
 
 

 تك الكتريك توليد و پخش كاالي برق در ايران
،شهباز،ترمينكسرعد ليست قيمت حشره كش صنعتي و خانگي  

 بهاي واحد 
)تومان(  

كاالشرح   رديف 

,٠٠٠٠٥٠١,  
  (با محافظ)ا المپ ژاپنيب-رعد-ايراني- F6*2JAمدل  ٢*٦شره كش برقي ح

  ژاپني مخصوص جذب حشرهوات  ٦پ عدد الم ٢داراي 
   (طول) سانتي متر ٣٥ (عرض)* ١٣,٥رتفاع)*(ا٢٧,٥سايز 

١ 

,٠٠٠٢٥٠١,  
  (با محافظ)ا المپ ژاپنيب-رعد-ايراني- F8*2JAمدل  ٢*٨شره كش برقي ح

  وات ژاپني مخصوص جذب حشره ٨عدد المپ  ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ٣٥ (عرض)* ١٣,٥(ارتفاع)* ٣١سايز 

٢ 

,٠٠٠٤٥٠١,  
  (با محافظ)بي حشره كشآبا المپ -كوتاه رعد-ايراني-K20*2JAمدل  ٢*٢٠شره كش برقي ح

  مخصوص جذب حشره ايراني وات  ٢٠ عدد المپ ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ٦٢ (عرض)* ١٣,٥(ارتفاع)* ٣٥سايز 

٣ 

,٠٠٠٦٥٠١,  
  شره كش(با محافظ فلزي)حبا المپ آبي -رعد-ايراني-B20*2JAمدل  ٢*٢٠شره كش برقي ح

  مخصوص جذب حشره ايراني وات  ٢٠ عدد المپ ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ٦٢ (عرض)* ١٣,٥(ارتفاع)* ٧٥سايز 

٤ 

,٠٠٠٥٥٠١,  
  (بدون محافظ فلزي)ا المپ آبي حشره كشب-رعد-ايراني-S20*2JAمدل  ٢*٢٠شره كش برقي ح

  مخصوص جذب حشره ايراني وات  ٢٠ عدد المپ ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ٦٢ (عرض)* ١٣,٥(ارتفاع)* ٧٥سايز 

٥ 

,٠٠٠١٠٠٢,  
  (بدون محافظ فلزي)ا المپ آبي حشره كشب-رعد-ايراني-S40*2JAمدل  ٢*٤٠شره كش برقي ح

  مخصوص جذب حشره ايراني وات  ٤٠ عدد المپ ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ١٢٢ (عرض)* ١٣,٥(ارتفاع)* ٧٠سايز 

١٠ 

١,٩٨٠,٠٠٠ 
  فلزي محافظدون ) بژاپني(طرح -شهباز-ايراني ١٤٠مدل  ٢*٢٠حشره كش برقي 

  وات ژاپني مخصوص جذب حشره ٢٠عدد المپ  ٢داراي 
  (طول) سانتي متر ٦١(عرض)* ٢٨(ارتفاع)* ٧٥سايز 

١١ 

١,٧٠٠,٠٠٠ 
   چسبدار صنعتي حشره كش برقي

  و تله چسبي جذب حشرات مخصوص جذب حشره وات ١٨عدد المپ  ٢داراي 
١١ 

١,٢٠٠,٠٠٠ 
 چسبدار فروشگاهي حشره كش برقي 

  و تله چسبي جذب حشرات مخصوص جذب حشره وات ١٨عدد المپ  ٢داراي 
١١ 

 
)١٤٠٠ ماه روردينف -موقت ليست قيمت(  ماه گارانتي مي باشند. ١٢داراي  رعد و كليه محصوالت حشره كش شهباز  

 
 

  
  ... مورد استفاده در فروشگاهها و سوپر ماركتها و آشپز خانه ها و رستورانها و منازل و

مي باشد. تك الكتريكت ساير اطالعات حشره كش در ساي  
٤٤٣٨٦٦٢٧ -٩٤٤٣٨٦٠٩ – ٤٤٣٨٦٦٣٩تلفن  -  ستارخان يابانخ:  دفتر تهران   
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