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 زیبا اتوماسیون مشکات 

INFO@eledock.com 

     :سریال

     :پیوست

     :تاریخ

www.eledock.com 

00999199 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید خریدار     

 

 قیمت کل  

 )ریال(

 

 قیمت واحد 

 )ریال(

 

 تعداد
 

  (cmابعاد )

 محصول

 

 ردیف

 کد کاال  نام کاال عرض ارتفاع مربع

 1  7270کیلوگرم صنعتی بیلت استاندارد  0تیغه  سفید با وزن  02تیغه  052 022 10 1 000220222 76،022،222

 0  7270کیلوگرم صنعتی بیلت استاندارد  0تیغه  سفید با وزن  02تیغه  002 522 00 1 000220222 115،022،222

 0 و دو عدد ریموت کنترل ELEDOCKکیلو وات به همراه هندل  با برد مدارفرمان انحصاری 000 سه فاز زیمنسموتور ساید   0 002،222،222 002،222،222

 0  150لوله  دو 12،222،222 02،222،222

 5 میلیمتر 0ضخامت سانت با  12ریل  متر 02 0،522،222 62،222،222

 7 پایه موتور،پولکی،شفت،یاتاقان دوسری 02،222،222 02،222،222

 جمع 650،022،222

 %12نصب و راه اندازی 65،002،222

 ارزش افزوده 60،006،722

 جمع 220،106،722

10/10/00       

-- 

   زیبا اتوماسیون مشکات  : فروشنده 

آزادراه خلیج فارس خروجی رباط کریم شهرک وهن آباد علی آبادخ 52تهران کیلومتر آدرس : 

 12044554455تلفن :        00تالش پ صنعت ک 

 

                                                                                                                                                 

 

 جناب مهندس خندانی مهندسی برسوشرکت  :خریدار 

 10150102090تلفن :                           ---آدرس : 

                                                                                                                                                 

 

 شناسه ملی : 

 کد پستی  : 

 :  کد اقتصادی

 رفاکتوپیش 
 



1399/09/03:  تاريخ

ش9909031:  شماره

ارزش كلارزش واحد

(ريال)(ريال)ارتفاععرض

7,500,000412,500,000متر مربع15000550027.52

150,000,000300,000,000دستگاه2__3

15,000,00030,000,000ست2__4

12,500,00025,000,000شاخه2__5

2,000,00040,000,000مترطول20__6

807,500,000

60,000,000

20,000,000

60,000,000

50,000,000

20,000,000

1,017,500,000

www.abtinsanathurad.com

آبتین صنعت هوراد

. روز کاري بعد از دريافت پیش پرداخت15مدت زمان تحويل کاال . 1

. روز کاري می باشد10مدت زمان فريم کاري و نصب 

.هنگام تحويل کاال و قبل از ارسال% 30پیش پرداخت، % 70نحوه دريافت . 2

. روز می باشد1اعتبار پیش فاکتور از تاريخ صدور به مدت . 4

.اجناس فوق پس از نصب تا تسويه حساب نهايی نزد خريدار به صورت امانت است. 5

.تعبیه برق ورودي مدار کنترل به عهده خريدار است. 6

.تهیه لیفتراک، باالبر و داربست به عهده کارفرما می باشد* 

.  ماه گارانتی  هستند12تجهیزات از قبیل موتورها، و برد مدار فرمان شامل 

. به نام مبین مرزبان بانک ملت واريز نمايید6104337466930748مبلغ به شماره کارت * 

IR 35 0120 0000 0000 4124 2404 22: شماره شبا* 

(درب بزرگ) دستگاه كركره رول آپ با موتور سه فاز صنعتی 2پیش  فاكتور 

جناب آقای مهندس خندانی- شركت محترم برسو : خريدار

مبین مرزبان- شركت آبتین صنعت  :فروشنده

ف
دي

ر

شرح كاال
(mm)ابعاد 

واحدمقدار تعداد

(ريال)... اياب و ذهاب و 

(ريال)آهن آالت 

تیغه آلومینیوم اکسترود دو پل دو جداره درجه يک آکرول  با 

 میلیمتر با رنگ سفید کوره اي الکترواستاتیک100عرض 

6063 کیلوگرم بر متر مربع و از بیلت استاندارد 6.5با وزن 

 زيمنس به 200Nm دور بر دقیقه 24موتور سايد سه فاز صنعتی 

همراه تابلو مدار فرمان فول و داراي آپشن و اينترالک

 میل3 رنگ شده با ضخامت 110لوله 

 سانتی آهنی10ريل 

www.abtindoor.com

مبین مرزبان

(ريال)جمع کل 

(ريال)مبلغ قابل پرداخت 

 عدد پايه 2 عدد پولکی و 4میل ترانس و : متعلقات موتور شامل

 عدد ياتاقان1موتور و 

 میلی متر5000:  میلی متر     ارتفاع تردد5500:  میلی متر     ارتفاع کل4800:  میلی متر     عرض تردد5000: عرض کل

(ريال)نصب و راه اندازي 

(ريال)حمل و بارگیري 

(ريال)فريم کاري 



1399/09/03:  تاريخ

ش9909032:  شماره

ارزش كلارزش واحد

(ريال)(ريال)ارتفاععرض

7,500,000499,500,000متر مربع13700450016.74

150,000,000600,000,000دستگاه4__3

15,000,00060,000,000ست4__4

12,500,00050,000,000شاخه4__5

2,000,00064,000,000مترطول32__6

1,273,500,000

100,000,000

40,000,000

100,000,000

80,000,000

20,000,000

1,613,500,000

www.abtinsanathurad.com

آبتین صنعت هوراد

. روز کاري بعد از دريافت پیش پرداخت15مدت زمان تحويل کاال . 1

. روز کاري می باشد10مدت زمان فريم کاري و نصب 

.هنگام تحويل کاال و قبل از ارسال% 30پیش پرداخت، % 70نحوه دريافت . 2

. روز می باشد1اعتبار پیش فاکتور از تاريخ صدور به مدت . 4

.اجناس فوق پس از نصب تا تسويه حساب نهايی نزد خريدار به صورت امانت است. 5

.تعبیه برق ورودي مدار کنترل به عهده خريدار است. 6

.تهیه لیفتراک، باالبر و داربست به عهده کارفرما می باشد* 

.  ماه گارانتی  هستند12تجهیزات از قبیل موتورها، و برد مدار فرمان شامل 

. به نام مبین مرزبان بانک ملت واريز نمايید6104337466930748مبلغ به شماره کارت * 

IR 35 0120 0000 0000 4124 2404 22: شماره شبا* 

(درب كوچک) دستگاه كركره رول آپ با موتور سه فاز صنعتی 2پیش  فاكتور 

جناب آقای مهندس خندانی- شركت محترم برسو : خريدار

مبین مرزبان- شركت آبتین صنعت  :فروشنده

ف
دي

ر

شرح كاال
(mm)ابعاد 

واحدمقدار تعداد

 میلی متر4000:  میلی متر     ارتفاع تردد4500:  میلی متر     ارتفاع کل3500:  میلی متر     عرض تردد3700: عرض کل

(ريال)... اياب و ذهاب و 

(ريال)فريم کاري 

تیغه آلومینیوم اکسترود دو پل دو جداره درجه يک آکرول  با 

 میلیمتر با رنگ سفید کوره اي الکترواستاتیک100عرض 

6063 کیلوگرم بر متر مربع و از بیلت استاندارد 6.5با وزن 

 زيمنس به 200Nm دور بر دقیقه 24موتور سايد سه فاز صنعتی 

همراه تابلو مدار فرمان فول و داراي آپشن و اينترالک

 میل3 رنگ شده با ضخامت 110لوله 

 سانتی آهنی10ريل 

www.abtindoor.com

مبین مرزبان

(ريال)جمع کل 

(ريال)مبلغ قابل پرداخت 

 عدد پايه 2 عدد پولکی و 4میل ترانس و : متعلقات موتور شامل

 عدد ياتاقان1موتور و 

(ريال)نصب و راه اندازي 

(ريال)حمل و بارگیري 

(ريال)آهن آالت 


