
            لیست قیمت فروش محصوالت

تصویر محصول(ریال)قیمت مشخصات فنی محصولکد محصولگروه

M900 جک - مکانیزم سینکرون - پایه پنج پر فلزی با روکش چوب - دسته چوبیcm 874,500,000

M900 P دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزیPVD -  جک - مکانیزم دو دسته کالجیcm 1264,500,000

V900جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی رنگ کوره ایی مشکیcm 1262,500,000

Z900 جک -  پایه چهار پر فلزی رنگ کوره ایی مشکیcm 1223,500,000

M910 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1246,500,000

M920 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1246,500,000

M940 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1247,500,000

M940 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی رنگ کوره ایی مشکیcm 1247,500,000

M940 P پایه پنج پر فلزیPVD -  جک - مکانیزم دو دسته کالجیcm 1249,500,000

M950 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1253,800,000

M950 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی رنگ کوره ایی مشکیcm 1253,800,000

M950 P دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزیPVD -  جک - مکانیزم دو دسته کالجیcm 1256,800,000

M810  جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1239,000,000

M810 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی  رنگ کوره ایی مشکیcm 1239,000,000

M850 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1244,500,000

M 860 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1241,500,000

M 880 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1244,500,000

M890
هدرست و گودی کمر قابل تنظیم- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاری 

cm 12جک - مکانیزم دو دسته کالجی براکت دار 
46,500,000

K900 جک - مکانیزم دو دسته کالجی- پایه پنج پر فلزی با روکش چوب - دسته چوبیcm 869,500,000

K900 P دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزیPVD -  جک - مکانیزم دو دسته کالجیcm 1262,500,000
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K910 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1244,500,000

K920 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1244,500,000

K940 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1246,000,000

K940 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی رنگ کوره ایی مشکیcm 1246,000,000

K940 P  جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1248,000,000

K950 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1251,800,000

K950 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی رنگ کوره ایی مشکیcm 1251,800,000

K950 P  دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزیPVD -  جک - مکانیزم دو دسته کالجیcm 1254,800,000

K800 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1238,000,000

K810  جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1237,000,000

K810 B  جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی  رنگ کوره ایی مشکیcm 1237,000,000

K820 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1238,000,000

K840 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1238,000,000

K850 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1243,000,000

K860 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1239,500,000

K880 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1243,000,000

K890
هدرست و گودی کمر قابل تنظیم- دسته تنظیمی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاری 

cm 12جک - مکانیزم دو دسته کالجی براکت دار 
44,500,000

K700 1238,500,000جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی آبکاری -  بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

K710 1238,500,000جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی آبکاری -  بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

K720 12جک - مکانیزم تک دسته  - پایه پنج پر فلزی آبکاری - فریم پالستیک cm26,500,000

K730 12جک - مکانیزم تک دسته  - پایه پنج پر فلزی  رنگ کوره ایی مشکی -  فریم پالستیک cm26,500,000
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K740 جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- بدون دسته ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1233,500,000

K740 Dجک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- دسته ثابت با رویه فوم ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1237,000,000

K740 R جک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- رکابدار -بدون دسته  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 2136,000,000

K740 DRجک - مکانیزم دو دسته کالجی برکت دار- رکابدار-دسته ثابت با رویه فوم ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 2139,500,000

C900 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1264,500,000

C91038,500,000دسته  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C92038,500,000دسته  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C940 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی- پایه چهار پر ثابت رنگ کوره ایی مشکیcm 1246,000,000

C950 B جک - مکانیزم دو دسته کالجی- پایه چهار پر ثابت رنگ کوره ایی مشکیcm 1251,800,000

C80036,000,000دسته ثابت  فوم   ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C81035,000,000دسته ثابت  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C810 B35,000,000دسته ثابت  فوم   ، پایه کنفرانسی فلزی  رنگ کوره ایی مشکی

C82036,000,000دسته ثابت  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C84036,000,000دسته ثابت  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C85043,000,000دسته تنظیمی  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C86039,500,000دسته تنظیمی  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C88043,000,000دسته تنظیمی  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C890  44,500,000هدرست و گودی کمر قابل تنظیم- دسته تنظیمی  فوم  ، پایه کنفرانسی فلزی آبکاری

C720 24,500,000پایه کنفرانسی کروم- فریم پالستیک

C730 24,500,000پایه کنفرانسی رنگ پودری کوره ای- فریم پالستیک
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            لیست قیمت فروش محصوالت

تصویر محصول(ریال)قیمت مشخصات فنی محصولکد محصولگروه

R710  21جک - مکانیزم دو دسته کالجی - رکابدار - پایه پنج پر فلزی آبکاری -  بدنه از فریم فلزی با فوم سردcm41,000,000

R720 21جک - مکانیزم تک دسته  - رکابدار - پایه پنج پر فلزی - فریم پالستیک cm29,000,000

R730 21جک - مکانیزم تک دسته  - رکابدار - پایه پنج پر فلزی با رنگ پودری کوره ای - فریم پالستیک cm29,000,000

R80021جک - مکانیزم دو دسته کالجی - رکابدار - پایه پنج پر فلزی آبکاری -دسته فوم ثابتcm40,500,000

R810 جک - مکانیزم دو دسته کالجی - دسته فلزی با رویه فوم  ، پایه پنج پر فلزی آبکاریcm 1239,500,000

R810 B21جک - مکانیزم دو دسته کالجی - رکابدار - پایه پنج پر فلزی با رنگ پودری کوره ای - دسته فوم ثابتcm39,500,000

R520 21جک - مکانیزم دو دسته کالجی - رکابدار - پایه پنج پر فلزی آبکاریcm23,000,000

S700 1236,500,000جک - مکانیزم دو دسته کالجی - پایه پنج پر فلزی آبکاری -  بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

S710 36,500,000پایه ثابت میلگردی با رنگ پودری کوره ای-  بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

S510 8,500,000پایه ثابت لوله ای با رنگ پودری کوره ای-  فریم پالستیک

S510M 9,500,000سبد دار- دسته محصلی - پایه ثابت لوله ای با رنگ پودری کوره ای -  فریم پالستیک

W720
پایه انتظار سه نفره - فریم پالستیک 

68,000,000

W730
پایه انتظار سه نفره - فریم پالستیک 

68,000,000

W800 92,000,000پایه انتظار سه نفره-  دسته فوم ثابت

W810 83,000,000پایه انتظار سه نفره-  دسته فوم ثابت

W810 B 83,000,000پایه انتظار سه نفره-  دسته فوم ثابت
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تصویر محصول(ریال)قیمت مشخصات فنی محصولکد محصولگروه

F100N1 بدنهMDF-   46,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F100N2 بدنهMDF-   69,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G100 بدنهMDF-   32,000,000شیشه سکوریت- اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G100E بدنهMDF-   24,000,000شیشه سکوریت- اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F200N1 بدنهMDF-   46,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F200N2 بدنهMDF-   69,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G200 بدنهMDF-   32,000,000شیشه سکوریت- اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G200E بدنهMDF-   24,000,000شیشه سکوریت- اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F300N1 بدنهMDF-   39,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F300N2 بدنهMDF-   52,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G300 بدنهMDF-   27,000,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G300E بدنهMDF-   22,500,000اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F500CN2 بدنهMDF-   56,000,000پایه پروفیلی ،آبکاری کروم-اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F500CN1 بدنهMDF-   43,500,000پایه پروفیلی ،آبکاری کروم-اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G500C صفحهMDF20,500,000پایه پروفیلی آبکاری کروم- با روکش وکیوم

G500CE صفحهMDF18,500,000پایه پروفیلی آبکاری کروم- با روکش وکیوم

F500BN2 بدنهMDF-   56,000,000پایه پروفیلی ،رنگ کوره ایی مشکی-اسفنج تراکم باال- چوب سفید

F500BN1 بدنهMDF-   43,500,000پایه پروفیلی ،رنگ کوره ایی مشکی-اسفنج تراکم باال- چوب سفید

G500B صفحهMDF20,500,000پایه پروفیلی ، رنگ کوره ایی مشکی- با روکش وکیوم

G500BE صفحهMDF18,500,000پایه پروفیلی ، رنگ کوره ایی مشکی- با روکش وکیوم
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F500PN2 بدنهMDF-   پایه پروفیلی ، -اسفنج تراکم باال- چوب سفیدPVD59,000,000

F500PN1 بدنهMDF-   پایه پروفیلی ، -اسفنج تراکم باال- چوب سفیدPVD46,500,000

G500P صفحهMDFپایه پروفیلی ، - با روکش وکیومPVD23,500,000

G500PE صفحهMDFپایه پروفیلی  ، - با روکش وکیومPVD21,500,000
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RF600 21جک -مکانیزم  تک دسته ثابت - رکابدار - بدنه از فریم فلزی با فوم سرد cm29,500,000

RF610 29,500,000پایه چوبی-بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

RF630 21جک -مکانیزم  تک دسته ثابت - رکابدار cm 21,000,000فوم گرم- 4 کالس

RF600M

RF610M

RF630M

…پایه چوبی-  ، وکیوم MDFصفحه 

RF620 28,000,000پایه چوبی-بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

RF620M صفحهMDF پایه چوبی-  ، وکیوم…

RF640 بدنهMDF-  41,000,000فوم سرد و اسفنج - چوب

RF640M صفحهMDF پایه چوبی-  ، وکیوم…

RF650 36,500,000پایه ثابت میلگردی با رنگ پودری کوره ای-  بدنه از فریم فلزی با فوم سرد

RF650M صفحهMDF پایه چوبی-  ، وکیوم…

RF650MD صفحهMDF پایه فلزی-  ، وکیوم…
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