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FR_128_B:کد فرم

مکانیزم سنکرونG850,700,000صندلی مدیریتی مدل 

مکانیزم سنکرونS94439,300,000صندلی مدیریتی  مدل 

توضیحات(ریال)قیمت شرح کاال

مکانیزم دو اهرمهO234,650,000صندلی مدیریتی مدل 

S7534,900,000صندلی مدیریتی مدل 
دسته تنظیمی مکانیزم  دو 

اهرمه زیر سری قابل تنظیم 

فریم فلزی

D5341,350,000صندلی مدیریتی مدل 
فریم کامل فلزی 

مکانیزم دو اهرمه

مکانیزم سنکرونS91137,100,000صندلی مدیریتی  مدل 

مکانیزم سنکرونO239,800,000صندلی مدیریتی مدل 

مکانیزم دواهرمهG744,700,000صندلی معاونتی مدل 

Z7239,800,000صندلی معاونتی مدل 
فریم فلزی مکانیزم 

دواهرمه

Z6251,150,000صندلی مدیریتی مدل 
مکانیزم سنکرون پایه 

ورقی فلزی ابکاری

توضیحاتقیمتشرح محصول

مکانیزم تیلتS811 29,950,000صندلی کارشناسی مدل 

مکانیزم تیلتS41129,400,000صندلی کارشناسی مدل 

لیست قیمت فروش محصوالت  شیزن  SHIZEN
1401 -04-05

گروه 

معاونتی و 

کارشناسی

گروه 

معاونتی و 

کارشناسی

گروه 

مدیریتی
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مکانیزم تیلتC709C29,400,000صندلی کارشناسی یتیکه مدل 

S7027,500,000صندلی کارشناسی مدل 
دسته ثابت مکانیزم 

برکتدار تک اهرمه

توضیحاتقیمتشرح محصول

فریم فلزی مکانیزم تیلتD4337,600,000صندلی کارشناسی 

مکانیزم تیلتS84430,000,000صندلی کارشناسی مدل 

S9529,800,000صندلی مدل 
دسته تنظیمی مکانیزم 

برکتدار تک اهرمه

C722CN29,500,000صندلی  مدل 
دسته تنظیمی مکانیزم 

برکتدار دواهرمه

مکانیزم تیلتS20031,500,000صندلی کارمندی مدل 

R35D 25,650,000کارمندی مدل 
فریم و دسته یک تیکه 

فلزی مکاتیزم تیلت

KG734,900,000صندلی کنفرانسی مدل 

k81126,500,000صندلی کنفرانسی پایه کروم مدل 

توضیحاتقیمتشرح محصول

گروه 

کارمندی

گروه 

کنفرانسی

گروه 

معاونتی و 

کارشناسی

گروه 

کنفرانسی
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kD4332,150,000صندلی کنفرانسی مدل 

K7024,550,000صندلی کنفرانسی مدل 

k41126,000,000صندلی کنفرانسی پایه کروم مدل 

R3316,250,000صندلی کنفرانسی مدل 

1,690,000صندلی انتظار مدل کیش

k20027,800,000صندلی کنفرانسی مدل 

دسته ثابتK722N25,300,000صندلی کنفرانسی مدل 

k84426,700,000صندلی کنفرانسی مدل 

K70925,500,000صندلی کنفرانسی مدل 

دسته ثابتk9525,950,000صندلی کنفرانسی مدل 

گروه 

کنفرانسی

گروه 

کنفرانسی
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BL106R18,000,000صندلی پزشکی مدل 
بدون پشتی 

21رکابدارجک 

بدون دستهC420C20,100,000صندلی کف گرد قابدار 

22,900,000 کیش520صندلی گردان

توضیحاتقیمتشرح محصول

توضیحاتقیمتشرح کاال

S919N144,700,000  مبل تک نفره با پایه کروم مدل 
نشمن فوم سرد پایه 

یکپارچه  فلزی ابکاری 

کروم

21رکابدار کروم جکR420C 25,100,000صندلی کف گرد قابدار 

12جک L10620,900,000صندلی پزشکی مدل 

S818N141,950,000مبل شیزن تک نفره مدل 
نشمن فوم سرد پایه  

فلزی ابکاری کروم

S818N259,500,000مبل شیزن دو نفره مدل 
نشمن فوم سرد پایه  

فلزی ابکاری کروم

S919N264,350,000   مبل دو نفره با پایه کروم مدل 
نشمن فوم سرد پایه 

یکپارچه  فلزی ابکاری 

کروم

S919N392,700,000  مبل سه نفره با پایه کروم مدل 
نشمن فوم سرد پایه 

یکپارچه  فلزی ابکاری 

کروم

گروه 

اپراتوری

گروه 

کنفرانسی

گروه مبل 

اداری

گروه مبل 

اداری
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توضیحاتقیمتشرح کاال

S920N1 48,000,000مبل تک نفره با پایه کروم دسته چوبی 
نشمن فوم سرد پایه 

یکپارچه  فلزی ابکاری 

کروم دسته وکیوم

S920N267,600,000مبل دو نفره با پایه کروم دسته چوبی 
نشمن فوم سرد پایه 

یکپارچه  فلزی ابکاری 

کروم دسته وکیوم

گروه جلو 

Tمبلی

5519,500,000*110 سایزT6جلو مبلی بزرگ مدل 
 پایه MDFروکش

فلزی ابکاری کروم

V413,400,000صندلی چهارپایه مدل 

توضیحاتقیمتشرح کاال

V1C18,650,000صندلی گردان مدل 

گروه مبل 

اداری

گروه 

صندلی وی 

V

گروه 

صندلی وی 

V

V818,000,000صندلی گردان مدل 

V114,950,000صندلی کنفرانسی مدل 

V214,200,000صندلی شیزن مدل 

S920N395,950,000مبل سه نفره با پایه کروم دسته چوبی 
نشمن فوم سرد پایه 

یکپارچه  فلزی ابکاری 

کروم دسته وکیوم
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.لیست قیمت بدون هزینه حمل و تحویل درب کارخانه می باشد

. لایر می باشد که به قیمت های فوق اضافه خواهد شد900.000اختالف قیمت دسته تنظیمی با دسته ثابت 

 لایر می باشد800.000اختالف قیمت مکانیزم ساده با مکانیزم کالچی 

. لایر می باشد900.000  21 با جک 12اختالف قیمت جک 

. لایر می باشد300.000هزینه بسته بندی هر صندلی جهت ارسال از طریق بار بری مبلغ 

گروه جلو 

Tمبلی

5516,200,000*55 سایزT5جلو مبلی کوچک مدل 
 پایه MDFروکش

فلزی ابکاری کروم
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