
 : قیمت توری حصاری
 : تابع عوامل متعددی است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت  قیمت توری حصاری

 نوع یا برند مفتول به کار رفته  قیمت توری حصاری عامل اول موثر در: مفتول به کار رفته
میزان نرمی مفتول ، یکدست بودن مفتول )  در این محصول است . کیفیت گالوانیزه ،

باشند ( ، قطر روی نشسته روی مفتول گالوانیزه )  همه مفتول به یک اندازه سقت یا نرم
 . موثرترین عامل در این زمینه است به میکرون ( اّولین و

 اندازه چشمه بافته شده است .  حصاری قیمت توری های عامل دوم در: اندازه چشمه
به حالت لوزی شکل بوده و اندازه آن هم به صورت اضالع  فنس حصاری چشمه های

تیمتر اندازه گیری کرده و یعنی فاصله ضلع های رو به روی هم را به سان . متقابل می باشد
 . مقدار چشمه توری حصاری گفته می شود به این

 نوع روکش به کار رفته در توری  قیمت فنس حصاری عامل سّوم در: نوع روکش به کار رفته
حصاری گفته شده توری های حصاری  فنس حصاری است . همانطور که در قسمت توری

به   PVC توری های حصاری روکش . شندمی با PVC دارای دو نوع روکش گالوانیزه و
هم اضافه می شود ، دارای قیمت باالتری   PVC علت اینکه روی پوشش گالوانیزه یک الیه

 . نسبت به توری حصاری گالوانیزه است

 قیمت توری  وزن توری حصاری در متر مربع عامل تعیین کننده: وزن توری حصاری
 ربع رابطه مستقیم با قطر مفتول و اندازهاست . وزن توری حصاری در یک متر م حصاری

،  چشمه توری دارد . در صورتی که ضخامت مفتول و اندازه چشمه حصاری افزایش یابد
هم  وزن توری و در نتیجه بر قیمت محصول افزوده خواهد شد . برعکس همین قضیه

 . صادق است

 زه چشمه توری شد ، اندا همانطور که عرض : دقیق بودن قطر مفتول و اندازه چشمه
از افراد سود جو سهوًا یا عمدًا با  حصاری در قیمت آن موثر است . ولی در این میان برخی

در چشمه ، باعث کاهش وزن توری در متر مربع  ( ایجاد چند میلی متر اختالف ) تلرانس
شوند ، آنگاه با قیمت کاذب و مشخصات غیر واقعی  و در نتیجه سبک تر شدن سازه می

نمایند .مشابه همین عمل را در مورد مفتول به کار رفته هم  ه فروش محصوالت میاقدام ب
از مفتول نازکتر استفاده می کنند . به طور مثال برای تولید توری  انجام می دهند و

 . استفاده می کنند ۷٫۳و چشمه  ۲سانتیمتر ( از مفتول  ۷چشمه  ۲٫۲۲مفتول  ) حصاری

 ه حجم و مقدار سفارش باال باشد ، به دلیل اینکه در صورتیک در: حجم و مقدار سفارش
صورت سری کاری و یکدست انجام می شود ، سرعت تولید باال رفته و در  پروسه تولید به

 . تواند سبب کاهش قیمت شود نهایت می
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