
بهای فروش مصرف کنندهبهای فروش نمایندگیاندازه و ابعاد پنل
پنل های طرح دار یوتابپنل های طرح دار یوتاببلندی*عرض*طول

( mm ریال(درصد تخفیف  -- )ریال ( 

1---------

mm 2ضخامت پنل 
به صورت تک الیه

mm 4ضخامت پنل 
به صورت یک یا دو الیه

ضخامت پنل
mm 8 تا  2

ویژه سایزهای آزاد 
و گوناگون

------
------
------
------
---2,500,000

---100,000

mm 3ضخامت پنل  (فیبر چوبی فشرده  ) یوتاب  CNCپنل های برش 2
( mm 595 * 595سایز  استاندارد  )

--- هزینه بر مبنای هر پنل-   طرح دار Cm  59.5 * 59.5پنل 
(هزینه طلق رنگی آجدار پشت کار به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد    )

( متر مربع محاسبه خواهد شد 10 متر مربع می باشد متراژ کمتر با هزینه 10کمترین متراژ سازه شبکه )

هزینه بر مبنای هر متر مربع-  میل 8 تا 6ضخامت - پنل طرح دار سایز آزاد  

 سانت باشد  به دلیل دور ریز و 150 * 100 میلیمتر کمتر از سایز 8 یا 6در صورتی که سایز درخواستی در پنل های با ضخامت 

( سانت 100 * 95مثال   ) درصد افزایش پیدا خواهد کرد 30ضایعات باال ، هزینه طراحی و ساخت پنل ها تا 

نصب و اجرا+ متر مربع - سقف کاذب - هزینه سازه شبکه 

---هزینه بر مبنای هر پنل-   طرح دار Cm  59.5 * 59.5پنل 

---

. . . . . . . محصول جدید یوتاب بزودی 

هزینه سازه شبکه ، سقف کاذب و باالبر ویژه پنل های طرح دار

Website : www.youtob.ir                Email : youtob.ir@gmail.com  
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www.youtob.ir  -  https://telegram.me/youtob_ir:   برای دریافت اطالعات بیشتر و همچنین دیدن تازه ترین تصاویر مربوط به آلبوم تصاویر یوتاب از وب سایت رسمی یوتاب و همچنین کانالهای تلگرام یوتاب بازدید فرمائید 

(زمان دقیق تحویل پنل های یوتاب در هنگام سفارش کاال بر روی فاکتور خریدار و مشتری اعالم خواهد شد  ).  خواهد بود کاری ماه 1 روز تا حداکثر  5زمان تحویل کاال از زمان دریافت وجه پیش پرداخت ، بسته به نوع و حجم سفارش انجام شده از  * 
 (طول دوره گارانتی از زمان و تاریخ نوشته شده بر روی فاکتور فروش محاسبه می گردد    )پنل های طرح دار  یوتاب از یکسال خدمات گارانتی کامل محصول برخوردار خواهند بود * 

(هزینه حمل به عهده مشتریان محترم خواهد بود    )تحویل کاال در محل شرکت انجام می شود در صورت درخواست مشتری امکان حمل کاال به آدرس مشتریان محترم وجود دارد * 

(   Elevator  ) سانت  60 * 60قیمت برای هر پنل - باالبر ویژه پنل های طرح دار 

5,000,000

(درصد تخفیف بیشتر برخوردار می باشد -- سفارش بر روی فرم های ویژه از  )  برای سهولت و راحتی هر چه بیشتر ، و همچنین کاهش اشتباهات احتمالی سفارش بر روی فرم های ویژه سفارش ، پیشنهاد می گردد.  -  خواهد بود اطالع بعدی اعتبار لیست قیمت انواع پنل های طرح دار یوتاب و خدمات مربوطه تا   * 
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.به هزینه پنل های طرح دار افزوده خواهد شد  (هزینه طراحی  )  درصد50در صورت درخواست مشتریان و خریداران گرامی امکان ویرایش برخی از تصاویر آرشیو یوتاب وجود دارد که در این صورت * 

1399/09/01-  لیست قیمت مصرف کننده  -     یوتاب    CNC با برش پنل های و  (آسمان مجازی  )طرح دار لیست ارزش ریالی انواع پنل های 

توضیحات به همراه تصاویر انواع تابلو و  پنل های طرح دار یوتاب شرح مشخصات فنی پنل های طرح دار و قطعات و اجزای مربوطهردیف

 تکه                     5                  تابلوهای دیواری یوتاب در سایز و طرح های گوناگون و به صورت یک تا 

(برای اطالعات بیشتر از لیست قیمت ویژه تابلوهای یوتاب استفاده نمائید    )

نام کاال

تابلوهای دیواری یوتاب در اندازه و سایزهای گوناگون 

---8,800,000
(  cm 180 * 120بزرگترین سایز پنل طرح دار به صورت یک تکه   )
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( میلیون ریال باشد  پیش پرداخت وجه سفارش یاد شده می باید به صورت کامل انجام گردد  20در صورتیکه ارزش ریالی فاکتور کمتر از   ) درصد وجه فاکتور دریافت خواهد شد و باقیمانده پیش از تحویل کاال تسویه حساب خواهد شد 50به هنگام سفارش کاال * 
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. . . . . . . محصول جدید یوتاب بزودی 

 سانت باشد به دلیل دور ریز و ضایعات 60 میل هر دو بیشتر از 4 و 2در صورتی که سایز طول و عرض مربوط به پنل های 

( سانت 65 * 80مثال   ) درصد افزایش پیدا خواهد کرد 30باال ، هزینه طراحی و ساخت پنل ها تا 

(بدون روشنائی ) پنل های طرح دار و آسمان مجازی یوتاب

1,800,000

---

---

1,250,000

برای سایزهای آزاد و گوناگون

(بدون روشنائی )پنل های طرح دار و آسمان مجازی یوتاب 
( mm 595 * 595سایز  استاندارد  )

6,500,000 هزینه بر مبنای هر متر مربع-  میل 4ضخامت -  پنل طرح دار سایز آزاد  

---

هزینه بر مبنای هر متر مربع-  میل 2ضخامت -  پنل طرح دار سایز آزاد  

هزینه بر مبنای هر پنل-   طرح دار Cm  59.5 * 59.5پنل 

www.youtob.ir  
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ww.youtob.ir 




