
تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

OCM 900E34,800,000           37,932,000              OCM 901E36,300,000         39,567,000               

OCM 803Ei41,200,000            44,908,000               OCM 902E39,600,000          43,164,000                

OCM 809E34,100,000            37,169,000               OCM 909E46,500,000          50,685,000               

OCM 81050,500,000           55,045,000               OCM 91066,200,000          72,158,000               

OCM 82549,200,000           53,628,000              OCM 925i64,300,000          70,087,000                

OCM 812V48,300,000           52,647,000              OCM 11346,200,000          50,358,000               

OCM 888 *
* OCM 850              47,633,000           43,700,000پنج پر پالستیکی

              47,633,000         43,700,000پنج پر پالستیکی

OCM 888S *
* OCM 850S               49,159,000            45,100,000پنج پر فوالدي

                49,159,000           45,100,000پنج پر فوالدي

OCM 969
دسته فوم انتگرال

OCM 969M
دسته فوم انتگرال

OCM 969i
دسته روکش شده

OCM 969Mi
دسته روکش شده

OCM 869
دسته فوم انتگرال

OCM 869M
دسته فوم انتگرال

OCM 869i
دسته روکش شده

OCM 869Mi
دسته روکش شده

OCM 939
              73,466,000           67,400,000دسته ثابت

OCM 939i
                71,940,000            66,000,000دسته قابل تنظیم

پنج پر آلومینیومی دایکاستی، باالبر 8 سانتیمتري، پشتی بلند

پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 12 سانتیمتريپنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، پشتی بلند

پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، پشتی بلندپنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري

پنج پر آلومینیومی دایکاستی، دسته قابل تنظیم، عمق نشیمن قابل تنظیم، باالبر 10 سانتیمتري، پشت سري قابل تنظیم، پنج پر آلومینیومی دایکاستی، دسته قابل تنظیم، باالبر 10 سانتیمتري
پشتی بلند

پنج پر آلومینیومی دایکاستی، دسته قابل تنظیم، باالبر 8سانتیمتري، پشتی بلندصندلی مدیریتی، پنج پر آلومینیومی دایکاستی، دسته قابل تنظیم، باالبر 8 سانتیمتري

پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، دوخت پشتی موازيپنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، دوخت پشتی مربعی

52,800,000           57,552,000              

51,448,000              

52,800,000         57,552,000             

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

47,200,000           51,448,000               

پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، پشتی بلند، دوخت پشتی موازيپنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، پشتی بلند، دوخت پشتی مربعی

47,200,000         
تی

یری
مد

 فریم مشکی - مش و پارچه مشکی - باالبر 10 سانتیمتري -  پنج پر  آلومینیومی - پشتی مش - دسته قابل تنظیم - پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته قابل تنظیم، باالبر 12 سانتیمتري، پشتی بلند
هدرست قابل تنظیم - داراي ساپورت گودي کمر

دسته قابل تنظیم، قابلیت تنظیم عمق نشیمن، قابلیت تنظیم ارتفاع گودي کمر، باالبر 10 سانتیمتري، هدرست قابل تنظیم، 
قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و پنج پر

پشتی مش، دسته قابل تنظیم، قابلیت تنظیم عمق نشیمن، قابلیت تنظیم ارتفاع گودي کمر، باالبر 10 سانتیمتري، هدرست 
قابل تنظیم، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و پنج پر

پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتريپنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

OCT 750 *
* OCT 750P              44,363,000            40,700,000پنج پر پالستیکی

               43,709,000           40,100,000پنج پر پالستیکی

OCT 750S *
* OCT 750SP              45,889,000            42,100,000پنج پر فوالدي

               45,235,000           41,500,000پنج پر فوالدي

OCT 666 *
* OCT 666P                30,193,000           27,700,000پنج پر پالستیکی

               29,539,000           27,100,000پنج پر پالستیکی

OCT 666S *
* OCT 666SP                31,719,000            29,100,000پنج پر فوالدي

                31,065,000          28,500,000پنج پر فوالدي

OCT 450 *24,400,000           26,596,000               OCT 712T35,900,000          39,131,000                

OCT 700Bn
Bn 29,212,000           26,800,000 دسته ثابت مدل                
OCT 700G
G 32,700,000            30,000,000دسته ثابت مدل                
OCT 700H
H 32,591,000           29,900,000دسته تنظیمی مدل               

OCT 603Bn
Bn 31,828,000           29,200,000 دسته ثابت مدل               OCT 708Bn

Bn 32,155,000          29,500,000 دسته ثابت مدل               
OCT 603G
G 35,316,000           32,400,000دسته ثابت مدل               OCT 708G

G 35,643,000          32,700,000دسته ثابت مدل              
OCT 603H
H 35,207,000           32,300,000دسته تنظیمی مدل               OCT 708H

H 35,534,000          32,600,000دسته تنظیمی مدل              

OCT 504F
F 27,686,000          25,400,000دسته تنظیمی مدل               

OCT 504H
H 30,411,000          27,900,000دسته تنظیمی مدل                 

OCT 507C
C 33,572,000           30,800,000دسته ثابت مدل              

OCT 507H
H 35,207,000           32,300,000دسته تنظیمی مدل               

OCT 415O22,500,000           24,525,000               OCT 515O22,900,000          24,961,000                

OCT 740 *
* OCT 740M                29,539,000            27,100,000پنج پر پالستیکی

                30,193,000          27,700,000پنج پر پالستیکی
OCT 740S *

* OCT 740SM                31,065,000           28,500,000پنج پر فوالدي
                31,719,000           29,100,000پنج پر فوالدي

OCT 740K *
* OCT 740KM               32,155,000           29,500,000پنج پر فوالدي

               32,809,000           30,100,000پنج پر فوالدي

پشتی مش( توري) ، دسته قابل تنظیم، قابلیت تنظیم عمق نشیمن، قابلیت تنظیم پرکننده گودي کمر، باالبر 10 سانتیمتري، 
قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی، پنج پر و بدنه دسته

پشتی پارچه اي/چرمی، دسته قابل تنظیم، قابلیت تنظیم عمق نشیمن، قابلیت تنظیم پرکننده گودي کمر، باالبر 10 
سانتیمتري، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی، پنج پر و بدنه دسته

 (B 12 س.م در مدل ) باالبر 10 سانتیمتري ، (B پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی در مدل ) دسته ثابت، باالبر 12 سانتیمتري، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک پشتی و نشیمن، تشک کوچکپنج پر فوالدي آبکاري شده

OCT 518X17,200,000          

پنج پر فوالدي آبکاري شده، باالبر 12 سانتیمتري، دسته یکپارچه با بدنهپنج پر فوالدي آبکاري شده، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، باالبر 12 سانتیمتري

پنج پر فوالدي آبکاري شده( پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی در مدل Bn) ، باالبر 10 سانتیمتري 
 (B 12 س.م در مدل )

پنج پر فوالدي آبکاري شده( پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی در مدل Bn) ، باالبر 10 سانتیمتري
 (B 12 س.م در مدل )

OCT 404F24,600,000           26,814,000               

پشتی پارچه /چرم، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري،قابلیت انتخاب رنگ پالستیک پشتی،پنج پر و دستهپشتی مش( توري) ،دسته ثابت،باالبر 10 سانتیمتري قابلیت انتخاب رنگ پالستیک پشتی، پنج پر و دسته

پنج پر فوالدي آبکاري شده، دسته قابل تنظیم، باالبر 10 سانتیمتريپشتی مش( توري) ، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک پشتی و رویه دسته

18,748,000              

دسته ثابت، باالبر 12 سانتیمتري، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک پشتی و نشیمن، تشک کاملدسته ثابت، باالبر 12 سانتیمتري، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک پشتی و نشیمن، تشک کوچک

پنج پر فوالدي آبکاري شده( پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی در مدل F) ، دسته قابل تنظیم، قابلیت تنظیم ارتفاع پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی، دسته قابل تنظیم، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، باالبر 12 سانتیمتري
پشتی، باالبر 12 سانتیمتري

OCT 505X34,000,000         37,060,000               

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

پشتی مش( توري) ، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، (  S: مکانیزم دوقفل، K: مکانیزم چهارقفل ) پشتی فومی، دسته ثابت، باالبر 10 سانتیمتري، (  S: مکانیزم دوقفل، K: مکانیزم چهارقفل ) 
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

OCC 450 *
                 20,710,000             19,000,000پایه آبکاري شده

OCC 450i *
                20,492,000           18,800,000پایه مشکی

OCC 666 *
* OCC 666P              22,345,000            20,500,000پایه آبکاري شده

                 21,691,000           19,900,000پایه آبکاري شده

OCC 666i *
* OCC 666Pi               22,127,000            20,300,000پایه مشکی

               21,473,000           19,700,000پایه مشکی

OCC 603G25,900,000           28,231,000               OCC 700G23,600,000          25,724,000               

OCC 708G26,300,000           28,667,000              OCC 809E29,900,000          32,591,000                

OCC 82530,500,000           33,245,000              OCC 505X24,100,000           26,269,000               

OCC 740 *
* OCC 740M              23,762,000            21,800,000پایه آبکاري شده

                24,416,000          22,400,000پایه آبکاري شده

OCC 740i *
* OCC 740Mi              23,544,000            21,600,000پایه مشکی

                24,198,000          22,200,000پایه مشکی

OCC 415O17,700,000           19,293,000               OCC 515O18,100,000           19,729,000                

OCC 810F
OCC 810K               36,079,000           33,100,000دسته فومی روکش شده

              48,287,000          44,300,000دسته فومی روکش شده

OCC 810Fi
OCC 810Ki              35,643,000           32,700,000دسته با پد فوم انتگرال

               47,851,000          43,900,000دسته با پد فوم انتگرال

OCC 769
دسته فوم انتگرال

OCC 769M
دسته فوم انتگرال

OCC 769i
دسته روکش شده

OCC 769Mi
دسته روکش شده

پنج پر آلومینیومی دایکستی، باالبر 10 سانتیمتري، دسته ثابتپایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت

30,500,000           

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن، تشک بزرگ

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابتپایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته یکپارچه با بدنهپایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت

پایه کنفرانسی، پشتی پارچه اي/چرمی، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دستهپایه کنفرانسی فوالدي، پشتی مش( توري) ، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابتپایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت

پایه کنفرانسی فوالدي،پشتی مش( توري) ،دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دستهپشتی فومی، پایه کنفرانسی فوالدي، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن، تشک کوچک

29,103,000               

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابتپایه کنفرانسی فوالدي، پشتی مش( توري) ،دسته ثابت،قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

OCC 712P26,700,000         

33,245,000             

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

پایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابتپایه کنفرانسی فوالدي آبکاري شده، دسته ثابت

33,245,000              30,500,000         

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

OCV 505X39,800,000           43,382,000              

OCV 505XA
               41,747,000          38,300,000مکانیزم چرخش محدود

OCF 450 *
* OCF 450C                18,203,000            16,700,000پایه آبکاري شده

                20,056,000          18,400,000پایه آبکاري شده

OCF 450i *
* OCF 450Ci               17,985,000            16,500,000پایه مشکی

               19,838,000          18,200,000پایه مشکی

OCF 666 *
* OCF 666P               19,838,000            18,200,000پایه آبکاري شده

                19,184,000           17,600,000پایه آبکاري شده

OCF 666i *
* OCF 666Pi                19,620,000            18,000,000پایه مشکی

                18,966,000          17,400,000پایه مشکی

OCF 666C *
                OCF 666PC *19,300,000           21,037,000                21,691,000            19,900,000پایه آبکاري شده

OCF 666Ci *
                OCF 666PCi *19,100,000            20,819,000               21,473,000            19,700,000پایه مشکی

OCF 55316,100,000             17,549,000               OCF 505X24,600,000          26,814,000                

OCS 315X
OCS 315Xi                13,189,000             12,100,000بدون تشک

                 12,971,000            11,900,000بدون تشک
OCS 415X

OCS 415Xi                15,042,000           13,800,000تشک کوچک
                14,824,000          13,600,000تشک کوچک

OCS 515X
OCS 515Xi               15,478,000            14,200,000تشک بزرگ

                15,260,000           14,000,000تشک بزرگ

REF 46417,200,000            18,748,000               REF 464i17,000,000           18,530,000                

REF 464
REF 464i               19,729,000            18,100,000پارچه مبلی

                 19,511,000           17,900,000پارچه مبلی

REF 56316,100,000             17,549,000               REF 563i15,900,000           17,331,000                

REF 563
REF 563i               18,530,000            17,000,000پارچه مبلی

                18,312,000          16,800,000پارچه مبلی

REF 44517,000,000            18,530,000               REF 445i16,800,000          18,312,000                

REF 445
REF 445i                 19,511,000            17,900,000پارچه مبلی

                19,293,000          17,700,000پارچه مبلی

REF 44616,400,000            17,876,000               REF 446i16,200,000           17,658,000               

REF 446
REF 446i              18,857,000           17,300,000پارچه مبلی

               18,639,000           17,100,000پارچه مبلی

REF 46717,800,000           19,402,000                REF 467i17,600,000           19,184,000                

REF 467
REF 467i               20,383,000           18,700,000پارچه مبلی

                20,165,000          18,500,000پارچه مبلی

صندلی چهارپایه، دسته یکپارچه با بدنهصندلی رستورانی، پشتی بلند

ري
یتو

ویز

صندلی ویزیتوري، پایه بشقابی فوالدي آبکاري شده، باالبر 12 سانتیمتري، دسته یکپارچه با بدنه
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صندلی رستورانی، پایه ساید فوالدي مشکی ( قابل ارائه با پارچه مبلی) صندلی رستورانی، پایه ساید فوالدي آبکاري شده ( قابل ارائه با پارچه مبلی) 

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

صندلی رستورانی، پایه فوالدي مشکی ( قابل ارائه با پارچه مبلی) صندلی رستورانی، پایه فوالدي آبکاري شده ( قابل ارائه با پارچه مبلی) 

صندلی چهارپایه،چرخدار،پشتی مش( توري) ،دسته ثابت،قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دستهصندلی چهارپایه،پشتی مش( توري) ،دسته ثابت،قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

صندلی چهارپایه، پشتی پارچه/چرم، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دستهصندلی چهارپایه، پشتی مش( توري) ، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

پایه ساید فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمنپایه ساید فوالدي آبکاري شده، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن

صندلی رستورانی، پایه ساید فوالدي مشکی ( قابل ارائه با پارچه مبلی) صندلی رستورانی، پایه ساید فوالدي آبکاري شده ( قابل ارائه با پارچه مبلی) 

صندلی چهارپایه،  چرخدار،پشتی پارچه/چرم، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دستهصندلی چهارپایه، چرخدار، پشتی مش( توري) ، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

صندلی رستورانی، پایه فوالدي مشکی ( قابل ارائه با پارچه مبلی) صندلی رستورانی، پایه فوالدي آبکاري شده ( قابل ارائه با پارچه مبلی) 

صندلی رستورانی، پایه فوالدي مشکی ( قابل ارائه با پارچه مبلی) صندلی رستورانی، پایه فوالدي آبکاري شده ( قابل ارائه با پارچه مبلی) 

Gray BlackWhite

Gray BlackWhite

Gray BlackWhite

Gray BlackWhite
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

REF 66719,500,000            21,255,000               REF 667i19,300,000           21,037,000                

REF 667
REF 667i               22,236,000            20,400,000پارچه مبلی

                22,018,000           20,200,000پارچه مبلی

OCF 315X
OCF 315K                  11,009,000             10,100,000بدون تشک

                16,132,000          14,800,000بدون تشک
OCF 415X

OCF 415K               12,862,000            11,800,000تشک کوچک
               17,985,000           16,500,000تشک کوچک

OCF 515X
OCF 515K               13,298,000            12,200,000تشک کامل

                18,421,000           16,900,000تشک کامل

OCF 418X
                 8,720,000              8,000,000بدون تشک

OCF 518X
                10,355,000             9,500,000تشکدار

OCD 315X
OCD 315O               26,814,000           24,600,000بدون تشک

                30,629,000          28,100,000بدون تشک
OCD 415X

OCD 415O              28,667,000           26,300,000تشک کوچک
               32,482,000          29,800,000تشک کوچک

OCD 515X
OCD 515O                29,103,000           26,700,000تشک کامل

               32,918,000          30,200,000تشک کامل

REB 333
REB 333Y                12,426,000             11,400,000ارتفاع کوتاه

               13,298,000           12,200,000ارتفاع کوتاه
REB 433
REB 433Y               13,952,000            12,800,000ارتفاع متوسط

                14,824,000          13,600,000ارتفاع متوسط
REB 533

REB 533Y                14,715,000           13,500,000ارتفاع بلند
               15,587,000          14,300,000ارتفاع بلند

REB 633
              REB 46431,100,000           33,899,000               27,250,000            25,000,000بدون تشک

REB 633Y
REB 464               28,122,000           25,800,000تشکدار

               34,880,000          32,000,000پارچه مبلی

REB 52824,700,000           26,923,000               

REB 528Y
               28,122,000           25,800,000تشکدار

REG 315X4 +
               73,139,000            67,100,000بدون تشک

REG 415X4 +
                80,660,000            74,000,000تشکدار

RES 73758,400,000           63,656,000              RES 737C62,000,000           67,580,000               

OCF 232X13,700,000         

مبل رستورانی 2نفره ( طول 120 سانتیمتر) ، پشتی لمسه دوزي شدهمبل رستورانی 2نفره ( طول 120 سانتیمتر) 

REG 418X4 

صندلی رستورانی، پایه فوالدي مشکی ( قابل ارائه با پارچه مبلی) صندلی رستورانی، پایه فوالدي آبکاري شده ( قابل ارائه با پارچه مبلی) 

64,528,000              

  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

مجموعه 4نفره رستورانی، چهارپایه فوالدي طوسی،  قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمنمجموعه 4نفره رستورانی، چهارپایه فوالدي طوسی،  قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن

صندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم نشیمن، تشکدارصندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم نشیمن، بدون تشک

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.

صندلی رستورانی، پایه فوالدي مشکی، دسته ثابت، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمنصندلی رستورانی، پایه فوالدي مشکی، بدون دسته، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن

14,933,000              

صندلی چهارپایه فوالدي آبکاري شده، تاشوصندلی رستورانی، پایه فوالدي آبکاري شده، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن

صندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، بدون دسته، باالبر 26 سانتیمتري، داراي جاپایی متصل،  قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم 
پشتی و نشیمن

صندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، دسته ثابت، باالبر 26 سانتیمتري، داراي جاپایی متصل،  قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم 
پشتی و نشیمن

میز رستورانی 4 نفره، پایه فلزي، صفحه MDF با روکش مالمینهصندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، فریم چوب چندالیی، باالبر 26 سانتیمتري، داراي جاپایی متصل

REG 11123,100,000          25,179,000               

59,200,000         
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  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

صندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، بدون دسته، باالبر 26 سانتیمتري، داراي جاپایی متصل، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم 
صندلی اُپنی، پایه آبکاري شده، بدون دسته، باالبر 26 سانتیمتري، داراي جاپایی متصلنشیمن
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

OCW 829N2
OCW 829X2               92,541,000           84,900,000دو نفر

                80,224,000          73,600,000دو نفر
OCW 829N3

OCW 829X3              124,914,000          114,600,000سه نفر
              112,597,000        103,300,000سه نفر

OCW 829N4
OCW 829X4             157,396,000         144,400,000چهار نفر

              145,079,000         133,100,000چهار نفر

OCW 700B2
OCW 603L2                42,619,000            39,100,000دو نفر

               47,524,000          43,600,000دو نفر
OCW700B3

OCW 603L3                60,604,000           55,600,000سه نفر
               67,907,000          62,300,000سه نفر

OCW 700B4
OCW 603L4              78,589,000            72,100,000چهار نفر

               88,290,000           81,000,000چهار نفر

OCW 708L2
* OCW 740N2               48,505,000           44,500,000دو نفر

                39,131,000          35,900,000دو نفر
OCW 708L3

* OCW 740N3              69,433,000           63,700,000سه نفر
               56,571,000           51,900,000سه نفر

OCW 708L4
* OCW 740N4               90,252,000           82,800,000چهار نفر

                 74,011,000          67,900,000چهار نفر

OCW 315X2
OCW 315L2                19,620,000            18,000,000دو نفر

                25,506,000          23,400,000دو نفر
OCW 315X3

OCW 315L3               28,122,000           25,800,000سه نفر
               35,970,000          33,000,000سه نفر

OCW 315X4
OCW 315L4               36,624,000           33,600,000چهار نفر

               46,434,000          42,600,000چهار نفر

OCW 415X2
OCW 415L2              23,326,000            21,400,000دو نفر

                29,212,000          26,800,000دو نفر
OCW 415X3

OCW 415L3               33,681,000            30,900,000سه نفر
                41,529,000          38,100,000سه نفر

OCW 415X4
OCW 415L4               44,036,000            40,400,000چهار نفر

              53,846,000          49,400,000چهار نفر

OCW 515X2
OCW 515L2               24,198,000           22,200,000دو نفر

                30,084,000          27,600,000دو نف
OCW 515X3

OCW 515L3              34,989,000            32,100,000سه نفر
              42,837,000          39,300,000سه نفر

OCW 515X4
OCW 515L4               45,780,000            42,000,000چهار نفر

               55,590,000           51,000,000چهار نفر

TRG 315X2 +
OCW 315N2                49,050,000            45,000,000بدون تشک

               26,487,000          24,300,000دو نفر
TRG 415X2 +

OCW 315N3              52,756,000           48,400,000تشک کوچک
              38,586,000          35,400,000سه نفر

TRG 515X2 +
OCW 315N4              53,628,000           49,200,000تشک کامل

               50,576,000          46,400,000چهار نفر

OCW 415N2
OCW 515N2                30,193,000           27,700,000دو نفر

                31,065,000          28,500,000دو نفر
OCW 415N3

OCW 515N3               44,145,000            40,500,000سه نفر
              45,453,000          41,700,000سه نفر

OCW 415N4
OCW 515N4              57,988,000           53,200,000چهار نفر

               59,732,000          54,800,000چهار نفر

OCF 315M
OCF 315Q                15,260,000            14,000,000بدون تشک

               15,478,000           14,200,000بدون تشک
OCF 415M

OCF 415Q                17,113,000           15,700,000تشک کوچک
                17,331,000           15,900,000تشک کوچک

OCF 515M
OCF 515Q               17,549,000             16,100,000تشک کامل

               17,767,000          16,300,000تشک کامل

صندلی انتظار، دسته ثابت L ، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن، تشک کوچکصندلی انتظار، بدون دسته، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن،  تشک کوچک

صندلی انتظار، دسته ثابت L ، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن، تشک کاملصندلی انتظار، بدون دسته، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن،  تشک کامل

صندلی انتظار، دسته ثابت L ، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن، بدون تشکصندلی انتظار، بدون دسته، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن، بدون تشک

صندلی انتظار، دو دسته ثابت در طرفین، پایه آلومینیومی دایکستی، پشتی چوب طبیعی چندالیی، نشیمن فوم انتگرال 
صندلی انتظار، بدون دسته، پایه آلومینیومی دایکستی، پشتی چوب طبیعی چندالیی، نشیمن فوم انتگرال مستحکممستحکم

صندلی انتظار، دو دسته ثابت مدل L در طرفین، پایه فوالدي مشکیصندلی انتظار، دو دسته ثابت مدل B در طرفین، پایه فوالدي مشکی

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

صندلی انتظار، دو دسته ثابت مدل L در طرفین، پایه فوالدي مشکی

ار) 
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نیمکت دانش آموزي 2نفره، میز MDF روکش مالمینه، پایه فوالدي طوسی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و 
نشیمن، داراي جاکتابی

صندلی انتظار با دسته دانش آموزي پالستیکی مشکی، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و 
نشیمن، بدون تشک

صندلی انتظار با دسته دانش آموزي پالستیکی مشکی، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و 
نشیمن، تشک کوچک

صندلی انتظار با دسته دانش آموزي پالستیکی مشکی، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و 
نشیمن، تشک کامل

صندلی چهارپایه با دسته دانش آموزي مشکی تاشو، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمنصندلی چهارپایه با دسته دانش آموزي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و نشیمن

صندلی انتظار، دو دسته ثابت در طرفین هر نشیمن، پایه فوالدي مشکی، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و دسته

ظار
انت
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

LCL 104X20,100,000             21,909,000                LCD 106X21,900,000           23,871,000               

LCL 20614,500,000            15,805,000               LCI 11114,100,000           15,369,000                

LCL 206R
LCI 111R                 21,800,000             20,000,000داراي جاپایی

                21,364,000           19,600,000داراي جاپایی

LCI 31516,200,000            17,658,000               LCI 41517,900,000           19,511,000                 

LCI 315R
LCI 415R              23,653,000            21,700,000داراي جاپایی

                25,506,000          23,400,000داراي جاپایی

LCI 311i28,200,000           30,738,000              LCI 411i29,400,000          32,046,000                

LCI 311Ri
LCI 411Ri              36,733,000          33,700,000داراي جاپایی

                38,041,000          34,900,000داراي جاپایی

FOC 31930,400,000           33,136,000               FOC 32123,200,000          25,288,000               

FOC 32227,500,000           29,975,000               FOC 33129,900,000          32,591,000                

FOC 420
FOC 422              46,325,000           42,500,000بدون شیشه

               31,392,000         28,800,000شیشه بی رنگ

FOC 420GL
FOC 422d               49,813,000           45,700,000شیشه دودي

               33,027,000          30,300,000شیشه دودي

FOC 478
FOC 578               32,918,000            30,200,000شیشه بی رنگ

                36,951,000          33,900,000شیشه بی رنگ

FOC 478d
FOC 578d              33,899,000            31,100,000شیشه دودي

              38,586,000          35,400,000شیشه دودي

FOS 378
FOS 278                 17,004,000            15,600,000شیشه بی رنگ

                 16,241,000           14,900,000شیشه بی رنگ

FOS 378d
FOS 278d               17,767,000            16,300,000شیشه دودي

                 17,004,000           15,600,000شیشه دودي

FOS 178
HFC 552                15,914,000            14,600,000شیشه بی رنگ

               23,653,000           21,700,000جلومبلی

FOS 178d
HFS 252               16,677,000           15,300,000شیشه دودي

                12,644,000           11,600,000عسلی

پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی، بدون دسته، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، باالبر 12 سانتیمتري

جلومبلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 85*57*40) 

جلومبلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 115*57*39) 

پنج پر فوالدي با کاور پالستیکی مشکی، پشتی با قابلیت چرخش 360 درجه، باالبر 12 سانتیمتري

پنج پر فوالدي مشکی، بدون پشتی، باالبر 15 سانتیمتري (  R : باالبر 23 س.م ) ،نشیمن فوم انتگرال مشکیپنج پر فوالدي آبکاري شده، بدون پشتی، باالبر 12 سانتیمتري  (  R : باالبر 21 س.م ) ، نشیمن فوم سرد

پنج پر فوالدي مشکی، بدون دسته، باالبر 15 سانتیمتري  (  R : باالبر 23 س.م ) ، قابلیت انتخاب رنگ پالستیک فریم پشتی و پنج پر فوالدي مشکی، بدون دسته، باالبر 15 سانتیمتري  (  R : باالبر 23 س.م ) ، بدون تشک
نشیمن، تشک کوچک

جلومبلی با پایه و قید چوب راش، صفحه MDF با روکش طبیعی چوب راش، سفارش بر اساس کالیته چوب، ابعاد ( 120*60*40) 

عسلی و جلومبلی پایه چوبی رنگ شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد جلومبلی ( 40*60*110) ،ابعاد عسلی ( H=47 - قطر=45) 

جلومبلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 110*60*45) 

جلومبلی فوالدي آبکاري شده دوطبقه مثلثی، شیشه با استحکام باال و MDF وکیوم شده قهوه اي تیره، ابعاد( 110*70*40) 

جلومبلی فوالدي آبکاري شده دوطبقه، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 110*60*45) 

تی
صنع

ی / 
گاه

ایش
آزم

ی / 
شک

پز
لی

عس
ی / 

مبل
جلو

عسلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 50*41*40) عسلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 50*50*42) 

عسلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 50*32*37) 

جلومبلی فوالدي آبکاري شده دوطبقه، شیشه با استحکام باال ، ابعاد ( 120*60*37) 

پنج پر فوالدي مشکی، بدون دسته، باالبر 15 سانتیمتري  (  R : باالبر 23 س.م ) ، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، زاویه پشتی و 
شیب نشیمن، داراي دو اهرم تنظیم، نشیمن و پشتی فوم سرد

پنج پر فوالدي مشکی، بدون دسته، باالبر 15 سانتیمتري  (  R : باالبر 23 س.م ) ، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، زاویه پشتی و 
شیب نشیمن، داراي دو اهرم تنظیم، نشیمن و پشتی فوم انتگرال مشکی

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

جلومبلی فوالدي آبکاري شده، شیشه با استحکام باال، ابعاد ( 115*57*38) 
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

OSS 819N143,700,000           47,633,000              OSS 819N262,600,000          68,234,000               

OSS 776N1
OSS 776N2               48,178,000           44,200,000پایه فلزي

                69,215,000          63,500,000پایه فلزي

OSS 776WN1
OSS 776WN2              52,974,000           48,600,000پایه چوبی

              73,575,000          67,500,000پایه چوبی

OSS 878N1
OSS 878N2               58,751,000           53,900,000پایه فلزي

              83,385,000          76,500,000پایه فلزي

OSS 878WN1
OSS 878WN2              63,329,000           58,100,000پایه چوبی

              87,527,000          80,300,000پایه چوبی

OSS 757N151,900,000            56,571,000               OSS 757N273,800,000         80,442,000                

OSS 722N131,700,000           34,553,000              OSS 722N2-                              44,400,000          48,396,000               

OSS 898N170,800,000           77,172,000               OSS 898N297,900,000          106,711,000               

OST 823X113,700,000           14,933,000               OSS 823N148,500,000          52,865,000               

OSS 823EN155,300,000           60,277,000               OSS 823N273,100,000          79,679,000               

OSS 823N392,200,000           100,498,000              OSS 726N161,500,000           67,035,000               

OSS 726N288,800,000          96,792,000               OSS 726N3109,300,000         119,137,000               

مبل اداري سه نفره،فوم سرد در نشیمن، پشتی و دسته ها،پایه  از جنس چوب راش مطابق کالیته چوبمبل اداري دو نفره،فوم سرد در نشیمن، پشتی و دسته ها،پایه  از جنس چوب راش مطابق کالیته چوب

  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.
  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمن

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمن، پایه هاي فوالدي آبکاري شدهمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن، پایه هاي فوالدي آبکاري شده

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمن و پشتی، پایه هاي فوالدي آبکاري شدهمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن و پشتی، پایه هاي فوالدي آبکاري شده

مبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن

ري
ادا

بل 
م

مبل اداري یک نفره،فوم سرد در نشیمن، پشتی و دسته ها،پایه  از جنس چوب راش مطابق کالیته چوبمبل اداري سه نفره، فوم سرد در نشیمن، پایه هاي آلومینیومی دایکستی

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.

مبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن و بدنه، پایه هاي آلومینیومی دایکستیمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن و بدنه، پایه هاي آلومینیومی دایکستی

مبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن، پایه هاي آلومینیومی دایکستیاستول یک نفره، نشیمن فوم سرد، پایه هاي آلومینیومی دایکستی

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمن، پایه هاي آلومینیومی دایکستیمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن، پایه  بشقابی گردان فوالدي آبکاري شده

مبل اداري دو نفره، پایه هاي فوالدي آبکاري شده، فوم سرد در نشیمن و پشتیمبل اداري یک نفره، پایه هاي فوالدي آبکاري شده، فوم سرد در نشیمن و پشتی

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمنمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصول با 9% مالیات (ریال) بدون 9% مالیات (ریال) تصویر کد محصولگروه

ري
ادا

بل 
م

OSS 920N164,800,000           70,632,000               OSS 920N289,500,000          97,555,000              

OSS 920N3111,800,000           121,862,000              OSM 621N1
               38,259,000          35,100,000ساده

OSM 721N1
OSM 821N1               43,164,000           39,600,000مقعر

                43,164,000          39,600,000محدب

OSS 851N173,400,000           80,006,000                OSS 851N2101,600,000          110,744,000               

OSS 851N3126,400,000          137,776,000            NHSB885N2202,655,000       220,893,950            

NHSB885N1126,340,000         137,710,600             

مبل اداري یک نفره، فوم سرد در پشتی و نشیمن، ، پایه هاي فوالدي آبکاري شده 
( تشکیل نیم دایره با 6 عدد محصول) 

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمن و پشتی، پایهPVC طرح چوب قهوه اي تیره، دسته MDF روکش وکیوم قهوه اي تیرهمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن و پشتی، پایهPVC طرح چوب قهوه اي تیره، دسته MDF روکش وکیوم قهوه اي تیره

مبل اداري یک نفره، فوم سرد در پشتی و نشیمن، ، پایه هاي فوالدي آبکاري شدهمبل اداري سه نفره، فوم سرد در نشیمن و پشتی، پایهPVC طرح چوب قهوه اي تیره، دسته MDF روکش وکیوم قهوه اي تیره

مبل اداري دو نفره، فوم سرد در نشیمن، لمسه دوزي شده، پایه ها از جنس چوب راش مطابق کالیته رنگ چوبمبل اداري یک نفره، فوم سرد در نشیمن، لمسه دوزي شده، پایه ها از جنس چوب راش مطابق کالیته رنگ چوب

مبل اداري سه نفره، فوم سرد در نشیمن، لمسه دوزي شده، پایه ها از جنس چوب راش مطابق کالیته رنگ چوب

  توجه: موارد * دار، داراي ما به التفاوت قیمت   1.400.000   ریالی بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.
  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

مبل اداري یک نفره، فوم سرد در پشتی و نشیمن، ، پایه هاي فوالدي آبکاري شده 
( تشکیل نیم دایره با 6 عدد محصول) 

مبل تخت خواب شو دونفره ،  پایه ها از جنس پالستیک ، فوم سرد در نشیمن ، داراي مکانیزم تخته خواب شو  
*قیمت با احتساب روکش چرم مبلی ( اداري)   می باشد*

مبل تخت خواب شو تک نفره ،  پایه ها از جنس پالستیک  ، فوم سرد در نشیمن ، داراي مکانیزم تخته خواب شو  
*قیمت با احتساب روکش چرم مبلی ( اداري)  می باشد*

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.
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تاریخ اعتبار از  1401/03/09   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت اداري شرکت نیلپر

 نام قطعهردیف
 بدون 9% مالیات   

(ریال)
 با 9% مالیات  

(ریال)
11,000,000      1,090,000              
21,700,000     1,853,000            
             1,526,000     1,400,000سبد3
            2,725,000    2,500,000میز انتظار4
5Bn  4,251,000    3,900,000دسته             
6F 5,995,000    5,500,000دسته            
7G 6,758,000    6,200,000دسته           
8L 3,488,000    3,200,000دسته           
9O 5,014,000    4,600,000دسته             
10C 5,014,000    4,600,000دسته             
11T 7,194,000    6,600,000دسته             
12H 6,649,000     6,100,000دسته            
             1,526,000     1,400,000دسته سري 1366
             4,905,000    4,500,000فوترینگ14

ردیف

1

2

4

5

6

7

8

9

10

SC507 و SK507 در صندلی مدل C قیمت دسته کامل

قیمت قطعات ( دسته، باالبر و فوترینگ)  در محصوالت هنگام ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی

قیمت هر جفت دسته متحرك T در گروه کارمندي

قیمت هر جفت دسته متحرك H در گروه کارمندي

قیمت یک جفت دسته محصوالت سري 66

قیمت جاپائی ( فوترینگ)  براي محصوالت داراي باالبر با پوشش کروم- نیکل

  توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد  و همچنین در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزي از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید.

هزینه تغییرات در اجزاء متغیر صندلی ( دسته، پایه، باالبر و ...)  طبق تعرفه خدمات پس از فروش محاسبه می شود

کالیته پالستیک انتخابی براي سري 15 و 18 تقریبا مشابه رنگهاي روبرو می باشد

کالیته پالستیک انتخابی براي سري 33 تقریبا مشابه رنگهاي روبرو می باشد

کالیته پالستیک انتخابی براي سري 40و 50 و 66 مشابه رنگهاي روبرو می باشد

درصورتی که مشتري خواهان تولید محصولی با چرم یا پارچه هایی بجز کالیته  نیلپر باشد، امکان تولید و متراژ این محصوالت را می بایست از واحدهاي فروش استعالم نماید

  توجه: موارد داراي  *  داراي ما به التفاوت قیمت بین رنگهاي کالیته پالستیک مشکی و رنگی هستند.

هزینه حمل از محل فروشگاه تا آدرس خریدار به عهده خریدار می باشد

(TRG 315,TRG 415,TRG 515,REG 418,REG 315)           صندلی هاي نیازمند نصب و مونتاژ در صفحات قبل با + مشخص شده اند

3
هزینه نصب و مونتاژ در صندلی هاي با عالمت + بصورت زیر محاسبه می شود

 تا 10 دستگاه  : 4% قیمت محصول    -   10 تا 20 دستگاه : 3% قیمت محصول  -    باالي 20 دستگاه : 2% قیمت محصول

در صورت عدم نصب محصوالت + دار توسط نمایندگی هاي خدمات پس از فروش نیلپر این محصوالت دیگر مشمول شرایط ضمانت نمی شوند

  جهت آگاهی از مشخصات محصوالت (  اطالعات فنی و ابعادي و ... )  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

باالبر
قیمت ما به التفاوت باالبر 21 سانتی متر با باالبر 10 و 12 سانتی متري ساده

قیمت هر جفت دسته متحرك F در گروه کارمندي و کنفرانس

قیمت هر جفت دسته G در گروه کارمندي و کنفرانس

قیمت هر جفت دسته L در گروه انتظار

قیمت دسته کامل O در گروه کنفرانس، ویزیتوري و گردان سري 15

قیمت ما به التفاوت باالبر 21 سانتی متر با باالبر 10 و 12 سانتی متري آبکاري

قیمت هر جفت دسته   B و Bn در گروه کارمندي، کنفرانس و انتظار

شرح

قیمت هر سبد زیر صندلی چهارپایه آموزشی و انتظار

پس از کسر قیمت یک پشتی و نشیمن از قیمت پایه صندلی، این مبلغ به ازاي هر میز به قیمت صندلی هاي گروه انتظار اضافه خواهد شد
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