
          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

ME640WF
پشتی -دارای پشت سری قابل تنظیم -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی مدیریتی با مکانیزم تیلت کالجی 

(W)دسته ثابت -پنج پر فلزی رنگ مشکی-دارای تنظیم گودی کمر-(توری)پارچه مش 
34,900,000

XE640WF
دارای -(توری)پشتی پارچه مش -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی کارشناسی با مکانیزم تیلت کالجی 

(W)دسته ثابت -پنج پر فلزی رنگ مشکی-تنظیم گودی کمر
32,900,000

CE640WFدسته ثابت -دارای تنظیم گودی کمر-(توری)پشتی پارچه مش -صندلی کنفرانسی با پایه کروم(W)25,900,000

XR630WF
پنج پر فلزی رنگ -دارای تنظیم گودی کمر-(توری)پشتی پارچه مش -(تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفل 

(W)دسته ثابت -مشکی
32,500,000

CR630WFدسته ثابت -دارای تنظیم گودی کمر-(توری)پشتی پارچه مش -صندلی کنفرانسی با پایه کروم(W)26,800,000
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 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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.  ریال می باشد4،000،000و دسته تنظیمی مبلغ  (W)تولید می شوند و اختالف قیمت دسته ثابت  (W)سری صندلی های خانواده انزو و روکو فقط با دسته های تنظیمی و ثابت * 

. ریال می باشد2،000،000اختالف قیمت پشت سری در سری صندلی های مدل انزو مبلغ * 

 کروم مبلغ V ریال و اختالف قیمت پایه پنج پرکروم با پایه پنج پر جدید 900،000اختالف قیمت پایه پنج پر فلزی رنگ مشکی با پایه پنج پرکروم در سری صندلی های خانواده انزو و روکو مبلغ  * 

.                      ریال می باشد1،500،000 

. ریال می باشد1،800،000اختالف قیمت فریم طوسی با مشکی در سری صندلی های انزو و روکو  * 

.کلیه محصوالت سری خانواده انزو و روکو  با کفی پارچه تولید می گردد و در صورت تغییر آن به کفی چرم ، هزینه ای کسر نمی گردد* 

. ریال می باشد800،000اختالف قیمت در سری مدل های روکو با مکانیزم تیلت کالجی *



          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

MZ430P 29,900,000(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد- دسته پالستیکی-پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی مدیریتی با مکانیزم قفل

EZ430P 28,500,000(بی صدا)چرخ پی یو - فوم سرد- دسته پالستیکی-پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی کارمندی با مکانیزم قفل

EZ430T دسته - پنج پرکروم (تیلت)حالته 2صندلی کارمندی با مکانیزم قفلT -32,000,000(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد

EZ430
بی )چرخ پی یو -فوم سرد- دسته انتگرال تنظیم چند حالته-پنج پرکروم- (تیلت)حالته 2صندلی کارمندی با مکانیزم قفل 

(صدا
32,500,000

CZ430P20,900,000فوم سرد-دسته پالستیکی-صندلی کنفرانسی با پایه کروم

EW450W دسته ثابت - تیلت پنج پر کروم)حالته 2صندلی کارمندی با مکانیزم قفلW- 23,400,000(بی صدا)چرخ پی یو

CW450Wدسته ثابت -صندلی کنفرانسی با پایه کرومW18,500,000

EW450W دسته ثابت-پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی کارمندی با مکانیزم قفلW- 25,300,000کف و پشت چرم-(بی صدا)چرخ پی یو

CW450Wدسته ثابت- صندلی کنفرانسی با پایه کرومW -20,400,000کف و پشت چرم

EW450WF دسته ثابت - پنج پر کروم-(تیلت) حالته 2صندلی کارمندی با مکانیزم  قفلW - 25,700,000کف و پشت پارچه-(بی صدا)چرخ پی یو

CW450WFدسته ثابت - صندلی کنفرانسی با پایه کرومW- 20,800,000کف و پشت پارچه

2-13صفحه 

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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.پشتی صندلی ورک در رنگ های سفید ، مشکی ، کرم ، طوسی تیره و سبز قابل تولید می باشد *

 ریال می باشد 4،000،000 ریال و اختالف دسته تنظیمی با دسته پالستیک مبلغ  500،000 ریال ، اختالف دسته تی  با تنظیمی مبلغ 3،500،000اختالف دسته تی و دسته پالستیک در صندلی های مدل زیما و ورک مبلغ *

. ریال از قیمت صندلی کسر می گردد400،000، همچنین به ازای حذف دسته پالستیکی مبلغ 

. ریال می باشد900،000 ریال و در مدل های کارشناسی و کنفرانسی 1،000،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در مدل های مدیریتی زیما  *

. ریال می باشد800،000اختالف قیمت در سری مدل های زیما و ورک با مکانیزم تیلت کالجی *

. افزایش قیمتی روی صندلی محاسبه نمی گرددwبه ازای تغییر دسته پالستیکی به دسته*

.در سری صندلی های ورک در صورتی که کف یا پشتی صندلی پارچه انتخاب شود، هزینه صندلی به صورت کامل پارچه محاسبه میگردد*
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نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

MT770
دسته کروم با پد - پنج پر کروم  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کالجی 

(بی صدا)چرخ پی یو - انتگرال
44,900,000

XT770
دسته کروم با - پنج پر کروم - (امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم تیلت کالجی 

(بی صدا)چرخ پی یو - پد انتگرال
41,900,000

CT77032,900,000پایه کروم-دسته کروم با پد انتگرال- صندلی کنفرانسی طبی

MB760
 (امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کالجی 

(بی صدا)چرخ پی یو - دسته کروم با پد انتگرال- پنج پر کروم
43,900,000

XB760
  (امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم تیلت کالجی 

(بی صدا)چرخ پی یو - دسته کروم با پد انتگرال-  پنج پر کروم
40,900,000

CB76032,500,000پایه کروم-دسته کروم با پد انتگرال-صندلی کنفرانسی طبی

XF460P 27,900,000(بی صدا)چرخ پی یو - فوم سرد- دسته پالستیکی-پنج پر کروم- (تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفل

XF460T دسته - پنج پرکروم- (تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفلT -31,400,000(بی صدا)چرخ پی یو - فوم سرد

XF460
چرخ  پی یو - فوم سرد- دسته انتگرال تنظیمی چند حالته-پنج پرکروم- (تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفل 

(بی صدا)
31,900,000

CF460P22,500,000فوم سرد- دسته پالستیکی-صندلی کنفرانسی با پایه کروم

WF460P-2 41,500,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار دو نفره

WF460P-3 58,500,000پایه رنگ نقره ای-  دسته در طرفین2- نیمکت انتظار سه نفره

WF460P-4 75,700,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار چهار نفره
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. ریال اضافه می گردد3،000،000به ازای تغییر مکانیزم در مدل های تترا و بالسا به مکانیزم اتوبوسی مبلغ *

.ریال می باشد1،700،000 ریال و در مدل های کارشناسی و کنفرانسی 1،800،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در مدل های مدیریتی تترا و بالسا *

ریال می باشد ، 4،000،000 ریال  و اختالف دسته تنظیمی با دسته پالستیک مبلغ  500،000 ریال، اختالف دسته تی با  تنظیمی مبلغ 3،500،000اختالف دسته تی و دسته پالستیک در صندلی های مدل فلوته مبلغ *

. ریال از قیمت صندلی کسر می گردد400،000همچنین  به ازای حذف دسته پالستیکی مبلغ 

. ریال می باشد800،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در مدل های فلوته *

. ریال می باشد800،000اختالف قیمت در سری مدل های فلوته با مکانیزم تیلت کالجی *

.    ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

. افزایش قیمتی روی صندلی محاسبه نمی گرددwبه ازای تغییر دسته پالستیکی به دسته *

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

MS635
چرخ  پی -فوم سرد-دسته انتگرال تنظیمی چند حالته-پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی معاونتی طبی با  مکانیزم قفل 

(بی صدا)یو 
36,300,000

XS635P 29,900,000(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد- دسته پالستیکی-پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفل

XS635T دسته -پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفلT- 33,400,000(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد

XS635
چرخ پی -  فوم سرد - دسته انتگرال تنظیمی چند حالته -پنج پرکروم-(تیلت)حالته 2صندلی کارشناسی با مکانیزم قفل 

(بی صدا)یو 
33,900,000

CS635P24,500,000فوم سرد- دسته پالستیکی-صندلی کنفرانسی با پایه کروم

WS635P-2 47,000,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار دو نفره

WS635P-3 66,800,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار سه نفره

WS635P-4 86,500,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار چهار نفره

MP747
-تنظیم گودی کمر- (امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)قفل کالجی - صندلی مدیریتی  طبی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ  پی یو -فوم سرد-دسته انتگرال تنظیمی چند حالته -پنج پرکروم
39,500,000

XP747P
تنظیم گودی  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )قفل کالجی - صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد- دسته پالستیکی-پنج پرکروم-کمر
33,900,000

XP747
(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )قفل کالجی - صندلی کارشناسی طبی  با مکانیزم سینکرون

بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد-دسته انتگرال تنظیمی چند حالته-پنج پرکروم-  تنظیم گودی کمر
37,900,000

CP747P26,900,000فوم سرد-تنظیم گودی کمر-دسته پالستیکی-صندلی کنفرانسی طبی با پایه کروم

WP747P-2 49,900,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین 2- نیمکت انتظار دو نفره

WP747P-3 71,700,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار سه نفره

WP747P-4 93,500,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین 2- نیمکت انتظار چهار نفره
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ریال    4،000،000 ریال و اختالف دسته تنظیمی با دسته پالستیک مبلغ 500،000 ریال ، اختالف دسته تی با تنظیمی مبلغ 3،500،000اختالف دسته تی و دسته پالستیک در صندلی های مدل های پونته و سیه نا مبلغ *

. ریال از قیمت صندلی کسر می گردد400،000می باشد ، همچنین به ازای حذف دسته پالستیکی مبلع 

. ریال می باشد800،000 ریال و در مدل های کارشناسی و کنفرانسی 900،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در مدل های مدیریتی سیه نا و پونته *

. ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

.   ریال می باشد800،000اختالف قیمت در سری مدل های سیه نا با مکانیزم تیلت کالجی *

. افزایش قیمتی روی صندلی محاسبه نمی گرددwبه ازای تغییر دسته پالستیکی به دسته *
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نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

MV840
دسته -   کروم Vپنج پرجدید  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کالجی 

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد- کروم با پد انتگرال
46,900,000

XV840
دسته - کروم Vپنج پر جدید  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم تیلت کالجی 

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد- کروم با پد انتگرال
44,500,000

CV840 35,300,000فوم سرد-صندلی کنفرانسی  با پایه کروم  دسته انتگرال

MF860S
دسته -  کروم Vپنج پرجدید -در پشت گردن (مش)استفاده از پارچه توری- صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون 

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد-آلومینیومی با پد انتگرال
48,900,000

MF860
 کروم Vپنج پرجدید - در پشت گردن (مش)استفاده از پارچه توری - (اتوبوسی)صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون 

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد -دسته آلومینیومی با پد انتگرال-
51,900,000

XF860
 Vپنج پر جدید - (امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)قفل کالجی - صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم سینکرون 

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد-دسته آلومینیومی با پد انتگرال-کروم 
43,900,000

CF860 33,900,000فوم سرد- دسته انتگرال -صندلی کنفرانسی با پایه کروم

ME880S
دسته - کروم Vپنج پرجدید -امکان تولید با پشت سری قابل تنظیم-صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ پی یو -امکان تولید بدون پشت سری -HDفوم سرد و اسفنج -آلومینیومی با پد انتگرال
50,800,000

ME880
- کروم Vپنج پرجدید -امکان تولید با پشت سری قابل تنظیم  - (اتوبوسی)صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون 

(بی صدا)چرخ پی یو -امکان تولید بدون پشت سری  -HDفوم سرد و اسفنج - دسته آلومینیومی با پد انتگرال 
53,800,000

XE880
 Vپنج پر جدید  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)قفل کالجی - صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ پی یو  -HDفوم سرد و اسفنج -دسته آلومینیومی با پد انتگرال -کروم 
45,500,000

CE880 فوم سرد و اسفنج -دسته انتگرال -صندلی کنفرانسی با پایه کرومHD34,500,000

MS870S
چرخ -فوم سرد-دسته آلومینیومی متحرک با پد انتگرال- کرومVپنج پرجدید -صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)پی یو 
51,900,000

MS870
- دسته آلومینیومی متحرک با پد انتگرال - کرومVپنج پرجدید  - (اتوبوسی )صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون 

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد
54,900,000

XS870
 Vپنج پرجدید -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف  )قفل کالجی -صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا  )چرخ پی یو -فوم سرد- دسته آلومینیومی متحرک با پد انتگرال-کروم
47,400,000

CS87035,500,000فوم سرد-دسته انتگرال-صندلی کنفرانسی با پایه کروم

5-13صفحه 

. ریال می باشد1،600،000 ریال و در مدلهای کارشناسی و کنفرانسی 1،800،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در مدل های مدیریتی فوق  *

.  ریال می باشد3،000،000ME880Hاختالف قیمت صندلی مدیریت ارگو با پشت سری با کد *

. ریال می باشد400،000 ریال و در صندلی های کارشناسی وکنفرانسی ارگو مبلغ 500،000اختالف قیمت صندلی مدیریت ارگو با مغزی همرنگ و یا مغزی با رنگ دلخواه مبلغ *

.                                                                                                                                           ریال می باشد2،000،000افزایش قیمت صندلی های اسکای با دوخت دایموند مبلغ *

.  تولید دسته همرنگ با صندلی در خانواده صندلی های اسکای بدون اختالف قیمت امکان پذیر می باشد* 

.سری محصوالت خانواده فرا ، ارگو و اسکای با دسته تنظیمی و بدون اختالف قیمت تولید می گردد*

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

ML850
امکان  قفل )مکانیزم تیلت کالجی - دسته الومینیومی با پد همرنگ - فوم سرد - صندلی طبی مدیریت با استراکچر فلزی 

(بی صدا ) چرخ پی یو  - vپنچ پر جدید  - (صندلی در زاویه های مختلف 
62,900,000

XL850
امکان  )مکانیزم تیلت کالجی - دسته الومینیومی با پد همرنگ - فوم سرد - صندلی طبی کارشناسی با استراکچر فلزی 

(بی صدا ) چرخ پی یو  - vپنچ پر جدید  - (قفل صندلی در زاویه های مختلف 
57,900,000

CL850 42,000,000فوم سرد- صندلی طبی کنفرانسی با استراکچر فلزی

MA830
مکانیزم تیلت - دسته الومینیومی با پد همرنگ - فوم سرد - دارای پشت سری- صندلی طبی مدیریت با استراکچر فلزی 

(بی صدا  )چرخ پی یو  - vپنچ پر جدید  - (امکان  قفل صندلی در زاویه های مختلف )کالجی 
61,000,000

XA830
امکان  )مکانیزم تیلت کالجی - دسته الومینیومی با پد همرنگ - فوم سرد - صندلی طبی کارشناسی با استراکچر فلزی 

(بی صدا ) چرخ پی یو  - vپنچ پر جدید  - (قفل صندلی در زاویه های مختلف 
56,000,000

CA830 39,800,000فوم سرد- صندلی طبی کنفرانسی با استراکچر فلزی

6-13صفحه 

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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. ریال اضافه می گردد4،000،000به ازای تغییر مکانیزم در مدل های لوکس و آلدو به مکانیزم اتوبوسی مبلغ *

 ریال و در صندلی های 500،000مغزی روتین صندلی های خانواده لوکس قهوه ای عسلی میباشد و اختالف قیمت صندلی مدیریت لوکس با مغزی همرنگ و یا مغزی با رنگ دلخواه مبلغ *

. ریال می باشد400،000کارشناسی وکنفرانسی لوکس مبلغ 

A
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          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

MP647
دسته - پنج پرکروم  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف)قفل کالجی - صندلی مدیریت با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ  پی یو -فوم سرد-انتگرال تنظیمی چند حالته
41,500,000

MP647P
دسته - پنج پرکروم  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )قفل کالجی - صندلی مدیریت با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد-پالستیکی 
37,500,000

XP647P
دسته -  پنج پرکروم -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )قفل کالجی -صندلی کارشناسی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ  پی یو -فوم سرد-پالستیکی
34,000,000

XP647T
دسته -  پنج پرکروم  -  (امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )قفل کالجی - صندلی کارشناسی با مکانیزم سینکرون 

T  -  (بی صدا)چرخ پی یو -  فوم سرد
37,500,000

XP647
دسته  - پنج پرکروم  -(امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف )قفل کالجی - صندلی کارشناسی با مکانیزم سینکرون

(بی صدا)چرخ پی یو -فوم سرد-انتگرال تنظیمی چند حالته 
38,000,000

CP647P 28,700,000فوم سرد-دسته پالستیکی-صندلی کنفرانسی با پایه کروم

WP647P-2 53,800,000پایه رنگ نقره ای-   دسته در طرفین 2- نیمکت انتظار دو نفره

WP647P-3 76,900,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار سه نفره

WP647P-4 99,000,000پایه رنگ نقره ای- دسته در طرفین2- نیمکت انتظار چهار نفره

7-13صفحه 

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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 ریال می باشد، 4،000،000 ریال و  اختالف دسته تنظیمی با دسته پالستیک مبلغ 500،000 ریال ، اختالف دسته تی با تنظیمی مبلغ 3،500،000اختالف دسته تی و دسته پالستیک در صندلی های مدل پنتا مبلغ *

. ریال از قیمت صندلی کسر می گردد400،000همچنین به ازای حذف دسته پالستیکی مبلغ 

.                                                           ریال می باشد400،000 ریال و در صندلی های کارشناسی وکنفرانسی پنتا مبلغ 500،000اختالف قیمت صندلی مدیریت پنتا با مغزی همرنگ و یا مغزی با رنگ دلخواه مبلغ *

. ریال می باشد900،000 ریال و در مدل های کارشناسی و کنفرانسی 1،000،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در مدل های مدیریتی پنتا *

. ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

. افزایش قیمتی روی صندلی محاسبه نمی گرددwبه ازای تغییر دسته پالستیکی به دسته *



          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

SF50-147,000,000پایه فلزی و پوشش نیکل کروم-یک نفره- مبل اداری با طراحی ارگونومی

SF50-2 72,000,000پایه فلزی و پوشش نیکل کروم-دو نفره-مبل اداری با طراحی ارگونومی

SV20-154,000,000پایه تسمه ای کروم-فوم سرد-یک نفره-مبل اداری

SV20-279,000,000پایه تسمه ای کروم-فوم سرد-دو نفره -مبل اداری

SH40-1 41,000,000فوم سرد -یک نفره -مبل اداری

SH40-2 62,000,000فوم سرد-دو نفره-مبل اداری

SK10-140,000,000پایه های فلزی کروم-فوم سرد- یک نفره-مبل اداری

SK10-260,000,000پایه های فلزی کروم-فوم سرد-دو نفره -مبل اداری

SM71-1 49,000,000با پایه های  فلزی کروم-فوم سرد- یک نفره-مبل اداری

SM71-273,000,000با پایه های فلزی کروم  - فوم سرد-دو نفره -مبل اداری

SM70-153,000,000با پایه های چوبی راش-فوم سرد-یک نفره-مبل اداری

SM70-277,000,000با پایه های چوبی راش -فوم سرد- دو نفره-مبل اداری

SL30S پایه کروم-فوم سرد-قابل دوران -چهارپایه………

SL30K 31,500,000پایه گرد و تخت استیل -فوم سرد -البی وکانتر

SL30E پنج پرجدید -فوم سرد - سانت کروم 10جک -البی و اپراتوریV30,000,000 کروم

SM60 39,700,000پایه چوبی مقاوم-استراکچر یکپارچه فلزی -فوم سرد - مبل یک نفره

PM60 20,000,000پایه چوبی مقاوم- فوم سرد - پاف

T20
ابعاد در طبقه - میلیمتر10 با ضخامت  100×  60ابعاد در طبقه اول  -شیشه سکوریت - جلو مبلی مستطیل  دو طبقه 

  میلیمتر6  با ضخامت  70 ×60دوم  
33,500,000

T30 29,800,000پایه تسمه ای با پوشش کروم-   سانتی متر80  میلیمتر و قطر  10شیشه سکوریت با ضخامت  -جلو مبلی گرد

8-13صفحه 
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. ریال می باشد500،000افزایش قیمت روکش پارچه با چرم فقط برای نشیمن کلیه مبل ها به ازای هر نشیمن ، مبلغ *
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 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

EP365 14,800,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان-دسته کروم -با تشک کف -صندلی کارمندی با پنج پر کروم

EP365X 13,300,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -بدون دسته -با تشک کف -صندلی کارمندی با پنج پر کروم

KP365X19,500,000جک تایوان-بدون دسته-با تشک کف -(بشقابی  )صندلی کارمندی با پایه کانتر

SP365 9,000,000با دسته-با تشک کف -صندلی چهار پایه کروم

SP365X 7,500,000بدون دسته-با تشک کف -صندلی چهار پایه کروم

SP360X 6,500,000بدون دسته-بدون تشک -صندلی چهار پایه کروم

SP365XC 11,300,000بدون دسته-با تشک کف -صندلی چهار پایه چوبی

TP365 9,900,000دسته آموزشی-با تشک کف -صندلی چهار پایه کروم

CP365X 7,900,000بدون دسته -صندلی کنفرانسی با تشک کف

WP365X-2 18,900,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته-  نیمکت انتظار دو نفره با تشک کف

WP365X-3 25,800,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته-نیمکت انتظار سه نفره با تشک کف

WP365X-4 32,500,000پایه رنگ نقره ای-بدون دسته-نیمکت انتظار چهار نفره با تشک کف

9-13صفحه 

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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.  ریال به مبلغ صندلی اضافه میگردد900،000به ازای تغییر رنگ فریم سری پریما از مشکی به رنگی *

.فریم سری پریما در رنگ های مشکی ، سفید ، کرم ، سبز  ، طوسی روشن و قهوه ای قابل تولید می باشد*

. ریال اضافه می گردد300،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در صندلی های پریما مبلغ *

. ریال می باشد3،300،000اختالف قیمت پایه کروم و چوبی در مدل های سری پریما مبلغ *

. ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

. ریال اضافه می گردد1،400،000به ازای اضافه شدن دسته طرفین در نیمکت های انتظار مبلغ *

.                                                                                                                                                 ریال اضافه میگردد1،300،000در صورت داشتن تشک پشت در سری خانواده محصوالت پریما ، مبلغ *

. ریال می باشد1،000،000هزینه اضافه کردن سبد مبلغ *



          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

EV355 17,300,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -دسته کروم -با تشک -صندلی کارمندی با پنج پر کروم

EV355X 15,500,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -بدون دسته -با تشک -صندلی کارمندی با پنج پر کروم

KV355X19,500,000جک تایوان-بدون دسته-با تشک -(بشقابی  )صندلی کارمندی با پایه کانتر

CV355 13,400,000دسته کروم -صندلی کنفرانسی با تشک

CV355X 11,600,000بدون دسته -صندلی کنفرانسی با تشک

SV355 10,200,000دسته کروم -با تشک - صندلی چهار پایه کروم

SV355X 8,400,000بدون دسته-با تشک - صندلی چهار پایه کروم

TV355 10,900,000دسته آموزشی -با تشک - صندلی چهار پایه کروم

WV355X-2 19,800,000پایه رنگ نقره ای-بدون دسته-نیمکت انتظار دو نفره با تشک

WV355X-3 27,900,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته-نیمکت انتظار سه نفره با تشک

WV355X-4 36,500,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته-نیمکت انتظار چهار نفره با تشک

10-13صفحه 

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 
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. ریال به مبلغ صندلی اضافه می گردد900،000به ازای تغییر رنگ فریم سری ونتو از مشکی به رنگی مبلغ *

.فریم سری ونتو در رنگهای مشکی ، سفید ، سبز ، کرم ، بنفش ، طوسی روشن و قهوه ای قابل تولید می باشد*

. ریال کسرمی گردد1،000،000در صورت حذف تشک کف و پشت در مدل های ونتو بابت هر واحد صندلی *

. ریال کسر یا اضافه می گردد200،000به ازای تغییر پایه کروم به رنگی در چهار پایه ونتو مبلغ *

. ریال می باشد300،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در صندلی های ونتو مبلغ *

.  ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

          .                                                                                                                                                ریال اضافه می گردد2،500،000به ازای اضافه شدن دسته طرفین در نیمکت های انتظار مبلغ *

. ریال می باشد1،000،000هزینه اضافه کردن سبد مبلغ *



          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

ER325 19,500,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -دسته کروم با پد انتگرال -با تشک -صندلی کارمندی با پنج پر کروم

ER325X 17,000,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -بدون دسته -صندلی کارمندی با پنج پر کروم  با تشک

KR325X22,500,000جک تایوان-بدون دسته-با تشک -(بشقابی  )صندلی کارمندی با پایه کانتر

CR325 15,700,000دسته کروم -صندلی کنفرانسی با تشک

CR325X 13,200,000بدون دسته -صندلی کنفرانسی با تشک

TR325 12,700,000دسته آموزشی-با تشک - صندلی چهار پایه رنگی

SR325 13,500,000دسته آلومینیوم-با تشک -صندلی چهار پایه  رنگی

SR325X 9,800,000بدون دسته -با تشک - صندلی چهار پایه رنگی

WR325X-2 20,900,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته-نیمکت انتظار دو نفره با تشک

WR325X-3 29,800,000پایه رنگ نقره ای-بدون دسته-نیمکت انتظار سه نفره با تشک

WR325X-4 38,700,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته -نیمکت انتظار چهار نفره با تشک

11-13صفحه 
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. ریال به مبلغ صندلی اضافه می گردد900،000به ازای تغییر رنگ فریم سری روما از مشکی به سفید مبلغ *

. ریال کسر می گردد1،300،000در صورت حذف تشک کف و پشت در مدل های روما بابت هر واحد صندلی مبلغ *

 ریال کسر یا اضافه می گردد400،000به ازای تغییر پایه کروم به رنگی در سری صندلی های روما مبلغ * 

. ریال می باشد300،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در صندلی های روما مبلغ * 

.               ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

. ریال می باشد700،000اختالف قیمت تشک بزرگ و کوچک در مدل های خانواده روما مبلغ * 

. ریال اضافه می گردد2،600،000به ازای اضافه شدن دسته طرفین در نیمکت های انتظار مبلغ *

. ریال می باشد1،000،000هزینه اضافه کردن سبد مبلغ *

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 



          لیست قیمت مصرف کننده                          

نوع(ریال)قیمتویژگی و امکاناتکدمدل

ER425 20,200,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -دسته کروم با پد انتگرال -با تشک بزرگ-صندلی کارمندی با پنج پر کروم

ER425X 17,700,000(بی صدا)چرخ دور پی یو -جک تایوان -بدون دسته -با تشک بزرگ-صندلی کارمندی با پنج پر کروم

KR425X23,200,000جک تایوان-بدون دسته-با تشک بزرگ-(بشقابی  )صندلی کارمندی با پایه کانتر

CR425 16,400,000دسته کروم -صندلی کنفرانسی با تشک بزرگ

CR425X13,900,000بدون دسته -  صندلی کنفرانسی با تشک بزرگ

TR425 13,400,000دسته آموزشی-با تشک بزرگ-صندلی چهار پایه رنگی

SR425 14,200,000دسته آلومینیوم-با تشک بزرگ-صندلی چهار پایه  رنگی

SR425X 10,500,000بدون دسته -با تشک بزرگ-صندلی چهار پایه رنگی

WR425X-222,300,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته-نیمکت انتظار دو نفره با تشک بزرگ

WR425X-331,900,000پایه رنگ نقره ای-بدون دسته-نیمکت انتظار سه نفره با تشک بزرگ

WR425X-4 41,500,000پایه رنگ نقره ای- بدون دسته - نیمکت انتظار چهار نفره با تشک بزرگ

12-13صفحه 

 تا اطالع ثانوی01/04/01از تاریخ 

R
O
M
A

. ریال به مبلغ صندلی اضافه می گردد900،000به ازای تغییر رنگ فریم سری روما از مشکی به سفید مبلغ *

. ریال کسر می گردد1،300،000در صورت حذف تشک کف و پشت در مدل های روما بابت هر واحد صندلی مبلغ *

 ریال کسر یا اضافه می گردد400،000به ازای تغییر پایه کروم به رنگی در سری صندلی های روما مبلغ * 

. ریال می باشد300،000اختالف قیمت روکش پارچه با روکش چرم در صندلی های روما مبلغ * 

.               ریال می باشد1،400،000اختالف قیمت پایه کروم و رنگ در نیمکت های انتظار مبلغ *

. ریال می باشد700،000اختالف قیمت تشک بزرگ و کوچک در مدل های خانواده روما مبلغ * 

. ریال اضافه می گردد2،600،000به ازای اضافه شدن دسته طرفین در نیمکت های انتظار مبلغ *

. ریال می باشد1،000،000هزینه اضافه کردن سبد مبلغ *



. ریال اضافه می گردد1،000،000به ازای تغییر دسته تنظیمی به دسته فرا در مدل های سری پونته ، پنتا ، فلوته ، سیه نا و ورک مبلغ -14

.هزینه حمل و خدمات خارج از تهران به عهده ی نمایندگی ها میباشد و به مبلغ کاال افزوده میشود-15

13-13صفحه 

. ریال می باشد1،000،000 با جک بلند مبلغ 12اختالف قیمت جک - 4

. ریال می باشد1،800،000هزینه اضافه کردن رکاب برای صندلیهای کارشناسی - 5

راهنمای کدینگ

. ریال اضافه می گردد1،400،000به ازای تغییر پایه رنگی به کروم در سری صندلی های انتظار مبلغ - 7

( ریال می باشد350،000برای صندلیهای مدل ونتو ،روما وپریما  ) ریال می باشد600،000هزینه بسته بندی صندلی به برای ارسال به باربری به ازای هر صندلی  - 8

. ریال می باشد1،500،000مبلغ  (بشقابی  )اختالف پایه پنج پر با پایه کانتر- 9

. قابل تولید و عرضه می باشد MDFصندلی های محصلی روما و ونتو فقط با دسته - 10

. ریال می باشد1،000،000هزینه اضافه کردن سبد در مدل های محصلی مبلغ - 11

. ریال می باشد1،700،000 کروم با پایه پنج پر کروم vاختالف قیمت پایه پنج پر جدید -12

. ریال می باشد500،000اختالف قیمت جک کروم و جک مشکی -13

.در رنگ های چاپ شده در کاتالوگ ها امکان مغایرت با نمونه اصلی وجود دارد.جهت انتخاب روکش مبل و صندلی ها حتما از کالیته جدید استفاده فرمایید - 16

از فاکتور بابت خسارت و کرایه رفت و % 20که موجب برگشت کامل کاال شود مبلغ  (تعویض رویه و تعویض مدل صندلی)هزینه ی مرجوعی صندلی به کارخانه از طرف خریدار که شامل -17 

.برگشت کسر و الباقی حساب پرداخت خواهد شد

.خسارت وارده در حساب اعمال و در سفارشات آتی تاثیر گذار خواهد بود% 20 روز باشد سفارش ابطال و 20چنانچه ترخیص بیش از -18

.کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدیهی است که پرداخت آن بر عهده خریدار می باشد- 19

. ریال می باشد1،100،000میزان کاهش قیمت صندلی انتظار در مدلهای پونته ، پنتا ، سیه نا و فلوته به ازای جایگزینی میز شیشه ای با صندلی - 6

:توضیحات 

(روکش صندلی شامل گارانتی نمی باشد  ).  سال و جک صندلی دارای یکسال گارانتی می باشند3کلیه صندلیهای شرکت داتیس دارای -  1

. کیلوگرم احتمال شکستگی قطعات صندلی را ایجاد نموده و خارج از گارانتی می باشد110استفاده کاربر با وزن بیش از -2

.را دارا می باشد (بدون تغییر قیمت )کلیه صندلی ها بنا به سفارش امکان تولید با پایه ثابت -3


