
 1401فروردیه  محصوالت مبلمان اداری طراحان لیست فروش

  (ریال ) قیمت  شرح محصول کد محصول ردیف

 کًريش 1
 -هکاًیسم سیٌکرٍى براکت دار 

 دستِ چَبی با رٍکش چرم

57,750,000 
 

 کًريش لمسه 2
 -هکاًیسم سیٌکرٍى براکت دار 

 لوسِ سَزی پشتی صٌدلی

61,000,000 
 

3 M2018 جذیذ 
هکاًیسم دٍاّرهِ،دستِ تٌظیوی با 

 رٍیِ اًتگرال

33,000,000 
 

4 GL 
 -دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال

37,000,000 
 



5 M101 
دستِ یکتیکِ   -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال -کرٍم

35,750,000 
 

6 K101 
دستِ یکتیکِ  -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 رٍیِ  اًتگرال-کرٍم

33,000,000 
 

7 C101 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

29,000,000 
 

8 M102 
 -دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال

35,750,000 
 

9 K102 
-دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 رٍیِ  اًتگرال

33,000,000 
 



10 C102 
هتصل دستِ  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

29,000,000 
 

11 M104 
 -دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال

35,750,000 
 

12 K104 
-دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 رٍیِ  اًتگرال

33,000,000 
 

13 C104 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

29,000,000 
 

14 M200 
دستِ یکتیکِ  -هکاًیسم سیٌکرٍى 

 کرٍم با پد چَبی ٍ چرم

44,000,000 
 



15 K200 
دستِ یکتیکِ  -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 کرٍم با پد چَبی ٍ چرم

35,750,000 
 

16 C200 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

31,600,000 
 

17 M201 
دستِ یکتیکِ  -هکاًیسم سیٌکرٍى 

 کرٍم با پد چَبی ٍ چرم

44,000,000 
 

18 K201 
دستِ یکتیکِ  -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 کرٍم با پد چَبی ٍ چرم

35,750,000 
 

19 C201 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

31,600,000 
 



20 M202 
 -دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال

38,500,000 
 

21 K202 
-دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 رٍیِ  اًتگرال

34,400,000 
 

22 C202 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

30,000,000 
 

23 M203 
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

34,400,000 
 

24 K203 
دستِ  -اّرهِ براکت دار هکاًیسم دٍ 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

30,000,000 
 



25 C203 
دستِ تٌظیوی با  -پایِ لَلِ ای کرٍم

 پد اًتگرال

26,000,000 
 

26 M204 
 -دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال

37,000,000 
 

27 K204 
-دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 رٍیِ  اًتگرال

34,400,000 
 

28 C204 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 بِ پایِ کرٍم، رٍیِ اًتگرال

30,000,000 
 

29 M205 
 -دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍ اّرهِ 

 رٍیِ اًتگرال

41,200,000 
 



30 K205 
-دستِ  کرٍم -هکاًیسم دٍاّرهِ 

 رٍیِ  اًتگرال

37,000,000 
 

31 C205 
دستِ هتصل  -پایِ کٌفراًسی کرٍم

 کرٍم، رٍیِ اًتگرال بِ پایِ

33,000,000 
 

32 M1020 
دستِ یک تیکِ -هکاًیسم دٍ اّرهِ

 رٍ دستِ اًتگرال-کرٍم

34,400,000 
 

33 K9010 
رٍ -دستِ کرٍم-هکاًیسم دٍ اّرهِ

 دستِ اًتگرال

32,300,000 
 

34 C9010 
رٍ -دستِ کرٍم-کٌفراًسی پایِ کرٍم

 دستِ اًتگرال

27,500,000 
 



35 M1030 
دستِ یک تیکِ -هکاًیسم دٍ اّرهِ

 رٍ دستِ اًتگرال-کرٍم

34,400,000 
 

36 K9020 
رٍ -دستِ کرٍم-هکاًیسم دٍ اّرهِ

 دستِ اًتگرال

32,300,000 
 

37 C9020 
رٍ -دستِ کرٍم-کٌفراًسی پایِ کرٍم

 دستِ اًتگرال

27,500,000 
 

38 M1040 
دستِ یک تیکِ -هکاًیسم دٍ اّرهِ

 اًتگرالرٍ دستِ -کرٍم

34,400,000 
 

39 K9030 
رٍ -دستِ کرٍم-هکاًیسم دٍ اّرهِ

 دستِ اًتگرال

32,300,000 
 



40 C9030 
رٍ -دستِ کرٍم-کٌفراًسی پایِ کرٍم

 دستِ اًتگرال

27,500,000 
 

41 M8010 
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

32,300,000 
 

42 K6010 
دستِ  -اّرهِ براکت دار هکاًیسم دٍ 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

28,900,000 
 

43 C6010 
دستِ تٌظیوی با  -پایِ لَلِ ای کرٍم

 پد اًتگرال

24,750,000 
 

44 M8020 
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

31,000,000 
 



45 K6020 
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 با پد اًتگرالتٌظیوی 

28,900,000 
 

46 C6020 
دستِ تٌظیوی با  -پایِ لَلِ ای کرٍم

 پد اًتگرال

24,750,000 
 

47 M8030 
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

31,000,000 
 

48 K6030 
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

28,900,000 
 

49 C6030 
دستِ تٌظیوی با  -پایِ لَلِ ای کرٍم

 پد اًتگرال

24,750,000 
 

50 T6010 
هکاًیسم قفل کي حلقِ 

 ساًت،دستِ تٌظیوی27دار،جک

37,000,000 
 



51 T6020 
هکاًیسم قفل کي حلقِ 

 ساًت،دستِ تٌظیوی27دار،جک

37,000,000 
 

52 T6030 
هکاًیسم قفل کي حلقِ 

 ساًت،دستِ تٌظیوی27دار،جک

37,000,000 
 

53 
مرياریذ 

 چهارپایه

پشتی -دستِ اًتگرال -پایِ کرٍم 

 طَری هش

12,400,000 
 

 وازویه چرخذار 54
دستِ  -هکاًیسم دٍ اّرهِ براکت دار 

 تٌظیوی با پد اًتگرال

28,900,000 
 



55 
وازویه 

 کىفراوسی

-پایِ ٍ دستِ یکتیکِ لَلِ ای کرٍم

 پد دستِ اًتگرال

19,250,000 
 

 پایِ ٍ دستِ یکتیکِ کرٍم هیراد 56

21,300,000 
 

 وگیه 57
پد دستِ -پایِ ٍ دستِ یکتیکِ

 پالستیکی

13,600,000 
 

 مبل  طراحان 58
پایِ ٍ دستِ یکتیکِ  -تک ًفرُ  

 رٍدستِ اًتگرال-کرٍم

22,000,000 
 



 مبل  طراحان 59
-پایِ ٍ دستِ یکتیکِ کرٍم -دًٍفرُ 

 رٍدستِ اًتگرال

39,900,000 
 

 3000مبل 60
کالف چَبی با رٍکش -تک ًفرُ

 اسفٌج ٍ چرم

26,000,000 
 

 3000مبل 61
کالف چَبی با رٍکش اسفٌج -دًٍفرُ

 ٍ چرم

39,900,000 
 

 مبل هخامىشی 62
تک ًفرُ با دستِ چَبی ٍ رًگ 

 پَلیشی ٍ ضد خش

34,400,000 
 

 مبل هخامىشی 63
دٍ ًفرُ با دستِ چَبی ٍ رًگ 

 پَلیشی ٍ ضد خش

57,750,000 
 



64 
مبل هخامىشی 

 لمسه

تکٌفرُ با دستِ چَبی ٍ رًگ 

ّای کارشدُ در  پَلیشی دکوِ 

 پشتی ٍ جلَ

40,600,000 
 

65 
مبل هخامىشی 

 لمسه

دًٍفرُ با دستِ چَبی ٍ رًگ 

ّای کارشدُ در  پَلیشی دکوِ 

 پشتی ٍ جلَ

66,700,000 
 

 عدد شیشِ 2پایِ خرچٌگی، دارای  جلً مبل 66

- 
 

 6020اوتظار  67
-پایِ هشکی-اًتظار ردیفی سِ ًفرُ

 دستِ لَلِ ای ثابت

48,000,000 
 

 6010اوتظار 68
پایِ -اًتظار ردیفی چْار ًفرُ

 دستِ لَلِ ای ثابت-هشکی

60,500,000 
 



 ساًت12جک -پایِ کرٍم گرداى صذف چرخذار 69

22,000,000 
 

 صذف اٌپىی 70
 27کرٍم،جک 50با دیسکت 

 قابلیت تٌظین ارتفاع -ساًت

27,500,000 
 

 صذف محصلی 71
دستِ ام دی اف ٍکیَم -با پایِ کرٍم

 ٍ جای قلن

21,300,000 
 

 صذف دیسکتی 72
 21جک  -کرٍم 50با دیسکت 

 قابلیت تٌظین ارتفاع-ساًت

24,750,000 
 



73 
صذف 

 واهارخًری
 چْارپایِ کرٍم

18,500,000 
 

 پایِ کرٍم-ًفرُ 2اًتظار ردیفی  اوتظارصذف  74

35,750,000 
  

 پایِ کرٍم-ًفرُ 3اًتظار ردیفی  صذف اوتظار 75

52,000,000 
 

 پایِ کرٍم-ًفرُ 4اًتظار ردیفی  صذف اوتظار 76

68,000,000 
 

 صذف  محصلی 77
با -پایِ کرٍم-ًفرُ 3اًتظار ردیفی 

 دستِ هحصلی ام دی اف ٍکیَم

65,300,000 
 



 صذف محصلی 78
با -پایِ کرٍم-ًفرُ 4اًتظار ردیفی 

 دستِ هحصلی ام دی اف ٍکیَم

77,000,000 
 

79 K600 محصلی 
دستِ ام دی اف ٍکیَم  -پایِ کرٍم 

 ٍ جای قلن

23,400,000 
 

80 K600 محصلی 
دستِ ام دی اف  -پایِ هشکی 

 ٍکیَم ٍ جای قلن

22,000,000 
 

81 M812 
تک اّرهِ دستِ تٌظیوی،هکاًیسم 

 براکت دار با قفل چْار حالتِ

34,300,000 
 

82 K712 
دستِ تٌظیوی،هکاًیسم تک اّرهِ 

 براکت دار با قفل چْار حالتِ

31,000,000 
 



83 C712 
دستِ تٌظیوی، پشتی ثابت، پایِ 

 کٌفراًسی کرٍم 

27,500,000 

 

 


