
نحوه کاربرد(Bar)فشارنانو پلیمر یاسپلیمر یاس
2,342,0002,459,000…B

2,925,0003,071,000…B

4,051,0004,254,00010B

4,852,0005,095,0006BD

5,820,0006,111,0006BD

7,725,0008,111,0006BD

مخابراتی9,075,0009,529,00010

11,927,00012,523,00012BD

8,620,0009,051,0006BD

10,550,00011,078,0004B

14,620,00015,351,0006BD

16,990,00017,840,0004B

23,560,00024,738,000…B

40,950,00042,998,000…B

1/5*20

1/5*25

1/5*32

1/5*40

1/8*50

1/8*63

1/8*75

1/8*90

2/2*110

2/5*125

2.2*63

2.2*90

2.5*110

2.7*110

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس
دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

3/2*160

1401/09/22: تاریخ اجرا 

EN1329 - INSO 9119-1بر اساس استاندارد - لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضالب ساختمانی

سایز*ضخامت

50*2.4

3*63

3*75

3*90

3/2*110

3/2*125

599,000

3*40

برقی 

(هواکشی )ناودانی 

web: www.Polymeryas .com        Email: info@ Polymeryas .com 

4*160

4/2*110

5/3*110

4*200

4/9*250

6/2*315

 ISIRI 12142-1بر اساس استاندارد  (هواکشی)  و لوله های ناودانی ISIRI11215-21لوله های برقی بر اساس استاندارد

               پلیمر یاس               سایز*ضخامت

2,936,000

3,555,000

4,950,000

750,000

1,012,000

1,275,000

1,628,000

2,395,000

Telegram :Polymeryas       instagram :Polymeryas  

6,200,000

3,450,000

سفارشی 
4,940,000

6,200,000

6,570,000

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضالب و ناودان ساختمان 

               پلیمر یاس               سایز*ضخامت
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(ریال)قیمت واحد

نانو پلیمر یاس

58,000B(کارتن کوچک) 403280

50325099,000B

633204160,000B

90380256,000BD

1103.248383,000BD

1253,233487,000BD

1603,212992,000BD

633140165,000B

1103.236460,000BD

67,800B(کارتن کوچک)403230

503200118,000B

633140171,000B

90360345,000BD

1103,232448,000BD

هواکشی1103.242278,000

1253,222585,000BD

1603,281,233,000BD
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مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس
دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

EN1329-INSO9119-1اتصاالت فاضالبی چسبی سایلنت براساس استاندارد 

حوزه کاربردتعداد در کارتن نانوضخامتسایزگروه اتصاالت

 درجه سایلنت45زانو 

 درجه45زانو دو سر کوپله 

 درجه سایلنت90زانو 

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

1401/09/22: تاریخ اجرا 
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(ریال)قیمت واحد

نانو پلیمر یاس

633120178,000B

1103.226418,000BD

87/51103،221587,000BDزانو خم 

118,000B(کارتن کوچک)403130

503140201,000B

63370314,000B

90330565,000BD

1103,216836,000BD

1253,2111,130,000BD

87,000B(کارتن کوچک)403150

503195185,000B

63384229,000B

90340435,000BD

1103,224587,000BD

1253,214924,000BD

Telegram :Polymeryas       instagram :Polymeryas  web: www.Polymeryas .com        Email: info@ Polymeryas .com 

مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس

 درجه سایلنت45سه راهی 

 درجه سایلنت90سه راهی 

دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تعداد در کارتن نانوضخامتسایزگروه اتصاالت

                                  درجه 90زانو دو سر کوپله 

حوزه کاربرد

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

1401/09/22: تاریخ اجرا 

EN1329-INSO9119-1اتصاالت فاضالبی چسبی سایلنت براساس استاندارد 
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(ریال)قیمت واحد

نانو پلیمر یاس

503110218,000B

63365392,000B

90330596,000BD

1103.214994,000BD

63375237,000B

1103.218736,000BD

90/63345400,000BD

110/633,230520,000BD

110/903,222682,000BD

125/1103.212947,000BD

160/1103,271,327,000BD

90/633,257376,000BD

110/633.233426,000BD

90/63340439,000BD

110/633.224545,000BD

Telegram :Polymeryas       instagram :Polymeryas  web: www.Polymeryas .com        Email: info@ Polymeryas .com 

                        درجه سایلنت45سه راهی تبدیل 

                         درجه سایلنت90سه راهی تبدیل 

درجه سه سر کوپله45سه راهی تبدیل                                  

                  درجه45سه راهی سه سر کوپله 

1401/09/22: تاریخ اجرا 

EN1329-INSO9119-1اتصاالت فاضالبی چسبی سایلنت براساس استاندارد 

حوزه کاربردتعداد در کارتن نانوضخامتسایزگروه اتصاالت

مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس
دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

 درجه90سه راهی سه سر کوپله 
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(ریال)قیمت واحد

نانو پلیمر یاس

110/633.225468,000BDدرجه سه سر کوپله90سه راهی تبدیل                             

63/63372365,000B

110/903.2281,014,000BD

غالفدار 110/1103.218953,000

633.280382,000BD

110/1103.218809,000BD

110/1103.2161,004,000BD درجه87.5سه راهی خم دریچه بازدید                           

63390239,000B

90335563,000BD

1103,220906,000BD

125/1103.217948,000BD

 90سه راهی دریچه بازدید سایلنت 

درجه

              درجه87.5سه راهی خم 

سیفون پایه دار سایلنت                     

Telegram :Polymeryas       instagram :Polymeryas  web: www.Polymeryas .com        Email: info@ Polymeryas .com 

حوزه کاربردتعداد در کارتن نانوضخامتسایزگروه اتصاالت

مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس
دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

1401/09/22: تاریخ اجرا 

EN1329-INSO9119-1اتصاالت فاضالبی چسبی سایلنت براساس استاندارد 
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(ریال)قیمت واحد

نانو پلیمر یاس

90/633175194,000BD

110/633,295270,000BD

110/903,290287,000BD

125/1103,248376,000BD

633185116,000B

90385173,000BD

1103.256240,000BD

1253.236299,000BD

1603.218504,000BD

2004.98996,000BD

1103.256249,000BD

1253.236307,000BD

90

110

125

63350077,000B

1103,2140185,000BD

1253.280287,000BD

Telegram :Polymeryas       instagram :Polymeryas  web: www.Polymeryas .com        Email: info@ Polymeryas .com 

                      

تبدیل 

کوپلینگ ترمزدار                      

3,236BD

کوپلینگ بدون ترمز                       

کالهک سه کاره

کپ

مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس
دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

1401/09/22: تاریخ اجرا 

EN1329-INSO9119-1اتصاالت فاضالبی چسبی سایلنت براساس استاندارد 

حوزه کاربردتعداد در کارتن نانوضخامتسایزگروه اتصاالت

633,000
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(ریال)قیمت واحد

نانو پلیمر یاس

(کارتن کوچک) 633  17087,000B

903180161,000BD

1103.295229,000BD

1253.280299,000BD

903120503,000BD

1103،275565,000BD

1253،266664,000BD

633440118,000B

903190197,000BD

1103,290298,000BD

125/1103.2154,440,000BDشیر یک طرفه                        

 رابط سیفون به کاسه توالت  با واشر 

الستیکی
1253.217855,000BD

Telegram :Polymeryas       instagram :Polymeryas  web: www.Polymeryas .com        Email: info@ Polymeryas .com 

مجتمع تولید لوله واتصاالت پلیمر یاس
دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 انگلستانQAL اروپا از شرکت CE واستاندارد 14001:2015 و 9001:2015دارای گواهینامه های بین المللی

1401/09/22: تاریخ اجرا 

EN1329-INSO9119-1اتصاالت فاضالبی چسبی سایلنت براساس استاندارد 

حوزه کاربردتعداد در کارتن نانوضخامتسایزگروه اتصاالت

درپوش

رابط دریچه بازدید

ماده- رابط نر
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