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نمایشگاه مرکزی: میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، باالتر از پمپ بنزین، نبش کوچه شریف، پالک 41 کدپستی: 53111 15816
تلفن: 8831۷5۲3 - 883۰3۹4۰ - 88836۹۹6 )۰۲1(             فکس: 8831۷۷36 )۰۲1(

دفتر مرکزی و کارخانه: تهران بزرگراه آزادگان، احمد آباد مستوفي، میدان پارسا، صنوبر چهارم شمالي، شهرک صنعتي بهسازي صنایع چوب ایران، واحدشماره یک
تلفن: 4 - 56۷1۷143  )۰۲1( ،  فکس : 56۷1۷145 )۰۲1(              تلفن: 4 - ۲6۲1۷۷63 )۰۲1( ،  فکس : ۲6۲1۷۹38 )۰۲1(

www.arvand-chair.com, info@arvand-chair.com

)از تاریخ 1401/01/14 تا اطالع ثانوی(

Central show room :     Tel : +98 21 8883 6996
            +98 21 8830 3940
                                               +98 21 8831 7523
                                        Fax : +98 21 8831 7736                                 

Factory phone :     Tel : +98 21 2621 7763 - 4
     Fax : +98 21 2621 7938
     Tel : +98 21 5671 7143 - 4
     Fax : +98 21 5671 7145

مدیریت

 مدیریت جكدار پشت بلند طرح اجالس83,000,000 1716

 مدیریت جكدارطرح اجالس با مكانيزم 80,000,000 1714

 مدیریت با مكانيزم طرح ایمز1734220,000,000

مدیریت جكدار با مكانيزم با دسته و پایه چوبي 50,000,000 2014

مدیریت جكدار پشت بلند با مكانيزم 84,000,000 2914

مدیریت جكدار پشت كوتاه با مكانيزم 81,000,000 2912

صندلي مدیریت جكدار با مكانيزم با دسته و پایه چوبي 55,000,000 3320

مدیریت جكدار با مكانيزم  50,000,000 3316

مدیریت جكدار با مكانيزم با كف و پشت چوبي 41,000,000 3416

مدیریت جكدار با مكانيزم 43,000,000 3614

مدیریت جكدار با مكانيزم با روكش چرمي65,000,000 4414

مدیریت جكدار با مكانيزم با روكش توري68,000,000 5516

مدیریت جكدار با مكانيزم 48,000,000 5614

مدیریت جكدار با مكانيزم باپشتي توري 55,000,000 3014

صندلي مدیریت جكدار44,000,000 6014

مدیریت جكدار با مكانيزم41,000,000 1814

مدیریت جكدار با مكانيزم571450,000,000

مدیریت جكدار با مكانيزم با دسته و پایه چوبی572055,000,000

مدیریت جكدار با مكانيزم و با زیر سری و پشتی توری801658000,000
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كارشناسی

كارشناسي جكدار با مكانيزم38,000,000 1914

كارشناسي جكدار با مكانيزم و با دسته و پایه چوبي47,000,000 2016

كارشناسي جكدار با مكانيزم 41,000,000 2414

كارشناسي جكدار با مكانيزم  با پشتي توري53,000,000 3214

كارشناسي جكدار با مكانيزم47,000,000 3314

كارشناسي جكدار با مكانيزم با دسته و پایه چوبي53,000,000 3318

كارشناسي جكدار با مكانيزم 41,000,000 3612

كارشناسي جكدار با مكانيزم 60,000,000 4412

كارشناسي جكدار با مكانيزم با كف و پشت توري66,000,000 5514

كارشناسي جكدار با مكانيزم46,000,000 5612

 كارشناسي جكدار با مكانيزم با كف و پشت چوبي39,000,000 3414

كارشناسي جكدار با مكانيزم 34,000,000 5814

كارشناسی با پایه پنج پر پالستيک34,000,000 5912

كارشناسی جكدار41,000,000 6012

كارشناسي جكدار با مكانيزم571247,000,000

كارشناسي جكدار با مكانيزم و با دسته و پایه چوبی571853,000,000

كارشناسي جكدار با مكانيزم و با پشت توري801455,000,000
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انتظار

انتظار 2 نفره با كف و پشت فلزي با تشک و بدون ميز60,000,000 3910

انتظار 3 نفره با كف و پشت فلزي با تشک و بدون ميز77,000,000 3910

 انتظار 4 نفره با كف و پشت فلزي با تشک و بدون ميز90,000,000 3910

انتظار 2 نفره با كف و پشت چوبي با تشک و بدون ميز65,000,000 3912

انتظار 3 نفره با كف و پشت چوبي با تشک و بدون ميز88,000,000 3912

انتظار 4 نفره با كف و پشت چوبي با تشک و بدون ميز110,000,000 3912

س و ویزیتوري
كنفران

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت28,000,000 1910

كنفرانس گردان جكدار بدون مكانيزم50,000,000 3114

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت33,000,000 3410

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت33,000,000 3610

3310H 38,000,000كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت پشت بلند

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت34,000,000 3310

3310HW42,000,000كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت پشت بلند با دسته چوبی

3310W38,000,000كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت با دسته چوبی

كنفرانس و ویزیتوری با مكانيزم و پایه ثابت چهار پر571147,000,000

كنفرانس و ویزیتوری با جک باالبر و پایه ثابت چهار پر571047,000,000

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت50,000,000 4410

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت34,000,000 5610
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اپراتوري و كامپيوتر

اپراتوري جكدار با مكانيزم بدون دسته35,000,000 2404

اپراتوري جكدار با تشک و پشتي 27,000,000 3714

اپراتوري جكدار با مكانيزم 26,000,000 3814

اپراتوري با جک بلند و مكانيزم و حلقه زیرپایي34,000,000 3814

اپراتوري  جكدار بدون دسته 28,000,000 5404

اپراتوري جكدار با دسته33,000,000 5414

اپراتوري با جک بلند ومكانيزم وحلقه زیرپایي بدون دسته37,000,000 5406

 اپراتوري با جک بلند و مكانيزم وحلقه زیرپایي38,000,000 5416

اپراتوري با جک بلند وحلقه زیر پایي بدون پشتی و دسته19,000,000 1010

س و ویزیتوري
كنفران

كنفرانس و ویزیتوري پایه ثابت27,000,000 5810
 

كنفرانس با پایه فلزی ثابت38,000,000 5910

كنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت )توری(35,000,000 5510

كنفرانس پایه ثابت32,000,000 6010
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اجتماعات ) چهارپایه (  

چهارپایه بدون دسته  9,500,000 2200

چهارپایه با دسته با تشک كف و پشت11,000,000 2310

چهارپایه بدون دسته با تشک كف و پشت10,000,000 2300

چهارپایه با دسته بدون تشک كف و پشت10,000,000 2330

چهارپایه بدون دسته و بدون تشک كف و پشت 9,000,000 2323

چهارپایه با دسته 14,000,000 3710

چهارپایه بدون دسته371012,000,000

چهارپایه با دسته13,000,000 3810

آموزشي ) چهارپایه (

چهارپایه با دسته آموزشي18,000,000 2110

آموزشي چوبي با كف تاشو و ميز پشتي با استراكچر فلزي )2پایه(30,000,000 2320

  چهارپایه با كف و پشت چوبي با دسته آموزشي و سبد24,000,000 2340

چهارپایه با كف و پشت پارچه اي  با دسته آموزشي و سبد26,000,000 2343

3810s 19,000,000چهارپایه با دسته آموزشي

3810s 20,000,000چهارپایه با دسته آموزشي و سبد
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مبلمان انتظار ) با ميزهاي مربوطه (

مبل مدوالر بدون قوس 40,000,000 4110

مبل مدوالر با قوس  بيروني44,000,000 4210

مبل مدوالر با قوس داخلي44,000,000 4310

ميز عسلي مدوالر بدون قوس511016,000,000

ميز عسلي مدوالر  با قوس  بيروني18,000,000 5210

ميز عسلي مدوالر  با قوس داخلي18,000,000 5310

ميز پذیرایی مدوالر )مستطيل(20,000,000 5111

مبلمان راحتی

1730 180,000,000)Eames(   صندلی راحتی ایمز

1732 70,000,000)Eames(   زیرپایی جلوی صندلی راحتی ایمز

1740 180,000,000)Evolution(   صندلی راحتی اولوشن

1742 70,000,000)Evolution(   زیرپایی جلوی صندلی راحتی اولوشن
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مبلمان مدیریت ) با ميزهاي مربوطه (

مبل یک نفره60,000,000 4010

مبل سه نفره88,000,000 4012

ميز عسلي مربع شيشه ای20,000,000 5010

ميز پذیرایي  مستطيل شيشه ای26,000,000 5012

مبل یک نفره53,000,000 4013

مبل دو نفره83,000,000 4014

ميز مربع شيشه اي 21,000,000 5013

مبلمان مدیریت 

مبل یک نفره )لوكورپوزیه(125,000,000 4015

مبل دو نفره )لوكورپوزیه(200,000,000 4016

مبل یک نفره )بارسلون(160,000,000 4017

مبل دو نفره )بارسلون(254,000,000 4018

جلو مبلي چرمي )بارسلون(77,000,000 4019

تخت یک نفره چرمي )بارسلون(130,000,000 4020
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تلفن: 4 - 56۷1۷143  )۰۲1( ،  فکس : 56۷1۷145 )۰۲1(              تلفن: 4 - ۲6۲1۷۷63 )۰۲1( ،  فکس : ۲6۲1۷۹38 )۰۲1(

www.arvand-chair.com, info@arvand-chair.com

)از تاریخ 1401/01/14 تا اطالع ثانوی(

Central show room :     Tel : +98 21 8883 6996
            +98 21 8830 3940
                                               +98 21 8831 7523
                                        Fax : +98 21 8831 7736                                 

Factory phone :     Tel : +98 21 2621 7763 - 4
     Fax : +98 21 2621 7938
     Tel : +98 21 5671 7143 - 4
     Fax : +98 21 5671 7145

س با پایه فلزی
فلورن

4030 M 88,000,000مبل یكنفره فلورنس با پایه فلزی

4032 M 130,000,000مبل دونفره فلورنس با پایه فلزی

4034 M 180,000,000مبل سه نفره فلورنس با پایه فلزی

4023 M 24,000,000نيمكت یكنفره فلورنس با پایه فلزی

4021 M 34,000,000نيمكت دونفره فلورنس با پایه فلزی

4022 M 47,000,000نيمكت سه نفره فلورنس با پایه فلزی

5019 MG  27,000,000ميز مربع )60*60( با پایه فلزی با صفحه شيشه

5019 MW  35,000,000ميز مربع )60*60( با پایه فلزی با صفحه چوب

5019 MS  60,000,000ميز مربع )60*60( با پایه فلزی با صفحه سنگ

5020 MG  35,000,000ميز مستطيل )57/5*115( با پایه فلزی با صفحه شيشه

5020 MW  41,000,000ميز مستطيل )57/5*115( با پایه فلزی با صفحه چوب

5020 MS  73,000,000ميز مستطيل )57/5*115( با پایه فلزی با صفحه سنگ

5021 MG  38,000,000ميز مربع )90*90( با پایه فلزی با صفحه شيشه

5021 MW  50,000,000ميز مربع )90*90( با پایه فلزی با صفحه چوب

5021 MS 
 

ميز مربع )90*90( با پایه فلزی با صفحه سنگ86,000,000
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س با پایه چوبی
فلورن

4030 W 90,000,000مبل یكنفره فلورنس با پایه چوبی

4032 W 140,000,000مبل دونفره فلورنس با پایه چوبی

4034 W 200,000,000مبل سه نفره فلورنس با پایه چوبی

4023 W 30,000,000نيمكت یكنفره فلورنس با پایه چوبی

4021 W 41,000,000نيمكت دونفره فلورنس با پایه چوبی

4022 W 65,000,000نيمكت سه نفره فلورنس با پایه چوبی

5019 WG  35,000,000ميز مربع )60*60( با پایه چوبی با صفحه شيشه

5019 WW  41,000,000ميز مربع )60*60( با پایه چوبی با صفحه چوب

5019 WS  70,000,000ميز مربع )60*60( با پایه چوبی با صفحه سنگ

5020 WG  51,000,000ميز مستطيل )57/5*115( با پایه چوبی با صفحه شيشه

5020 WW  53,000,000ميز مستطيل )57/5*115( با پایه چوبی با صفحه چوب

5020 WS  88,000,000ميز مستطيل )57/5*115( با پایه چوبی با صفحه سنگ

5021 WG  51,000,000ميز مربع )90*90( با پایه چوبی با صفحه شيشه

5021 WW  53,000,000ميز مربع )90*90( با پایه چوبی با صفحه چوب

5021 WS  92,000,000ميز مربع )90*90( با پایه چوبی با صفحه سنگ
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ش
آمفي تئاتر و همای

آمفي تئاترطرح اجالس پایه ثابت با دسته مشترك40,000,000 1710

آمفي تئاترطرح اجالس پایه ثابت با دسته مشترك با پشت بلند45,000,000 1710

آمفي تئاترطرح اجالس پایه ثابت با دسته مستقل 45,000,000 1720

آمفي تئاترطرح اجالس پایه ثابت با دسته مستقل با پشت بلند50,000,000 1720

آمفي تئاتر با دسته مشترك و پایه ثابت و كف تاشو47,000,000 2710

آمفي تئاتر با دسته مشترك تحریري و پایه ثابت و كف تاشو54,000,000 2710

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت وكف تاشو54,000,000 2720

آمفي تئاتر با دسته مستقل تحریري و پایه ثابت و كف تاشو60,000,000 2720

آمفي تئاتر با دسته مشترك  و پایه ثابت وكف تاشو45,000,000 2810

آمفي تئاتر با دسته مشترك تحریري پایه ثابت وكف تاشو50,000,000 2810

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت وكف تاشو50,000,000 2820

آمفي تئاتر با دسته مستقل تحریري و پایه ثابت با كف تاشو56,000,000 2820

آمفي تئاتر دو نفره با دسته مشترك و پایه پرتابل و كف تاشو90,000,000 2810

آمفي تئاتر دو نفره با دسته مشترك  تحریري و پایه پرتابل و كف تاشو100,000,000 2810
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ش
آمفي تئاتر و همای

آمفي تئاتر سه نفره با دسته مشترك و پایه پرتابل و كف تاشو130,000,000 2810

آمفي تئاتر سه نفره با دسته مشترك تحریري پایه پرتابل150,000,000 2810

آمفي تئاتر با دسته مشترك و پایه ثابت و كف تاشو47,000,000 2910

آمفي تئاتر با دسته مشترك تحریري  پایه ثابت و كف تاشو54,000,000 2910

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت و كف تاشو54,000,000 2920

آمفي تئاتر با دسته مستقل تحریري و پایه ثابت و كف تاشو60,000,000 2920

آمفي تئاتر دو نفره با دسته مشترك و پایه پرتابل و كف تاشو95,000,000 2910

آمفي تئاتر دو نفره با دسته مشترك  تحریري و پایه پرتابل و كف تاشو110,000,000 2910

آمفي تئاتر سه نفره با دسته مشترك و پایه پرتابل و كف تاشو140,000,000 2910

آمفي تئاتر سه نفره با دسته مشترك تحریري و پایه پرتابل و كف تاشو160,000,000 2910

آمفي تئاتر با دسته مشترك و پایه ثابت و كف تاشو32,000,000 3010

آمفي تئاتر با دسته مشترك تحریري و پایه ثابت و كف تاشو35,000,000 3010

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت و كف تاشو38,000,000 3020

آمفي تئاتر با دسته مستقل تحریري و پایه ثابت و كف تاشو41,000,000 3020

آمفي تئاتر با دسته مشترك و پایه ثابت و كف تاشو301238,000,000

آمفي تئاتر با دسته مشترك تحریري و پایه ثابت و كف تاشو301241,000,000

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت و كف تاشو302243,000,000

آمفي تئاتر با دسته مستقل تحریري و پایه ثابت و كف تاشو302247,000,000



لیست قیمت محصوالت گروه صنعتی اروند

تصویرشرح محصولقیمت ) ریال (کد محصولتصویرنوع

12

نمایشگاه مرکزی: میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، باالتر از پمپ بنزین، نبش کوچه شریف، پالک 41 کدپستی: 53111 15816
تلفن: 8831۷5۲3 - 883۰3۹4۰ - 88836۹۹6 )۰۲1(             فکس: 8831۷۷36 )۰۲1(

دفتر مرکزی و کارخانه: تهران بزرگراه آزادگان، احمد آباد مستوفي، میدان پارسا، صنوبر چهارم شمالي، شهرک صنعتي بهسازي صنایع چوب ایران، واحدشماره یک
تلفن: 4 - 56۷1۷143  )۰۲1( ،  فکس : 56۷1۷145 )۰۲1(              تلفن: 4 - ۲6۲1۷۷63 )۰۲1( ،  فکس : ۲6۲1۷۹38 )۰۲1(

www.arvand-chair.com, info@arvand-chair.com

)از تاریخ 1401/01/14 تا اطالع ثانوی(

Central show room :     Tel : +98 21 8883 6996
            +98 21 8830 3940
                                               +98 21 8831 7523
                                        Fax : +98 21 8831 7736                                 

Factory phone :     Tel : +98 21 2621 7763 - 4
     Fax : +98 21 2621 7938
     Tel : +98 21 5671 7143 - 4
     Fax : +98 21 5671 7145

مبلمان سينما

صندلی سينمایی با دسته مشترك و كف تاشو35,000,000 1510

صندلی سينمایی با دسته مستقل و كف تاشو41,000,000 1520

صندلی سينمایی برقی200,000,000 1420

ش
آمفي تئاتر و همای

آمفي تئاتر با دسته مشترك و پایه ثابت و كف تاشو701040,000,000

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت و كف تاشو702046,000,000

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه چرخدار 701450,000,000

آمفي تئاتر با دسته مستقل و پایه ثابت701150,000,000

صندلی ورزشگاه 14,000,000 3720ورزشی 

توضيحات

1- صندلی های آمفی تئاتر
هزینه حمل و نصب صندلي هاي آمفي تئاتر با پایه هاي ثابت در تهران 10% و در شهرستانها 15% مبلغ صندلي خواهد بود.

) در مورد سفارشات شهرستان در صورتی كه تعداد صندلی ها كمتر از  100 عدد باشد هزینه حمل و نصب متعاقبا اعالم می گردد.(
در صورت انتخاب صندلی ها با دسته مشترك و پایه ثابت آخرین دسته نصب شده در هر ردیف جداگانه محاسبه می گردد.

محل نصب صندلی ها می بایست بين 8- 10 سانت بتن باشد در غير این صورت هزینه های اضافی نصب به عهده خریدار می باشد.
در مورد روكش های صندلی های سالن هاي آمفي تئاتر به جاي چرم مصنوعي و یا پارچه می توان از چرم طبيعي نيز استفاده كرد، لذا هزینه  های آن  پس 

از بررسی تعداد و رنگ آنها متعاقبأ اعالم می گردد.
2- صندلی های انتظار

مبلغ واحد ميزهای متصل به صندلی های انتظار سری 39 ، 17,000,000 ریال می باشد.
در صورت حذف تشک كف و پشت در صندلی های كد 3910 بابت هر صندلی مبلغ 3,000,000 ریال كسر می گردد.

3- صندلي هاي آموزشي
در صورت حذف دسته تحریري و سبد از كد )2340( و )2343( مبلغ 4,000,000 ریال كسر مي گردد. در صورت حذف كل دسته ها مبلغ  5,000,000 ریال 

از كد هاي فوق كسر مي گردد.
4- مبل هاي لوكورپوزيه

براي مبل های سری  4013 - 4014 - 4015 - 4016 - 4017 - 4018 از ميز های سری فلورنس انتخاب فرمایيد.
5- روكش صندلی ها

در صورت انتخاب روكش صندلی ها و یا مبلمان خارج از كاليته روكش های اروند، هزینه آن جداگانه محاسبه و اعالم می گردد.


