سول )کپ ستاندارد گ 105*60*20عدد کپ روه همراه با هوزریل ا

 صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی

 دسته دار استیل رخشیچ قفل ،180 مخفی لوال ته(،)شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفا الکترواستاتیک رنگبا  mm1 ضخامتورق فوالدی با 

 امنیتی پلمپ دارای بازشو، سریع

 آبرسففا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

بار با  45 آلومینیومی حالته سه ازلن بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ، cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه به مقاوم مغزی برنجی

P.115 

 

 ریال 33.900.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

 
129.700.000 20*60*145  توکار 

 به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک، دارای نشان استاندارد ملی ایران  سفارشی دو طبقه نشانی آتش جعبه

 آتش نشانیوندورلیست همراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه  145*60*20توکار با ابعاد 

 دسته دار استیل رخشیچ قفل ،180 مخفی لوال )شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته(، الکترواستاتیک رنگبا  mm1 ضخامتورق فوالدی با 

 امنیتی پلمپ دارای بازشو، سریع

 آبرسففا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

شار  30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی بار  45  آلومینیومی حالته سه ازلن ترکیدگی،بار ف

 استاندارد عالمت دارایاینچ،  4/3 ورودی شیر ،50cm استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه  به مقاوم با مغزی برنجی

اینچ، شیر ورودی  5/1ومینیومی اینچ، نازل سه حالته آل 5/1اینچ، کوپلینگ  5/1بار، هیدرانت  30متری  20شیلنگ برزنتی پارس  :هوزرک برزنتی

 درجه 90

 

P.116 
 

 ریال 44.500.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 36.700.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد

 ریال 48.500.000هوزرک برزنتی: 

 

 
87.500.000 

 
20*75*60  توکار 

ا هوزریل بهمراه  60*75*20، توکار با ابعاد دارای نشان استاندارد ملی ایران  تک کابین نگیر درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 آتش نشانیوندورلیست  استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه

 ، چربیگیر و فسفاته(،)شستشو چهار مرحله چکشی الکترواستاتیک رنگبا  25/1ورق بدنه  ضخامت، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر استیل ورق

 ای نصب آسا ، با قابلیت جدا شد  درب وقاب برامنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال

 آبرسففا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

 به مقاوم آلومینیومی حالته سه ازلن بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ، cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه

P.201 

 

 ریال50.800.000: نشان استاندارد ملی ایراندارای  جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندرد

 
117.100.000 

 
20*75*60  توکار 

زریل همراه با هو 60*75*20، توکار با ابعاد دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران  تک کابین نگیر تمام استتتیل نشتتانی آتش جعبه

 آتش نشانیوندورلیست استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه 

ستیل ورق ستیل چرخشی قفل، 180 مخفی لوال، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر ا سته دار ا شو، سریع د ، با قابلیت جدا منیتیا پلمپ دارای باز

 شد  درب وقاب برای نصب آسا 

 آبرسففا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صففف ه :دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران هوزریل استتتاندارد

 به مقاوم آلومینیومی حالته سه ازلن بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ ،برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ، cm50 استیل روکش با رابط شیلنگ ،ضربه

 

P.202 
 
 

 ریال 80.400.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال )هوزریل  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندرد



 

 

 

 
104.900.000 20*75*90  توکار 

جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپستتول دارای نشتتان استتتاندارد ملی ایران دوکابین  نگیر درب و قاب استتتیل نشتتانی آتش جعبه

 همراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی 90*75*20)بدون کپسول(، توکار با ابعاد 

 ، چربیگیر و فسفاته(،)شستشو چهار مرحله چکشی الکترواستاتیک رنگبا  25/1ورق بدنه  ضخامت، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر استیل ورق

 ای نصب آسا ، با قابلیت جدا شد  درب وقاب برامنیتی پلمپ دارای بازشو، سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.203 
 
 

 ریال 68.200.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 

 
149.800.000 

 
20*75*90  توکار 

کپستول )بدون جهت یک عدد قرقره و یک عدد دارای نشتان استتاندارد ملی ایران دوکابین  نگیر تمام استتیل نشتانی آتش جعبه

 همراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی 90*75*20کپسول(، توکار با ابعاد 

ستیل ورق ستیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر ا سته دار ا شو، سریع د ، با قابلیت جدا منیتیا پلمپ دارای باز

 آسا  شد  درب وقاب برای نصب

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.204 

 ریال 113.100.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

73.600.000 20*75*60  توکار 

همراه  60*75*20، توکار با ابعاد دارای نشان استاندارد ملی ایران  کابینتک  گیرب درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی

ستیل ورق ستاتیک رنگبا  mm1 بدنه ورق ضخامت، mm8/0 ضخامت: به 430 کد: بگیر ا شو چهار مرحل چکشی الکتروا شست ه، چربیگیر و )

 رب وقاب برای نصب آسا ، با قابلیت جدا شد  دامنیتی پلمپ دارای بازشو، سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180ای مخف لوال فسفاته(،

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.205 
 

 ریال 36.900.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال )هوزریل  36.800.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

89.400.000 

 

20*75*90  توکار 

شانی آتش جعبه ستیل ن ستاندارد ملی ایران  دوکابین گیرب درب و قاب ا شان ا  جهت یک عدد قرقره و یک عدددارای ن

سول(، توکار با ابعاد  سول )بدون کپ صنعتی پامچال دارای تائیدیهمراه با  90*75*20کپ ستاندارد گروه  ه آتش هوزریل ا

 نشانی

له، چربیگیر و )شستشو چهار مرح چکشی الکترواستاتیک رنگبا  mm1 بدنه ورق ضخامت، mm 8/0 ضخامت: به 430 کد: بگیر استیل ورق

 ب وقاب برای نصب آسا قابلیت جدا شد  در ، باامنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال فسفاته(،

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

شار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ ستیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار ف  ، cm50ا

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.206 
 
 

 ریال 52.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 

 
135.600.000 20*60*160  توکار 

شانیآتش جعبه شی  ن ستیلسفار ستاندارد ملی ایران دوطبقه  نگیر درب و قاب ا شان ا صورت عمودی جهت دارای ن به 

سول سول(یک عدد قرقره و دو عدد کپ صنع 160*60*20، توکار با ابعاد )بدون کپ ستاندارد گروه  تی همراه با هوزریل ا

 آتش نشانی پامچال دارای تائیدیه 

 ، چربیگیر و فسفاته(،)شستشو چهار مرحله چکشی الکترواستاتیک رنگبا  25/1ورق بدنه  ضخامت، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر استیل ورق

 ای نصب آسا ، با قابلیت جدا شد  درب وقاب برامنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال

 4/3 شیلنگ ،برنجی یمغز بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.207 

 
 

 

 ریال 98.900.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  36.700.000رد:اهوزریل استاند



 

 

 
184.200.000 

 
20*60*160  توکار 

شانی آتش جعبه ستیل ن شی تمام ا سول  سفار صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپ سول(نگیر دو طبقه به  ، )بدون کپ

 همراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی 160*60*20توکار با ابعاد 

ستیل ورق ستاندارد مخفی لوال، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر ا ستیل چرخشی قفل، ا سته دار ا شو،  سریع د ، با قابلیت امنیتی لمپپ دارایباز

 جدا شد  درب وقاب برای نصب آسا 

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.208 
 

 ریال147.500.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 ( متری 20ریال)هوزریل  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 

 
135.650.000 20*90*120  توکار 

، )بدون کپسول(دوکابین به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول گیرن سفارشی درب و قاب استیل نشانیآتش جعبه

 نشانیهمراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش 120*90*20توکار با ابعاد 

ستیل ورق ستاتیک رنگبا  25/1ورق بدنه  ضخامت  ، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر ا شی الکتروا شو چهار مرح چک ست ش له، چربیگیر و )

 د  درب وقاب برای نصب آسا ش، با قابلیت جدا امنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،استاندارد مخفی لوال فسفاته(،

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.209 

 

 ریال 98.950.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  36.680.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

194.200.000 

 

20*90*120  توکار 

ستیل سفارشی تمام نشانی آتش جعبه ستاندارد ملی ایران دو کابین  گیرن ا د به صورت افقی جهت یک عددارای نشان ا

سول سول( قرقره و دو عدد کپ صنعتی پام 120*90*20، توکار با ابعاد )بدون کپ ستاندارد گروه  چال همراه با هوزریل ا

 دارای تائیدیه آتش نشانی

ستیل ورق ستاتیک رنگبا  25/1ورق بدنه  ضخامت ، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر ا شی الکتروا شو چهار مرحل چک ست ش ه، چربیگیر و )

 ب وقاب برای نصب آسا ، با قابلیت جدا شد  درامنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180 مخفی لوال فسفاته(،

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.210 

 ریال 157.500.000:استاندارد ملی ایراندارای نشان  جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال )هوزریل 36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

106.300.000 

 

20*60*105  توکار 

شانی آتش جعبه ستیل ن شی درب و قاب ا ستاندارد ملی ایران دو طبقه  نگیر سفار شان ا صورت عمودی جهت یک دارای ن عدد به 

د گروه همراه با هوزریل استاندار 105*60*20قرقره و یک عدد کپسول )کپسول به صورت خوابیده( )بدون کپسول(، توکار با ابعاد 

 صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی

 سفاته(،چربیگیر و ف مرحله،)شستشو چهار  چکشی الکترواستاتیک رنگبا  25/1ورق بدنه  ضخامت، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر استیل ورق

 ی نصب آسا ، با قابلیت جدا شد  درب وقاب براامنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180مخفی لوال

 4/3 شیلنگ ،برنجی زیمغ بار با 45 آلومینیومی آبرسا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50 قرقره صف ه :هوزریل استاندارد

 ، cm50 استیل روکش با رابط گشیلن ،ضربه به مقاوم آلومینیومی حالته سه نازل بار فشار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر

 

P.211 
 

 ریال 69.600.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  36.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران ردااستاندهوزریل 

 

 
181.100.000 20*60*145  توکار 

شانی آتش جعبه ستیل ن شی درب و قاب ا ستاندارد ملی ایران دو طبقه  نگیر سفار شان ا صورت عمودی جهت یک عدد دارای ن به 

 نشانی همراه با هوزریل استاندارد گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش 145*60*20قرقره و یک عدد هوزرک، توکار با ابعاد 

 بیگیر و فسفاته(،)شستشو چهار مرحله، چر الکترواستاتیک رنگبا  mm1ورق فوالدی ضخامت ، mm1 ضخامت: به 304 کد: نگیر استیل ورق

 نصب آسا  ، با قابلیت جدا شد  درب وقاب برایامنیتی پلمپ دارایبازشو،  سریع دسته دار استیل چرخشی قفل ،180لوالمخفی

ستاندارد سا  م ور ، cm20 حداقل درام با 25/1ورق  با cm50  قرقره صف ه :هوزریل ا  شیلنگ ،برنجی غزیم بار با 45 آلومینیومی آبر

شار ترکیدگی، 30متری با  20واقعی،  19 قطر داخلی اینچ 4/3  شیلنگ ،ضربه  به مقاوم ی برنجیبار با مغز 45  آلومینیومی حالته سه نازل بار ف

 استاندارد عالمت دارای اینچ، 4/3 ورودی شیر ، cm50 استیل روکش با رابط

اینچ، شیر ورودی  5/1ومینیومی اینچ، نازل سه حالته آل 5/1اینچ، کوپلینگ  5/1بار، هیدرانت  30متری  20شیلنگ برزنتی پارس  :هوزرک برزنتی

 درجه  90

 

P.212 
 

 ریال95.900.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 36.700.000هوزریل استاندارد: 

 ریال48.500.000هوزرک برزنتی: 


