1399/07/13

لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

شرح محصول

قیمت (ریال)

کد کاال

مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی و دسته ثابت دایکستی

38,000,000

مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی و دسته متحرک دایکستی

36,000,000

مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک پالستیکی

31,000,000

مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک دایکستی

32,000,000

مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته ثابت دایکستی

34,000,000

مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی و دسته ثابت دایکستی

36,000,000

مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی و دسته متحرک دایکستی

34,000,000

مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک پالستیکی

28,500,000

مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک دایکستی

29,500,000

مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته ثابت دایکستی

32,000,000

M205

مدیریتي وینر ،پایه کروم جکدار ،مکانیزم چند حالته (کالجی )  ،دسته
متحرک انتگرال و چرخ  PUبی صدا

20,000,000

M205A

مدیریتي وینر ،پایه دایكاست ،جکدار ،مکانیزم چند حالته (کالجی ) ،دسته
متحرک انتگرال و چرخ  PUبی صدا

21,000,000

کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی و دسته ثابت دایکستی

35,000,000

کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی و دسته متحرک دایکستی

33,000,000

کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک پالستیکی

27,500,000

کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک دایکستی

28,500,000

کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته ثابت دایکستی

31,000,000

کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی و دسته ثابت دایکستی

34,000,000

M310

onyx
مدیریتی
M402

winner I

E304

تصویر

کارشناسی

onyx
M301
کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی و دسته متحرک دایکستی

32,000,000
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گروه مدل

شرح محصول

قیمت (ریال)

کد کاال

کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک پالستیکی

26,500,000

کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک دایکستی

27,500,000

کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته ثابت دایکستی

29,500,000

کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی و دسته ثابت دایکستی

35,000,000

کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی و دسته متحرک دایکستی

33,000,000

کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک پالستیکی

27,500,000

کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته متحرک دایکستی

28,500,000

کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور پالستیکی و دسته ثابت دایکستی

31,000,000

E201

کارشناسی وینر ،پشت توری،پایه کروم ،جکدار ،مکانیزم چند حالته
(کالجی ) ،دسته متحرک انتگرال و چرخ  PUبی صدا

18,500,000

E201A

کارشناسی وینر ،پشتی توری ،پایه دایكاست ،جکدار ،دسته متحرک
انتگرال و چرخ  PUبی صدا

19,500,000

E202

کارشناسی وینر ،پشتی فایبر ،پایه كروم ،جکدار ،دسته متحرک انتگرال و
چرخ  PUبی صدا

15,000,000

E202A

کارشناسی وینر ،پشتی فایبر ،پایه دایكاست ،جکدار ،دسته متحرک
انتگرال و چرخ  PUبی صدا

16,000,000

E203

کارشناسی وینر ،پشتی فوم ،پایه كروم ،جکدار ،دسته متحرک انتگرال و
چرخ  PUبی صدا

18,500,000

E203A

کارشناسی وینر ،پشتی فوم ،پایه دایكاست ،جکدار ،دسته متحرک انتگرال
و چرخ  PUبی صدا

19,500,000

E204

کارشناسی وینر ،پشتی فایبر و فوم  ،پایه کروم  ،جکدار ،دسته متحرک
انتگرال و چرخ  PUبی صدا

18,500,000

E204A

کارشناسی وینر ،پشتی فایبر و فوم  ،پایه دایکاست  ،جکدار ،دسته متحرک
انتگرال و چرخ  PUبی صدا

19,500,000

E960

کارمندی ونیزیا ،پایه دایكاست ،جکدار ،مکانیزم چند حالته (کالجی) دسته ثابت و
چرخ  6سانت

15,500,000

M960

كارشناسي ونیزیا ،پایه دایكاست ،جکدار ،مکانیزم چند حالته (کالجی) دسته ثابت و
چرخ  6سانت

16,500,000

E961

کارمندی ونیزیا ،پایه فایبر ،جکدار ،مکانیزم چند حالته (کالجی) دسته ثابت و چرخ
 6سانت

16,000,000

M301

Onyx
E404

تصویر

کارشناسی
winner I
Venezia
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گروه مدل

Nice
Winner II
Visitor
اپراتوری

_

اپراتوری نایس پایه پنج پر فایبر ،جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی صدا

22,000,000

P230G

اپراتوری دسته دار وینر ، IIپایه کروم ،جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ PU
بی صدا

12,000,000

P230

اپراتوری وینر ، IIپایه کروم ،جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی صدا

11,000,000

P884

اپراتوری ویزیتور ،پایه کروم ،جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی صدا

11,000,000

N830G

اپراتوري اسمارت دسته دار بدون تشک جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ PU
بی صدا

9,000,000

P830G

اپراتوري اسمارت دسته دار با تشک جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی
صدا

11,000,000

N860

اپراتوري کیکا پایه کروم جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی صدا

9,500,000

P860

اپراتوری کیکا پایه کروم جکدار با تشك  ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی
صدا

11,000,000

N840

اپراتوري شل پایه کروم جکدار ،مکانیزم تیلت و چرخ  PUبی صدا

8,500,000

Smart

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Kika
Shell
P840

اپراتوري شل پایه کروم جکدار با تشک ،مکانیزم تیلت و چرخ PU
صدا

بی

10,000,000

کنفرانسی

Winner I

C201

کنفرانسی وینر  ،پشت توری

12,000,000

C202

کنفرانسی وینر  ،پشت فایبر

10,500,000

C203

کنفرانسی وینر  ،پشت فوم

13,000,000

صندلی اپراتوری نایس با چرم پشت دایموند در رنگ های کرم روشن ،طوسی و مشکی قابل سفارش می باشد و مابه التفاوت مبلغ  1،000،000لایر لحاظ می گردد.
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گروه مدل

Winner II
کنفرانسی

Visitor

P235G

کنفرانسی وینر II

9,500,000

P883

کنفرانسی ویزیتور

9,000,000

P893

کنفرانسی کلیک ،پشت توری

11,000,000

P893A

کنفرانسی کلیک ،پشت فوم

12,000,000

N972

نیمکت دونفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ

35,000,000

n973

نیمکت سه نفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ

49,000,000

n974

نیمکت چهارنفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ

65,000,000

P962

نیمکت دو نفره ترانزیت کف و پشت پالستیک

28,000,000

P963

نیمکت سه نفره ترانزیت کف و پشت پالستیک

39,000,000

P964

نیمکت چهارنفره ترانزیت کف و پشت پالستیک

53,000,000

W221G

انتظار دو نفره دسته دار وینر پشت توری پایه کروم

26,000,000

W231G

انتظار سه نفره دسته دار وینر پشت توری پایه کروم

34,000,000

W241G

انتظار چهار نفره دسته دار وینر پشت توری پایه کروم

42,000,000

W223G

انتظار دو نفره دسته دار وینر پشت فوم پایه کروم

27,500,000

W233G

انتظار سه نفره دسته دار وینر پشت فوم پایه کروم

35,000,000

W243G

انتظار چهار نفره دسته دار وینر پشت فوم پایه کروم

43,000,000

P222

انتظار دو نفره وینر  IIپایه کروم

15,000,000

P223

انتظار سه نفره وینر  IIپایه کروم

20,000,000

P224

انتظار چهار نفره وینر  IIپایه کروم

25,000,000

P222G

انتظار دو نفره وینر  IIدسته دار ،پایه کروم

16,500,000

P223G

انتظار سه نفره وینر  IIدسته دار ،پایه کروم

21,500,000

P224G

انتظار چهار نفره وینر  IIدسته دار ،پایه کروم

26,500,000

Click

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Winner I
نیمکت انتظار

Winner I
Winner II
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گروه مدل

Winner II
Smart
نیمکت انتظار
Smart
Yugo

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

P223T

انتظار دو نفره وینر  IIوسط میزدار پایه کروم

17,500,000

P822G

انتظار دو نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم

16,000,000

P823G

انتظار سه نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم

21,000,000

P824G

انتظار چهار نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم

27,000,000

P825G

انتظار پنج نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم

33,000,000

N822

انتظار دونفره اسمارت پایه کروم

10,000,000

N823

انتظار سه نفره اسمارت پایه کروم

13,000,000

N824

انتظار چهارنفره اسمارت پایه کروم

17,000,000

N825

انتظار پنج نفره اسمارت پایه کروم

21,000,000

P822

انتظار دو نفره اسمارت با تشك پایه کروم

14,000,000

P823

انتظار سه نفره اسمارت با تشك پایه کروم

19,000,000

P824

انتظار چهار نفره اسمارت با تشك پایه کروم

25,000,000

P825

انتظار پنج نفره اسمارت با تشك پایه کروم

31,000,000

N823T

انتظار دو نفره وسط میزدار اسمارت پایه کروم

12,000,000

N825T

انتظار چهار نفره وسط میزدار اسمارت پایه کروم

18,000,000

P823T

انتظار دونفره وسط میزدار اسمارت با تشك پایه کروم

16,000,000

P825T

انتظار چهار نفره وسط میزدار اسمارت با تشك پایه کروم

26,000,000

401

انتظار دو نفره یوگو

10,000,000

402

انتظار سه نفره یوگو

13,500,000

403

انتظار چهار نفره یوگو

17,000,000

تصویر

SL-SD-001-02
nazari-ind.com

5

1399/07/13

لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

Yugo

403T

انتظار دو نفره وسط میز دار یوگو ،پایه کروم

13,500,000

N852

انتظار دو نفره كیكا ،پایه کروم

11,000,000

N853

انتظار سه نفره كیكا ،پایه کروم

14,000,000

N854

انتظار چهار نفره كیكا ،پایه کروم

18,000,000

P852

انتظار دو نفره كیكا با تشك ،پایه کروم

14,000,000

P853

انتظار سه نفره كیكا با تشك ،پایه کروم

18,500,000

P854

انتظار چهار نفره كیكا با تشك  ،پایه کروم

24,000,000

N833T

انتظار دو نفره وسط میزدار شل ،پایه کروم

13,500,000

P833T

انتظار دو نفره وسط میزدار شل با تشك ،پایه کروم

16,500,000

N832

انتظار دو نفره شل  ،پایه کروم

9,000,000

N833

انتظار سه نفره شل  ،پایه کروم

13,000,000

N834

انتظار چهار نفره شل  ،پایه کروم

16,000,000

N835

انتظار پنج نفره شل  ،پایه کروم

20,000,000

P832

انتظار دو نفره شل با تشك ،پایه کروم

12,000,000

P833

انتظار سه نفره شل با تشك ،پایه کروم

17,500,000

P834

انتظار چهار نفره شل با تشك ،پایه کروم

24,000,000

P835

انتظار پنج نفره شل با تشك ،پایه کروم

27,500,000

552

انتظار دو نفره فایبر پالست

7,000,000

553

انتظار سه نفره فایبر پالست

9,000,000

554

انتظار چهار نفره فایبر پالست

11,000,000

555

انتظار پنج نفره فایبر پالست

13,000,000

553T

انتظار دو نفره وسط میز دار فایبر پالست

9,000,000

555T

انتظار چهار نفره وسط میز دار فایبر پالست

13,000,000

Kika

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

نیمکت انتظار
Shell
Fiber Plast
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گروه مدل

نیمکت انتظار

Metal plast
Winner II
Smart

نیمکت آموزشی

Fiber Plast
Metal Plast
Fiber Plast

صندلی آموزشی

Winner II

522

انتظار دو نفره متال پالست

7,000,000

523

انتظار سه نفره متال پالست

9,000,000

524

انتظار چهار نفره متال پالست

11,000,000

525

انتظار پنج نفره متال پالست

13,000,000

523T

انتظار دو نفره وسط میزدار متال پالست

9,000,000

525T

انتظار چهار نفره وسط میزدار متال پالست

13,000,000

P222S

نیمکت آموزشی دو نفره وینر II

18,000,000

P223S

نیمکت آموزشی سه نفره وینر II

24,000,000

N822S

نیمكت آموزشي دو نفره اسمارت

13,000,000

N823S

نیمكت آموزشي سه نفره اسمارت

18,000,000

N824S

نیمكت آموزشي چهار نفره اسمارت

24,000,000

P822S

نیمكت آموزشي دو نفره اسمارت با تشك

17,000,000

P823S

نیمكت آموزشي سه نفره اسمارت با تشك

24,000,000

P824S

نیمكت آموزشي چهار نفره اسمارت با تشك

32,000,000

562

نیمكت آموزشي دو نفره فایبر پالست

8,500,000

563

نیمكت آموزشي سه نفره فایبر پالست

12,000,000

564

نیمكت آموزشي چهار نفره فایبر پالست

15,000,000

532

نیمكت آموزشي دو نفره متال پالست

8,500,000

533

نیمكت آموزشي سه نفره متال پالست

12,000,000

534

نیمكت آموزشي چهار نفره متال پالست

15,000,000

531

نیمکت آموزشي یک نفره متال پالست

6,000,000

531B

نیمکت آموزشي یک نفره متال پالست با سبد

6,500,000

561

نیمکت آموزشي یک نفره فایبر پالست

6,000,000

561B

نیمکت آموزشي یک نفره فایبر پالست با سبد

6,500,000

P221S

صندلی آموزشی وینر II

9,500,000

N821S

صندلي آموزشي اسمارت

6,000,000

P821S

صندلي آموزشي اسمارت با تشك

8,000,000

Smart

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

نیمکت انتظار  Smartبا دسته ثابت به ازای هر نفر تولید می گردد که قیمت هر جفت دسته  750,000 ،لایر محاسبه خواهد شد.
قیمت کف و پشت چرمی  Smartبه ازای هر نفر  2000000لایر محاسبه خواهد شد.
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گروه مدل

صندلی آموزشی

Fiber Plast
Metal plast

میز آموزشی

Student Desk

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

560

صندلي آموزشي فایبر پالست پایه لوله اي

4,000,000

560B

صندلي آموزشي فایبر پالست پایه لوله اي با سبد

4,500,000

530

صندلي آموزشي متال پالست پایه لوله اي

4,000,000

530B

صندلي آموزشي متال پالست پایه لوله اي با سبد

4,500,000

624

ست دانش آموزی یک نفره فایبر پالست

8,500,000

624B

ست دانش آموزی یک نفره فایبر پالست با سبد

9,000,000

620

میز آموزشي  60×40پایه لوله ای

5,000,000

622

میز آموزشي  60×40پایه پروفیلی

5,500,000

میز آموزشي  120×40دو نفره پایه پروفیلی

10,000,000

تصویر

626
میز آموزشي  120×40دو نفره پایه پروفیلی با سبد

11,000,000

مبل تک نفره نوا با روکش چرم

58,000,000

مبل تک نفره نوا با روکش پارچه

64,000,000

مبل دو نفره نوا با روکش چرم

108,000,000

neva single
seat

neva

neva double
seat

مبلمان اداری
stay

مبل دو نفره نوا با روکش پارچه

120,000,000

neva 80

میز جلو مبلی نوا پایه فلز صفحه سنگ80*80

24,000,000

neva 120

میز جلو مبلی نوا پایه فلز صفحه سنگ120*80

32,000,000

stay single
seat

مبل تکنفره چوبی استی با روکش چرم

65,000,000

stay double
seat

مبل دونفره چوبی استی با روکش چرم

115,000,000

stay triple
seat

مبل سه نفره چوبی استی با روکش چرم

140,000,000

مبل تک نفره پاریس  Iبا روکش چرم

75,000,000

paris I single
seat
مبل تک نفره پاریس  Iبا روکش پارچه

85,000,000

paris I
SL-SD-001-02
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

کد کاال

paris I

شرح محصول

قیمت (ریال)

مبل دو نفره پاریس  Iبا روکش چرم

110,000,000

مبل دو نفره پاریس  Iبا روکش پارچه

125,000,000

مبل سه نفره پاریس  Iبا روکش چرم

135,000,000

مبل سه نفره پاریس  Iبا روکش پارچه

150,000,000

مبل تک نفره پاریس  IIبا روکش چرم

75,000,000

paris I double
seat

paris I triple
seat

تصویر

paris II single
seat

paris II

مبل تک نفره پاریس  IIبا روکش پارچه

85,000,000

مبل دو نفره پاریس  IIبا روکش چرم

110,000,000

مبل دو نفره پاریس  IIبا روکش پارچه

125,000,000

مبل سه نفره پاریس  IIبا روکش چرم

135,000,000

مبل سه نفره پاریس  IIبا روکش پارچه

150,000,000

مبل تک نفره کیوپس بدون دسته با روکش چرم

55,000,000

paris II
double seat

paris II triple
seat

مبلمان اداری
keops single
seat

مبل تک نفره کیوپس بدون دسته با روکش پارچه

60,000,000

مبل دو نفره کیوپس بدون دسته با روکش چرم

100,000,000

مبل دو نفره کیوپس بدون دسته با روکش پارچه

110,000,000

مبل سه نفره کیوپس بدون دسته با روکش چرم

115,000,000

keops double
seat

keops triple
seat

keops

مبل سه نفره کیوپس بدون دسته با روکش پارچه

130,000,000

مبل تک نفره کیوپس دسته دار با روکش چرم

62,000,000

مبل تک نفره کیوپس دسته دار با روکش پارچه

70,000,000

مبل تک نفره کیوپس دسته دار با روکش چرم

110,000,000

مبل دو نفره کیوپس دسته دار با روکش پارچه

120,000,000

مبل سه نفره کیوپس دسته دار با روکش چرم

120,000,000

مبل سه نفره کیوپس دسته دار با روکش پارچه

130,000,000

مبل تک نفره میالن با روکش چرم

62,000,000

keops single
seat

keops double
seat

keops triple
seat

milan
milan single
seat

مبل تک نفره میالن با روکش پارچه

69,000,000

SL-SD-001-02
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گروه مدل

لیست قیمت محصوالت ایرانی

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

مبل دو نفره میالن با روکش چرم

115,000,000

تصویر

milan double
seat

seren

seren single
seat

مبل تکنفره سرن با روکش چرم

31,000,000

seren double
seat

مبل دو نفره سرن با روکش چرم

49,000,000

Work Single
Seat

مبل تکنفره فلزی ُورک

25,000,000

Work Double
Seat

مبل دو نفره فلزی ُورک

35,000,000

Lamse
Single Seat

مبل تکنفره اداری لمسه

22,000,000

Lamse
Double Seat

مبل دو نفره اداری لمسه

39,000,000

Best Triple
Seat

کاناپه سه نفره بست

42,000,000

_

مبل پازل (ربع دایره )

39,000,000

مبل تک نفره پارمیس با روکش چرم

35,000,000

Work

مبل دو نفره میالن با روکش پارچه

125,000,000

مبلمان اداری

Lamse
Best
Puzzle
parmis

parmis single
seat

Round
relax
Icon Table

مبل تکنفره پارمیس روکش پارچه

39,000,000

_

مبل تکنفره راند پایه فلزی

39,000,000

_

مبل تکنفره ریلکس

21,000,000

Icon-S

میز آیکون کوچک صفحه PVC

8,500,000

Icon-M

میز آیکون متوسط صفحه PVC

9,000,000

Icon-L

میز آیکون بزرگ صفحه PVC

9,900,000
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل
sini Table
bingo table

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

sini-S

میز سینی کوچک صفحه فلزی

11,000,000

sini-M

میز سینی متوسط صفحه فلزی

13,000,000

sini-L

میز سینی بزرگ صفحه فلزی

15,000,000

bingo60

میز جلو مبلی بینگو 60*60

14,000,000

bingo70

میز جلو مبلی بینگو 70*70

15,000,000

میز جلو مبلی بینگو مستطیل 60*120

17,000,000

میز جلو مبلی بینگو بیضی 60*120

18,000,000

zoom50

میز جلو مبلی قطر  50زوم چوبی

13,000,000

zoom70

میز جلو مبلی قطر  70زوم چوبی

14,000,000

zoom90

میز جلو مبلی قطر  90زوم چوبی

16,000,000

zoom120

میز جلو مبلی مستطیل  120*60زوم چوبی

18,000,000

Fly70

میز جلو مبلی فالی  70*70صفحه PVC

12,000,000

Fly80

میز جلو مبلی فالی  80*80صفحه PVC

14,000,000

Fly120

میز جلو مبلی فالی  120*70صفحه PVC

16,000,000

Fly70R

میز جلو مبلی فالی گرد  70صفحه PVC

12,000,000

Fly80R

میز جلو مبلی فالی گرد  80صفحه PVC

14,000,000

Kubix60

میز جلو مبلی کوبیکس  60x 60صفحه PVC

12,000,000

Kubix60R

میز جلو مبلی کوبیکس گرد  60صفحه PVC

12,000,000

میز جلو مبلی کوبیکس  120x 60صفحه PVC

16,000,000

میز جلو مبلی کوبیکس  120x 70صفحه PVC

18,000,000

FL101

جا لباسی  8شاخه فلورا

7,700,000

Mini FL101

جا لباسی  6شاخه مینی فلورا

7,200,000

FL101W

جالباسی  8شاخه فلورا چوبی

9,500,000

FL103

جا لباسی  10شاخه فالور

-

FL103M

جا لباسی  5شاخه فالور

-

FL104

جا لباسی  5شاخه مینی فالور

-

تصویر

bingo120

میز جلو مبلی

Zoom table
Fly Table
Kubix Table

Kubix120

Flora
جا لباسی
Flower

SL-SD-001-02
nazari-ind.com

11

1399/07/13

لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

F200

مبل رستورانی پونتو پایه فلزی(متر طول)

32,000,000

-

پنل دیواری پونتو (متر طول)

5,500,000

مبل رستورانی لمسه لوزی (متر طول)

30,000,000

Punto

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

F104
کنج مبل رستورانی لمسه لوزی (عدد)

40,000,000

مبل رستورانی لمسه مربع(متر طول)

30,000,000

F103L

مبلمان رستورانی

مبل رستورانی بدون لمسه (متر طول)

29,000,000

کنج مبل رستورانی بدون لمسه (عدد)

39,000,000

مبل رستورانی پایه پروفیلی (متر طول)

29,000,000

Sofa

کنج مبل رستورانی لمسه مربع (عدد)

40,000,000

F103

F102

Napoli

F105

Lamse

کنج مبل رستورانی پایه پروفیلی (عدد)

39,000,000

مبل رستورانی پایه فلزی ناپولی (متر طول)

43,000,000

کنج مبل رستورانی ناپولی (عدد)

50,000,000

مبل رستورانی پایه فلزی ناپولی با ورق استیل

50,000,000

مبل دسته دار پایه چوبی (متر طول)

39,000,000

کنج مبل دسته دار پایه چوبی (عدد)

50,000,000

صندلی بدون دسته نایس پایه دایکاست آلومینیومی

16,000,000

F106

N300

Nice

صندلی بدون دسته نایس پایه دایکاست آلومینیومی آیرون متال ،گلد و رزگلد

21,000,000

صندلی دسته دار نایس پایه دایکاست آلومینیومی

18,000,000

N301
صندلی دسته دار نایس پایه دایکاست آلومینیومی آیرون متال ،گلد و رزگلد

23,000,000
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

صندلی بدون دسته سوفیا پایه دایکاست آلومینیومی

20,000,000

تصویر

Sofia

P850A

F210

صندلی بدون دسته پونتو پایه چوبی

20,000,000

F220

مبل تکنفره پونتو پایه چوبی

25,000,000

F225

مبل کنج پونتو پایه چوبی

30,000,000

P800

مبل دسته دار لمسه

23,000,000

P550

مبل دسته دار ونیز پایه چوبی

23,000,000

P550A

مبل دسته دار ونیز پایه دایکاست آلومینیومی

21,000,000

P920

مبل بدون دسته ورونیکا پایه چوبی

22,000,000

P921

مبل بدون دسته ورونیکا پایه فلزی

20,000,000

p895

صندلی بدون دسته لونا وود چوبی

22,000,000

p896

صندلی دسته دار لونا وود چوبی

24,000,000

Punto

صندلی بدون دسته سوفیا پایه دایکاست آلومینیومی گلد ،رزگلد و آیرون متال

25,000,000

مبلمان چند منظوره

PUNTO
Lamse
Venice
Veronica
lunawood

صندلی بدون دسته و دسته دار نایس با چرم پشت دایموند در رنگ های کرم روشن ،طوسی و مشکی قابل سفارش می باشد و مابه التفاوت مبلغ  1،000،000لایر لحاظ می گردد.
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

F400

مبل بدون دسته چوبی لوگانو پشت فلزی

19,000,000

F401

مبل دسته دار چوبی لوگانو پشت فلزی

21,000,000

P700

مبل دسته دار چوبی ساین

19,000,000

P700A

مبل دسته دار چوبی ساین با کاور پشتی

21,000,000

P950

مبل بدون دسته ورونا

19,500,000

P927

صندلی میالنو دسته دار

23,000,000

p927

صندلی میالنو دسته دار II

23,000,000

P925

صندلی میالنو بدون دسته

22,000,000

F320

صندلی اسلیم پشت بلند (ارتفاع  83سانتی متر)

20,000,000

F321

مبل اسلیم پشت کوتاه (ارتفاع  74سانتی متر)

22,000,000

P750

صندلی بدون دسته تریا

18,500,000

Lugano

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Sign
Verona
مبلمان چند منظوره
Milanoo
Slim
Teria
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

Bergamo
athene
lisbon
مبلمان چند منظوره

Como
Bersha
Parma
Venus
luna

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

P755

صندلی بدون دسته برگامو

19,500,000

P952

صندلی بدون دسته آتن

18,500,000

P946

صندلی دسته دار لیسبون

22,000,000

P928

مبل دسته دار کومو

24,000,000

P929

مبل دسته دار برشا

24,000,000

P930

مبل بدون دسته پارما

24,000,000

P931

مبل دسته دار ونوس

24,000,000

F330

صندلی چوبی لونا با پشتی پلی کربنات

22,000,000

مبل دسته دار تورینو  Iبا فریم رنگی

25,000,000

Torino I

P941

Torino II

P942

Fashion

P440W

مبل دسته دار تورینو  Iبا فریم آبکاری طالیی و رزگلد

29,000,000

مبل دسته دار تورینو  IIبا فریم رنگی

26,000,000

مبل دسته دار تورینو  IIبا فریم آبکاری طالیی و رزگلد

30,000,000

صندلی تک نفره فشن

24,000,000

تصویر
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

Sorento
مبلمان چند منظوره

Capri
Green
Dream

مبلمان چند منظوره

sorento
Double Seat1

صندلی دو نفره سورنتو

29,000,000

Capri Single
Seat1

صندلی تکنفره کاپریI

17,000,000

Capri Double
Seat1

صندلی دو نفره کاپریI

32,000,000

Capri Single
Seat2

صندلی تکنفره کاپریII

17,000,000

capri single
seat 3

صندلی تکنفره کاپریIII

18,000,000

Capri Double
Seat2

مبل دونفره کاپریII

33,000,000

P120

صندلی تک نفره گرین

17,000,000

Dream Chair

صندلی بدون دسته دریم

17,000,000

Dream
Single Seat

مبل تک نفره دریم

19,000,000

Dream
Double Seat

مبل دو نفره دریم

35,000,000

Benito Single
Seat

مبل تکنفره بنیتو

45,000,000

Benito
Double Seat

مبل دو نفره بنیتو

_

Deniz Single
Seat

مبل تکنفره تمام آلومینیومی دنیز

35,000,000

Benito
DENIZ

nazari-ind.com

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

DENIZ
چهارپایه
پاف

Connect
Winner II
Visitor

صندلی چند منظوره

Double Seat

مبل دو نفره تمام آلومینیومی دنیز

45,000,000

Triple Seat

مبل سه نفره تمام آلومینیومی دنیز

58,000,000

DENIZ
COFFE
TABLE

میز جلو مبلی تمام آلومینیوم دنیز120*60

20,000,000

چهار پایه فلزی تولیکس

4,000,000

-

پاف کانکت

8,000,000

-

پاف پالستیکی

-

P221

صندلی وینر II

7,500,000

P221G

صندلی دسته دار وینر II

8,500,000

P881

صندلی دسته دار ویزیتور

7,500,000

P891

صندلی دسته دار کلیک ،پشت توری

9,000,000

P891A

صندلی دسته دار کلیک ،پشت فوم

10,000,000

N821

صندلي اسمارت

4,500,000

P821

صندلي اسمارت با تشك

6,500,000

N821G

صندلي اسمارت دسته دار

6,000,000

P821G

صندلي اسمارت دسته دار با تشك

8,000,000

N420

صندلی پلی کربنات آلگرا با پایه فلزی

12,000,000

N420WR

صندلی پلی کربنات الگرا با پایه چوبی گرد

14,500,000

Tolix

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Click
Smart
Smart
Alegra
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لیست قیمت محصوالت ایرانی

گروه مدل

N440M

صندلی پلی کربنات اوپال با پایه فلزی

12,000,000

N440WR

صندلی پلی کربنات اوپال با پایه چوبی گرد

14,500,000

N851

صندلي كیكا

4,300,000

P851

صندلي كیكا با تشك

5,800,000

N851WR

کیکا پایه چوبی

7,200,000

P851WR

کیکا پایه چوبی با تشک

8,700,000

N831

صندلي شل

4,200,000

P831

صندلی شل با تشك

5,700,000

N831WR

صندلی شل پایه چوبی

7,000,000

P831WR

صندلی شل پایه چوبی با تشک

8,500,000

N415

صندلی یوگو با پایه فلزی

4,200,000

N415WR

صندلی یوگو با پایه چوبی گرد

7,000,000

N731W

صندلی پوینت پایه چوبی

11,000,000

N495

صندلی بدون دسته کول

3,300,000

N618

صندلی اسکای

3,300,000

P618

صندلی اسکای با تشک

4,800,000

opal

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Kika
صندلی چند منظوره

Kika
Shell
Shell
Yugo
Point
Cool
Sky
SL-SD-001-02
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گروه مدل

N619

صندلی اسکای  -اچ

3,300,000

P619

صندلی اسکای  -اچ با تشک

4,800,000

N617

صندلی کینگ

3,300,000

P617

صندلی کینگ با تشک

4,800,000

P617A

صندلی کینگ با تشک پشتی و کفی

5,300,000

N615

صندلی کوئین

3,300,000

P615

صندلی کوئین با تشک

4,800,000

N616

صندلی یونیک

3,300,000

P616

صندلی یونیک با تشک

4,800,000

N807

صندلی دژاوو

3,900,000

P807

صندلی دژاوو با تشک

5,400,000

P807A

صندلی دژاوو با تشک پشتی و کفی

6,400,000

N806

صندلی مایا

3,300,000

P806

صندلی مایا با تشک

4,800,000

P806A

صندلی مایا با تشک پشتی و کفی

5,800,000

N115

صندلي پلی کربنات النژ

_

N115W

صندلی چوبی النژ

8,500,000

Sky-H

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

King
صندلی چند منظوره

Queen
Unique
Dejavu
Maya
Lounge

درصورت استفاده از پارچه در صندلی های تشک دار  ،مبلغ  500،000لایر به قیمت های فوق اضافه می گردد.
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N110

صندلی کافه

3,300,000

P110

صندلی کافه با تشک

4,500,000

N590

صندلي وگا

3,200,000

P590

صندلي وگا با تشك

4,400,000

N510

صندلی اس کالس

3,300,000

P510

صندلی اس کالس با تشک کف

4,800,000

P510A

صندلی اس کالس با تشک کف و پشت

5,300,000

801

صندلي بدون دسته هارموني پایه آلومینیومی

2,800,000

802

صندلي دسته دار هارموني پایه آلومینیومی

3,100,000

Fiber Plast

551

صندلي بدون دسته فایبر پالست

3,300,000

Metal Plast

گروه مدل

521

صندلي بدون دسته متال پالست

3,300,000

N607W

صندلی بدون دسته فلزی برسو باکف و پشت اتصال چوبی

10,500,000

N608W

صندلی دسته دار فلزی برسو باکف و پشت اتصال چوبی

11,500,000

N607AL

صندلی بدون دسته آلومنیوم برسو باکف و پشت اتصال آلومنیومی

_

N608AL

صندلی دسته دار آلومنیوم برسو باکف و پشت اتصال آلومنیومی

_

N604W

صندلی بدون دسته فلزی تونت با کف ،پشت و اتصال چوبی

9,800,000

N606W

صندلی دسته دار فلزی تونت با کف ،پشت و اتصال چوبی

10,800,000

N604AL

صندلی بدون دسته آلومنیوم تونت با کف ،پشت و اتصال آلومنیومی

_

N606AL

صندلی دسته دار آلومنیوم تونت با کف ،پشت و اتصال آلومنیومی

_

Café

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Vega
S Class
Harmony
صندلی چند منظوره

Bresso
Bresso-AL
Tonet
Tonet-AL
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گروه مدل

Tolix

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

N501W

صندلی بدون دسته فلزی تولیکس،کف چوب

8,000,000

N501

صندلی بدون دسته فلزی تولیکس

6,300,000

N502

صندلی دسته دار فلزی تولیکس

7,000,000

N506

صندلی دسته دار تولیکس II

7,500,000

نیمکت دو نفره فلزی تولیکس پشتی دار با کف چوبی

18,000,000

تصویر

N504

صندلی چند منظوره

Lord

N104

Bertoia

N102

Bertoia II

N103

Diamond

N101

نیمکت دو نفره فلزی تولیکس بدون پشتی با کف چوبی

15,000,000

صندلی بدون دسته لرد رنگی

18,000,000

صندلی بدون دسته برتویا رنگی

11,000,000

صندلی بدون دسته برتویا آبکاری کروم

13,500,000

صندلی بدون دسته برتویا رزگلد و گلد

16,500,000

تشک برتویا

1,500,000

صندلی بدون دسته برتویا  IIرنگی

13,000,000

صندلی بدون دسته برتویا  IIآبکاری کروم

15,500,000

صندلی بدون دسته برتویا  IIرزگلد و گلد

18,500,000

تشک برتویا II

1,500,000

صندلی دسته دار دیاموند رنگی

14,000,000

صندلی دسته دار دیاموند آبکاری کروم

16,500,000

صندلی دسته دار دیاموند آبکاری رزگلد و گلد

19,500,000

تشک دیاموند

1,500,000

تفاوت قیمت صندلی های فلزی تولیکس در رنگهای آیرون متال با سایر رنگها مبلغ  700،000لایر می باشد.
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گروه مدل

capri I
Punto

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

capri-bar

صندلی کانتر کاپری پایه فلزی

18,000,000

F210B

صندلی کانتر پونتو پایه چوبی

25,000,000

صندلی بار فلزی الکی

5,000,000

تصویر

Lucky

N105B
صندلی بار فلزی الکی با کاور چوبی

8,000,000

صندلی بار فلزی فیوره رنگی

11,000,000

Bertoia

صندلی کانتر چهار پایه ثابت

Fiore

N106B

Bresso-AL
Tonet-AL
Bresso
Tonet

صندلی بار فلزی فیوره آبکاری رزگلد وگلد

15,000,000

صندلی کانتر فلزی برتویا رنگی

14,000,000

صندلی کانتر فلزی برتویا آبکاری کروم

16,500,000

صندلی کانتر فلزی برتویا آبکاری رزگلد و گلد

22,000,000

N609AL

صندلی کانتر آلومنیومی برسو با کف ،پشت و اتصال آلومنیومی

_

N605AL

صندلی کانتر آلومنیومی تونت با کف ،پشت و اتصال آلومنیومی

_

N609

صندلی کانتر فلزی برسو با کف ،پشت و اتصال چوبی

12,500,000

N605

صندلی کانتر فلزی تونت با کف ،پشت و اتصال چوبی

12,000,000

N851B

صندلي كانتر كیكا

6,300,000

P851B

صندلي کانتر كیكا با تشك

7,800,000

N102B

Kika
SL-SD-001-02
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گروه مدل

X - Treme

N874B

صندلی کانتر اکستریم

_

N110B

صندلی كانتر کافه

4,500,000

P110B

صندلی كانتر کافه با تشک

6,000,000

N591

صندلی كانتر وگا

4,400,000

P591

صندلی كانتر وگا با تشک

5,900,000

صندلی کانتر چوبی روستیک با یراق رنگی

15,500,000

صندلی کانتر چوبی روستیک با یراق آبکاری کروم،طالیی و رزگلد

19,000,000

صندلی کانتر تورینو Iپایه چوبی

31,000,000

صندلی کانتر تورینو Iبا فریم آبکاری طالیی و رزگلد

35,000,000

صندلی کانتر تورینو IIپایه چوبی

32,000,000

Café

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Vega
Torino-I

صندلی کانتر چهار پایه ثابت

Rostic

N275B

P941B

Torino-II

P942B

Veronica
Como

P921B

صندلی کانتر ورونیکا پایه چوبی

31,000,000

P928B

صندلی کانتر کومو پایه چوبی

32,000,000

-

صندلی استول بار تولیکس

6,200,000

-

صندلی استول بار تولیکس با پشتی

_

N419B

صندلی کانتر آلگرا پایه فلزی

12,000,000

Tolix

صندلی کانتر تورینو IIبا فریم آبکاری طالیی و رزگلد

36,000,000

Alegra
SL-SD-001-02
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N301B

صندلی کانتر نایس پایه فلزی

16,000,000

N301BW

کانتر نایس دسته دار پایه چوبی

26,000,000

N300BW

کانتر نایس بدون دسته پایه چوبی

25,000,000

P878BW

کانتر کامفورت پایه چوبی

21,000,000

N414B

کانتر یوگو پایه چوبی

8,700,000

N832B

کانتر شل پایه چوبی

8,800,000

P832B

کانتر شل پایه چوبی با تشک

10,300,000

N420B

صندلی پلی کربنات اپن جکدار آلگرا با پایه مربع استیل

16,000,000

P878B

صندلی اپن جک دار کامفورت با پایه مربع استیل

16,000,000

Kika

صندلی کانتر چهار پایه ثابت

N418B

کانتر آلگرا پایه چوبی

16,000,000

P870B

صندلي اپن جکدار كیكا با تشك پایه مربع استیل

13,500,000

Yugo

گروه مدل

N416B

صندلي اپن جکدار یوگو پایه مربع استیل

12,500,000

Nice

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Comfort
Yugo
Shell
Alegra
صندلی کانتر جکدار

Comfort

تفاوت قیمت صندلی های کانتر فلزی تولیکس در رنگ های آیرون متال با سایر رنگ ها مبلغ  700،000لایر می باشد.
صندلی کانتر نایس با چرم پشت دایموند در رنگ های کرم روشن ،طوسی و مشکی قابل سفارش می باشد و مابه التفاوت مبلغ  1،000،000لایر لحاظ می گردد.
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Maya80

میز مربع  80*80صفحه  MDFبا رنگ پوششی  PUپایه مایا پلیمری

20,000,000

Maya140

میز مستطیل  140*80صفحه  MDFبا رنگ پوششی  PUپایه مایا پلیمری

25,000,000

Sign80

میز مربع  80*80ساین تمام چوب

23,000,000

Sign140

میز مستطیل  140*80ساین تمام چوب

31,000,000

W491

میز گرد قطر  80صفحه  pvcپایه چوبی

18,000,000

W492

میز مربع  80*80صفحه  pvcپایه چوبی

18,000,000

Teria80

میز مربع  80*80تریا تمام چوب

25,000,000

Teria140

میز مستطیل  140*80تریا تمام چوب

31,000,000

Form120

میز مستطیل  95*120فرم تمام چوب

42,000,000

Form160

میز مستطیل  95*180فرم تمام چوب

49,000,000

Form180

میز مستطیل  95*235فرم تمام چوب

55,000,000

Forza

810

میز مربع  80*80صفحه پالستیک پایه آلومینیومی تاشو فورزا

8,500,000

 ForzaRattan

گروه مدل

810 RATTAN

میز مربع  80*80صفحه پالستیک رتن پایه آلومینیومی تاشو فورزا

8,500,000

650

میز مربع  80×80صفحه  ،PVCچهار پایه پروفیلي کروم

1,200,000

651

میز مستطیل  120×80صفحه  ،PVCچهار پایه پروفیلي کروم

17,000,000

652

میز مستطیل  140×80صفحه  ،PVCچهار پایه پروفیلي کروم

19,000,000

653

میز مستطیل  160×80صفحه  ،PVCچهار پایه پروفیلي کروم

22,000,000

660

میز مربع  80×80صفحه شیشه ای10میل ،چهارپایه پروفیلي کروم

12,000,000

661

میز مستطیل  120×80صفحه شیشه ای10میل ،چهارپایه پروفیلي کروم

16,000,000

662

میز مستطیل  140×80صفحه شیشه ای10میل ،چهارپایه پروفیلي کروم

17,000,000

Maya

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Sign
_
میز چند منظوره

Teria
Form
Multi Purpose Table
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گروه مدل

میز چند منظوره

Multi Purpose Table

پایه میز

Table Bases

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

546

میز مربع  85×85صفحه پالستیک ،چهارپایه لوله اي کروم

9,900,000

542

میز مستطیل  120 ×75صفحه پالستیک ،چهارپایه لوله اي کروم

12,000,000

545

میز مستطیل  138 ×88صفحه پالستیک ،چهارپایه لوله اي کروم

14,500,000

547

میز مربع  85×85صفحه پالستیک  ،چهارپایه پروفیلي نقره ای

9,900,000

548

میز مستطیل  120 ×75صفحه پالستیک ،چهارپایه پروفیلي نقره ای

12,000,000

549

میز مستطیل  138 ×88صفحه پالستیک ،چهارپایه پروفیلي نقره ای

14,500,000

543

میز مستطیل  120×75صفحه پالستیک ،پایه پروفیليT

12,000,000

544

میز مستطیل  138×88صفحه پالستیک ،پایه پروفیليT

14,500,000

F491

چهار پایه فست تاشو 80

8,000,000

F491

چهار پایه فست تاشو 100

9,000,000

F492

چهار پایه فست تاشو 120*80

9,500,000

F492

چهار پایه فست تاشو 140*80

10,000,000

F493

چهار پایه فست تاشو 160*80

11,000,000

S1

پایه میز چدنی مربع استیل

6,600,000

S3

پایه میز چدنی مستطیل استیل دوبل

12,000,000

O1

پایه میز چدنی گرد استیل

6,600,000

E1

پایه میز پله ای چدنی کروم

6,000,000

R1

پایه میز بشقابی کروم

5,000,000

Y1

پایه میز سه پر چدنی

6,800,000

X7

پایه میز چهار پر چدنی

7,000,000

X2

پایه میز چهار پر استیل کالیفرنیا

_

تصویر
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گروه مدل

Tick

X3

پایه میز چهار پر چدنی کلرادو

7,900,000

Tick

پایه تیک (عدد)

2,100,000

چهار پایه لوپ پروفیلی 90

8,000,000

-

چهار پایه لوپ پروفیلی 120

9,500,000

X5

پایه میز دایکاست آلومینیومی انگلند چهار پر

9,300,000

X8

پایه میز چهار پر دایکاست آلومینیوم واشنگتن

7,000,000

X4

پایه میز چهار پر دایکاست آلومینیوم هوستون

7,000,000

X6

پایه میز چهار پر چدنی آنتیک

8,200,000

X6-L

پایه میز چهار پر چدنی آنتیک (بزرگ)

9,200,000

X9

پایه میز دایکاست آلومینیوم انگلند دوبل مستطیل

13,000,000

S2

پایه میز مربع ورقی رنگی

6,800,000

Loop

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

پایه میز
Table Bases

بابت ارتفاع لوله ی پایه میزهای بار ،مبلغ  600،000لایر ما به التفاوت لحاظ می گردد.
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گروه مدل

مبلمان فضای باز حصیری

803

صندلی بدون دسته حصیری بامبو

3,300,000

804

صندلی دسته دار حصیری بامبو

3,900,000

Boston 90
Rattan

میز مربع  90*90حصیری بوستون

11,500,000

Boston 150
Rattan

میز مستطیل  150*90حصیری بوستون

15,000,000

509

میز مربع  ، 85×85چهار پایه لوله ای پالستیک

4,500,000

513

میز گرد قطر  ، 102چهار پایه لوله ای پالستیک

_

514

میز مستطیل  ، 120×75چهار پایه لوله ای پالستیک

6,000,000

515

میز نیم بیضی  ، 136×84چهار پایه لوله ای پالستیک

7,000,000

516

میز مستطیل  ، 130*80چهار پایه لوله ای پالستیک

7,000,000

517

میز مربع  85×85پایه فاوری پالستیک

6,000,000

518

میز گرد قطر  102پایه فاوری پالستیک

7,200,000

Bambo

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

Boston
Plastic Table
میزچندمنظوره فضای باز
Favori Table
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گروه مدل

519

میز بیضی  140×90پایه فاوری پالستیک

8,200,000

520

میز مستطیل  138×88پایه فاوری پالستیک

8,200,000

909

میز مربع  80×80دکور چوب پالستیک

13,000,000

912

میز مستطیل  140×80دکورچوب پالستیک

16,500,000

913

میز نیم بیضی  100×165دکورچوب پالستیک

21,000,000

395

میز عسلی  40*60رویال پالستیک

1,900,000

_

میز عسلی  36x36ویو پلیمری

2,100,000

506

صندلي دسته دار فاوری

2,100,000

507

صندلي دسته دار پرستیژ

2,200,000

502

صندلي بدون دسته آرمونی

1,700,000

504

صندلي دسته دار آرمونی

1,900,000

503

صندلي بدون دسته ملودی

1,700,000

505

صندلي دسته دار ملودی

1,900,000

Favori Table

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

میزچندمنظوره فضای باز

Plastic Table
Royal
wave
Favori
Prestige

صندلی فضای باز تمام پالست

Armony
Melody
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گروه مدل

501D

تخت استخري بدون دسته پشت توري مایرا

_

501D

تخت استخري بدون دسته حصیري فیجی

_

730

صندلی سه نفره استادیومی شل

14,000,000

760

صندلی سه نفره استادیومی یوگو

14,000,000

750

صندلی سه نفره استادیومی اسمارت

15,000,000

صندلي استادیومي بریکو پشت کوتاه با ورق گالوانیزه

1,500,000

صندلي استادیومی بریکو پشت کوتاه با نیم ورق

1,300,000

صندلي استادیومی بریکو پشت کوتاه با فریم

1,300,000
1,900,000

تخت استخری

Fiji
Shell
Yugo
Smart
Brico
Fiber
Plast

704

صندلي استادیومی فایبر پالست با فریم

710

صندلي استادیومي امگا بدون پشتی (کفی دو پیچ)

1,100,000

716

صندلی استادیومی دو پیچ سی.آر

1,250,000

Kika

720

صندلی استادیومی کیکا

7,500,000

740

صندلی استادیومی تاشو کام

7,500,000

Omega

700

Kam

صندلی استادیومی

500D

تخت استخري دسته دار پشت توري مایرا

_

Myra

کد کاال

شرح محصول

قیمت (ریال)

تصویر

C.r

نصب
در خصوص نصب صندلی ها از رول بولت و یا چسب بتون استفاده میگردد و هزینه آن به تعداد ،محل نصب و نوع صندلی بستگی دارد.
مواد افزودنی
به منظور افزایش مقاومت در برابر آتش جهت سالن های سرپوشیده میتوان از مواد تاخیر انداز آتش Anti-Fireاستفاده نمود که هزینه آن به تعداد و نوع صندلی بستگی دارد.
مطابق نیاز مشتری و به منظور پایداری بیشتر رنگ در استادیومهای فضای باز میتوان از درصد باالتری از این مواد استفاده نمود و هزینه آن به تعداد و نوع صندلی بستگی دارد.
در تولید کلیه محصوالت استادیومی از مواد مقاومت رنگ در برابر نور خورشید Anti-UVاستفاده میگردد.
آپشن ها
فریم و یا ناودانی جهت جوش دادن صندلیها به سازههای فلزی مورد استفاده قرار میگیرد.
جهت نصب صندلیهای مدل بریکو (کد  )700روی سازههای مرسوم میتوان از  2عدد نیم ورق گالوانیزه استفاده نمود که در  4نقطه روی سطح فیکس میگردد.
کلیه صندلیهای فوق بصورت نیمکتی و یا نصب به دیوار بنابر سفارش قابل عرضه میباشد.
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صفحه میز پی وی سی
ابعاد

شکل

ابزار نظری و اداری  25میل

صفحه دوبل  50میل

60 x 60

6,300,000

ريال

7,300,000

ريال

70 x 70

8,000,000

ريال

9,000,000

ريال

80 x 80

9,500,000

ريال

11,000,000

ريال

90 x 90

10,000,000

ريال

12,000,000

ريال

100 x 100

14,500,000

ريال

16,000,000

ريال

110 x 110

15,000,000

ريال

17,500,000

ريال

120 x 120

17,500,000

ريال

21,000,000

ريال

110 x 60

10,000,000

ريال

12,000,000

ريال

110 x 70

11,000,000

ريال

13,000,000

ريال

110 x 80

12,000,000

ريال

14,000,000

ريال

120 x 60

11,000,000

ريال

13,000,000

ريال

120 x 70

13,000,000

ريال

14,000,000

ريال

120 x 80

14,000,000

ريال

16,000,000

ريال

120 x 90

15,300,000

ريال

17,000,000

ريال

140 x 60

12,000,000

ريال

14,500,000

ريال

140 x 70

14,000,000

ريال

16,000,000

ريال
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ابعاد

شکل

ابزار نظری و اداری  25میل

صفحه دوبل  50میل

140 x 80

14,500,000

ريال

17,000,000

ريال

140 x 90

16,000,000

ريال

18,000,000

ريال

160 x 60

14,500,000

ريال

17,000,000

ريال

160 x 70

16,000,000

ريال

18,000,000

ريال

160 x 80

17,000,000

ريال

19,000,000

ريال

160 x 90

18,000,000

ريال

20,000,000

ريال

180 x 60

16,000,000

ريال

18,000,000

ريال

180 x 70

17,000,000

ريال

19,000,000

ريال

180 x 80

18,000,000

ريال

20,000,000

ريال

180 x 90

19,000,000

ريال

22,000,000

ريال

180 x 100

25,000,000

ريال

29,000,000

ريال

200 x 80

23,000,000

ريال

26,000,000

ريال

200 x 90

25,000,000

ريال

28,000,000

ريال

200 x 100

28,000,000

ريال

30,000,000

ريال
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