
 
 
 

 

 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 01/04/1401 تاریخ ازو توچال  پامچال صنعتی گروه محصوالت قیمت لیست

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

متر 30متراژ شیلنگ:  52.000.000  قرقره هوزریل استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی 

 قرقره صفحه cm50 حداقل درام با  1 2/1ورق  با cm20 

 برنجی مغزی بار با 45 آلومینیومی آبرسان محور 

 بار فشار ترکیدگی 30با  واقعی، 19 قطر داخلی اینچ 4/3 شیلنگ 

  بار مقاوم به ضربه 45نازل سه حالته آلومینیومی آسان بازشو  پامچال 

  شیلنگ رابط دارای قطعه هرزگرد برنجیcm50 

 اینچ 4/3 ورودی شیر 

 استاندارد عالمت دارای 

P.301 
 

متر 25متراژ شیلنگ:  45.900.000  

متر 20شیلنگ: متراژ  42.300.000  

متر 15متراژ شیلنگ:  41.800.000  

متر 10متراژ شیلنگ:  41.300.000  

متر 30متراژ شیلنگ:  64.300.000  
  گروه صنعتی پامچالهوزرک برزنتی 

  ،بار 30شیلنگ برزنتی پارس 

 اینچ  1 2/1 نت هیدرا 

  اینچ  1 2/1کوپلینگ 

  اینچ  1 2/1نازل سه حالته آلومینیومی آسان بازشو پامچال 

  درجه پامچال 90شیر ورودی 

 

متر 25متراژ شیلنگ:  60.000.000  

متر 20متراژ شیلنگ:  55.300.000  

.000090.69  20*75*60  توکار 

  60*75*20توکار با ابعاد  تک کابین انیشن آتش جعبه
  ورق فوالدی با ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگبا پوشش( 

  درجه 180لوال مخفی استاندرد 

 بازشو سریع دسته دار استیل چرخشی قفل 

 امنیتی پلمپ دارای 

  دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استانداردبه همراه 

P.101 

 

 (1090-111 )ریال 27.600.000:ملی ایراندارای نشان استاندارد  جعبه آتش نشانی

 متری ( 20) هوزریل ریال42.300.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد

.000005.81  20*75*90  توکار 

  )بدون کپسول(جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول  ،90*75*20توکار با ابعاد  دو کابین نشانی آتش جعبه
  ورق فوالدی با ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگبا پوشش( 

  درجه 180لوال مخفی استاندرد 

 بازشو سریع دسته دار استیل چرخشی قفل 

 امنیتی پلمپ دارای 

 به همراه هوزریل استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.102 

 
 (1091-212) ریال 39.200.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20) هوزریل  ریال 42.300.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد

 

 
.000001.93  

 

20*60*160  توکار 

)بدون به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول  160*60*20توکار با ابعاد   سفارشی دو طبقه نشانی آتش جعبه
 کپسول( 

  ورق فوالدی با ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگبا پوشش( 

  درجه 180لوال مخفی استاندرد 

 بازشو سریع دسته دار استیل چرخشی قفل 

 امنیتی پلمپ دارای 

 به همراه هوزریل استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران

P.113 

 
 
 

 (1093-222)ریال50.800.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال42.300.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد



 
 
 

 

 
 
 
 

.000008.95  
 

 

20*90*120  توکار 

ره و دو عدد عدد قرق کیجهت  یبه صااورت ا ق 120*90*20توکار با ابعاد   نیدو کاب یساافارشاا یجعبه آتش نشااان

 )بدون کپسول( کپسول

  ورق فوالدی با ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگبا پوشش( 

 درجه 180استاندرد  یلوال مخف 

 بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 یتیپلمپ امن یدارا 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

P.114 

 

 (1093-212)ریال 53.500.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

.000800.81  

 
20*60*105  توکار 

شانی آتش جعبه شی دو طبقه ن سول به   105*60*20توکار با ابعاد  سفار صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپ به 

 کپسول()بدون  صورت خوابیده

  ورق فوالدی با ضخامتmm1  مرحله، چربیگیر و فسفاته()شستشو چهار  الکترواستاتیک رنگبا پوشش 

  درجه 180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

P.115 

 

 (1092-222)ریال 39.500.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

 
.000006.461  20*60*145  توکار 

شان ش یجعبه آتش ن صورت عمود  145*60*20دو طبقه توکار با ابعاد  یسفار عدد  کیعدد قرقره و  کیجهت  یبه 

 هوزرک

  ورق فوالدی با ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگبا پوشش( 

 درجه 180استاندرد  یلوال مخف 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 هوزرک برزنتیو  یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.116 

 
 (1070-222)ریال 49.000.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 42.300.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندارد

 ریال 55.300.000هوزرک برزنتی: 

.000003.97  20*75*60  توکار 

   60*75*20توکار با ابعاد   نیتک کاب رینگ لیدرب و قاب است یجعبه آتش نشان

 به ضخامت 304کد رینگ لیورق است  mm1 

  ضخامت ورق بدنه mm1 و فسفاته( ریگی)شستشو چهار مرحله، چرب کیرنگ الکترواستاتپوشش با  یفوالد 

 درجه  180استاندرد  یلوال مخف 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 هنگام نصب بیاز آس یریجدا شدن درب وقاب جهت جلوگ تیبا قابل 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

P.201 

 

 (2190-111)ریال55.000.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندرد

.000300.301  

 
20*75*60  توکار 

   60*75*20توکار با ابعاد  تک کابین نگیر تمام استیل نشانی آتش جعبه

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورق mm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته()شستشو  الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.202 
 
 

 (2090-111)ریال 88.000.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال )هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران هوزریل استاندرد



 
 
 

 

 

 
.000006.181  20*75*90  توکار 

 ول()بدون کپسجهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول 90*75*20توکار با ابعاد  دوکابین  نگیر درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی( 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

  با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.203 
 
 

 (2191-212)ریال 76.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران ردااستاندهوزریل 

 

 
.000000.651  

 

20*75*90  توکار 

 )بدون کپسول(جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول  90*75*20توکار با ابعاد  دوکابین نگیر تمام استیل نشانی آتش جعبه

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی( 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.204 

 (2091-212)_ریال 122.700.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 
.000007.85  20*75*60  توکار 

  60*75*20توکار با ابعاد   کابینتک  گیرب درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 ضخامت به 430 کد بگیر استیل ورق mm8/0 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی( 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

  با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.205 
 

 (2190-111)ریال 43.400.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال )هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

.000004.102  

 

20*75*90  توکار 

 )بدون کپسول(یک عدد قرقره و یک عدد کپسول   90*75*20توکار با ابعاد  دوکابین بگیر درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 ضخامت به 430 کد بگیر استیل ورقmm8/0 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی( 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

  با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیبا هوزرهمراه 

 

P.206 
 
 

 (2191-212)ریال 60.100.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 

 
.000006.411  20*60*160  توکار 

به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و  160*60*20توکار با ابعاد  دوطبقه نگیر سفارشی درب و قاب استیل نشانیآتش جعبه

 )بدون کپسول(دو عدد کپسول 

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  چربیگیر و فسفاته()شستشو چهار مرحله،  الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

  با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.207 

 
 

 

 (2193-222)ریال 99.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000رد:اهوزریل استاند



 
 
 

 

 
.000006.991  

 
20*60*160  توکار 

شانی آتش جعبه ستیل ن شی تمام ا صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو   160*60*20توکار با ابعاد  نگیر دو طبقه سفار به 

 )بدون کپسول(عدد کپسول 

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

  با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.208 
 

 (2093-222)ریال157.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

.000060.501  20*90*120  توکار 

شانیآتش جعبه ستیل ن شی درب و قاب ا صورت ا قی جهت یک عدد قرقره و  120*90*20توکار با ابعاد  دوکابین نگیر سفار  به 

 )بدون کپسول( دو عدد کپسول

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  فسفاته()شستشو چهار مرحله، چربیگیر و  الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.209 

 

 (2193-212)ریال 108.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران نشانیجعبه آتش 

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

.000003.210  
 

 

20*90*120  توکار 

شانی آتش جعبه ستیل ن شی تمام ا صورت ا قی جهت یک عدد قرقره و دو  120*90*20توکار با ابعاد  دو کابین  نگیر سفار  به 

 )بدون کپسول( عدد کپسول

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورق mm1 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

  هنگام نصببا قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.210 

 (2093-212)ریال 168.000.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال )هوزریل 42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 
 

.000009.181  

 

20*60*105  توکار 

 به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره  105*60*20توکار با ابعاد  دو طبقه  نگیر سفارشی درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 )بدون کپسول(و یک عدد کپسول به صورت خوابیده 

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی( 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

 یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.211 

 

 (2192-222)ریال 76.600.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20ریال)هوزریل  42.300.000:دارای نشان استاندارد ملی ایران رداهوزریل استاند

 

 
.000007.918  20*60*145  توکار 

 جهت یک عدد قرقرهبه صورت عمودی   145*60*20توکار با ابعاد  دو طبقه  نگیر سفارشی درب و قاب استیل نشانی آتش جعبه

 و یک عدد هوزرک

 ضخامت به 304کد نگیر استیل ورقmm1 

  ورق بدنه  ضخامتmm1  شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته( الکترواستاتیک رنگپوشش با  فوالدی( 

   درجه  180لوال مخفی استاندرد 

 یتیپلمپ امن یداراو  بازشو عیدسته دار سر لیاست یقفل چرخش 

 با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب 

  هوزرک برزنتیو  یآتش نشان ستیوندورل هیدیتائ یپامچال دارا یاستاندارد گروه صنعت لیهمراه با هوزر

 

P.212 
 

 (2170-222)ریال92.100.000: دارای نشان استاندارد ملی ایران جعبه آتش نشانی

 متری ( 20)هوزریل ریال 42.300.000هوزریل استاندارد: 

 ریال55.300.000هوزرک برزنتی: 



 
 
 

 رنگ های:  اجعبه های  والدی قابل تولید ب

 

 : با انواع استیلقابل تولید  استیلجعبه های 

 

  
 


