
ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

               780,000                585,000             390,000بدنه ستون نین گرد  (1262/25/90-110)1

               876,000                657,000            438,000 بدنه ستون نین گرد(1262/25/111-130)2

                960,000                 720,000            480,000بدنه ستون نین گرد(1262/25/131-150)3

            1,032,000               774,000             516,000بدنه ستون نین گرد(1262/25/151-170)4

            1,188,000                 891,000            594,000بدنه ستون نین گرد(1262/25/171-200)5

                660,000                495,000             330,000 1264/36/28تاج  ستون گله قوچی نین گرد کد 7

               468,000                351,000             1266/34/25234,000پایه ستون نین گرد کد 8

ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

78000011700001560000بدنه ستون گرد(1362/25/90-110)9

87600013140001752000بدنه ستون گرد(1362/25/111-130)10

96000014400001920000بدنه ستون گرد(1362/25/131-150)11

103200015480002064000 بدنه ستون گرد(1362/25/151-170)12

118800017820002376000بدنه ستون گرد(1362/25/171-200)13

6600009900001320000 1364/36/28تاج ستون کله قوچی گرد کد 14

1366/34/25468000702000936000پایه ستون گرد کد 15

1366/34/355100007650001020000پایه ستون گرد 16

1366/34/455460008190001092000پایه ستون گرد 17

1366/34/555880008820001176000پایه ستون گرد 18

سری ستون ها

 25cm کد قطعات  ستون نین گرد با قطر  

 25cm کد قطعات  ستون گرد با قطر  

جهت دریافت کاتالوگ محصوالت و اطالعات بیشتر با ماتماس بگیرید

على بیات                09125974265

على وحدانى       09359333653

www.bornawood.ir



ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

306000459000612000بدنه ستون نین گرد (1262/19/90-110)19

324000486000648000بدنه ستون نین گرد (1262/19/111-130)20

348000522000696000بدنه ستون نین گرد (1262/19/131-150)21

396000594000792000بدنه ستون نین گرد (1262/19/151-170)22

440000660000880000بدنه ستون نین گرد (1262/19/171-200 )23

468000702000936000بدنه ستون نین گرد (1262/19/201-220 )24

25

        1266/28/25     پایه ستون نین گرد کد 

قابل استفاده به عنوان پایه ستون و تاج ستون در 

19ستون های با عرض 

204000306000408000

ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

6120009180001224000 بدنه  ستون گرد(1362/19/90-110)26

6480009720001296000بدنه   ستون گرد(1362/19/111-130)27

69600010440001392000بدنه   ستون گرد(1362/19/131-150)28

79200011880001584000بدنه   ستون گرد(1362/19/151-170)29

87800013170001756000بدنه   ستون گرد(1362/19/171-200 )30

93600014040001872000بدنه   ستون گرد(1362/19/201-220 )31

32

       1366/28/25             پایه ستون گرد کد 

قابل استفاده به عنوان پایه ستون و تاج ستون در 

19ستون های با عرض 

408000612000816000

 19cm کد قطعات  ستون گرد با قطر

 19cm کد قطعات  ستون نین گرد با قطر  



ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

1268/15/90151000227000302000-110ستون نین گردبا نعلبکی 33

1268/15/111214000321000428000-130ستون نین گردبا نعلبکی 34

1268/15/131240000360000480000-150ستون نین گردبا نعلبکی 35

1268/15/151270000405000540000-170ستون نین گردبا نعلبکی 36

1268/15/171300000450000600000-200ستون نین گردبا نعلبکی 37

1268/15/201330000620000660000-220ستون نین گردبا نعلبکی 38

ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

1368/15/90302000453000604000-110  ستون گرد با نعلبکی 39

1368/15/111427000641000854000-130  ستون گرد با نعلبکی 40

1368/15/131480000720000960000-150  ستون  گردبا نعلبکی 41

1368/15/1515400008100001080000-170  ستون گرد با نعلبکی 42

1368/15/1716000009000001200000-200  ستون گرد با نعلبکی 43

1368/15/2016600009900001320000-220  ستون گردبا نعلبکی 44

ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

1268/30/90324000486000648000-110ستون نین گردبا نعلبکی 45

1268/30/111360000540000720000-130ستون نین گردبا نعلبکی 46

1268/30/131396000594000792000-150ستون نین گردبا نعلبکی 47

1268/30/151432000648000864000-170ستون نین گردبا نعلبکی 48

1268/30/171468000702000936000-200ستون نین گردبا نعلبکی 49

1268/30/2015040007560001008000-220ستون نین گردبا نعلبکی 50

ورق طال یا نقرهروکشpvcخام کد هحصولردیف

1368/30/906480009720001296000-110  ستون گرد با نعلبکی 51

1368/30/11172000010800001440000-130  ستون گرد با نعلبکی 52

1368/30/13179200011880001584000-150  ستون  گردبا نعلبکی 53

1368/30/15186400012960001728000-170  ستون گرد با نعلبکی 54

1368/30/17193600014040001872000-200  ستون گرد با نعلبکی 55

1368/30/201100800015120002016000-220  ستون گردبا نعلبکی 56

 ( 13cmقطر  بدن ستون   - 15cmقطر نعلبکی  ) 1368/15 ستون گرد با نعلبکی باال و پایین ، سری 

 ( 15cmقطر  بدن ستون   - 30cmقطر نعلبکی سه پله  ) 1268/30 ستون نین گرد با نعلبکی باال و پایین ، سری 

( 15cmقطر  بدن ستون   - 30cmقطر نعلبکی سه پله  ) 1368/30 ستون گرد با نعلبکی باال و پایین ، سری 

 ( 13cmقطر  بدن ستون   - 15cmقطر نعلبکی  ) 1268/15 ستون نین گرد با نعلبکی باال و پایین ، سری 


