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IAGفهرست بهای بلوک های 

Size: 10*20*40cm

Max Weight: 5.3 kg

Sound Reduction: 46db

Size: 8*20*50cm

Max Weight: 6.9 kg

Sound Reduction: 45db

Size: 15*20*40cm

Max Weight: 7.4 kg

Sound Reduction: 47db

Size: 10*20*50cm

Max Weight: 7.5 kg

Sound Reduction: 49db

Size: 10*20*40cm

Max Weight: 6 kg

Sound Reduction: 49db

Size: 10*20*50cm

Max Weight: 7 kg

Sound Reduction: 46db

Size: 15*20*50cm

Max Weight: 9.3 kg

Sound Reduction: 47db

Size: 15*20*50cm

Max Weight: 10.4 kg

Sound Reduction: 50db
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Size: 15*20*40cm

Max Weight: 7.4 kg

Sound Reduction: 50db

Size: 15*20*50cm

Max Weight: 10.3 kg

Sound Reduction: 50db

Size: 20*20*40cm

Max Weight: 9 kg

Sound Reduction: 48db

Size: 20*20*50cm

Max Weight: 12 kg

Sound Reduction: 48db

Size:5*10*20 cm

Max Weight: 1.1 kg

Sound Reduction

Size: 10*20*20cm

Max Weight: 2.8 kg

Sound Reduction: 46db

Size: 15*20*20cm

Max Weight: 3.5 kg 

Sound Reduction: 47db

Size: 20*20*20cm

Max Weight: 4 kg

Sound Reduction: 48db
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IAG فهرست بهای بلوک های 

Size: 10*20*40cm

Max Weight: 4.3 kg

Sound Reduction: 46db

Size: 15*20*40cm

Max Weight: 6.2 kg

Sound Reduction: 47db

Size: 20*20*40cm

Max Weight: 7.5 kg

Sound Reduction: 48db

Size: 10*20*20cm

Max Weight: 2.5 kg

Sound Reduction: 46db

Size: 15*20*20cm

Max Weight: 3 kg

Sound Reduction: 47db

Size: 20*20*20cm

Max Weight: 4.5 kg

Sound Reduction: 48db
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09121878104-22214787:کارخانه بهار شهریار تلفن-جاده بهار جنوبی-میدان معادن-شهریار-کمربندی اندیشه: آدرس

                                                                  :  سایر توضیحات

. تخفیف پالت در صورت عودت پالتها اعمال می گردد*

.تخلیه توسط جرثقیل مکانیزه نصب شده بر روی تریلرانجام می گیرد*  

.پرداخت به صورت نقدی می باشد  *

0

_

_

Size: 15*20

Max Weight:14 kg

Sound Reduction: 47db

Size: 10*20

Max Weight:9 kg

Sound Reduction: 47db

Size: 20*20

Max Weight:17 kg

Sound Reduction: 47db


