لیست قیمت مصرف کننده
جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.

سری

کد صندلی

S62 i

ويژگی ها و امکانات

کارمندی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ،12دسته متحرک انتگرال ،پايه کروم

) S62 u (Newکارمندی ،قفل چند حالته (کالچی) ،جک  ،12دسته متحرک انتگرال ،پشتی صندلی طرح دار ،پايه پالستیکی

تاريخ بازنگری1398/01/26 :

قیمت مصرف کننده (ريال)
12,400,000
8,990,000

S62 k

کارمندی ،قفل چند حالته (کالچی) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

8,990,000

S62 t

کارمندی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

8,490,000

S62

کارمندی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه رنگی

8,100,000

کارمندی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،10دسته انتگرال ،پايه پالستیکی

7,790,000

S62 c

البی و کانتر ،جک 12کروم ،پايه گرد ثابت کروم (بشقابی)

8,990,000

S63 i

کنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه کروم

7,250,000

S63

کنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه رنگی

6,480,000

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

14,900,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

18,800,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال ،در طرفین ،پايه مشکی

22,600,000

S62 m
S60

FR-SA-27-13

S68

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

1,000,000

* کلیه صندلی های سری  S60با دسته انتگرال تولید می شود و بنابر سفارش مشتری با دسته روکش به صورت همرنگ با صندلی قابل تولید بوده و مبلغ  150،000ريال کسر می گردد.
* کلیه صندلی های سری  S60بنا به سفارش با دو روکش متفاوت کفی و پشتی قابل تولید می باشند.
* صندلی مدل  S62iدارای پشتی متحرک ،قفل پشتی رو به جلو ( )-1برای تايپ و نوشتن و دسته متحرک و قابل دوران می باشند.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

H70

H72i

کارشناسی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک 12کروم ،دسته متحرک انتگرال ،پايه کروم

13,980,000

H72k

کارشناسی ،قفل چند حالته (کالچی) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

11,000,000

H72t

کارشناسی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

9,990,000

H73i

کنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه کروم

8,990,000

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

18,400,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

23,000,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

28,300,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

1,400,000

H78

* کلیه صندلی های سری  H70بنا به سفارش با دو روکش متفاوت کفی و پشتی قابل تولید می باشند.
* استفاده از روکش پارچه کرپ بر روی سری  H70امکان پذير نمی باشد.
* صندلی مدل  H72iدارای پشتی متحرک ،قفل پشتی رو به جلو ( )-1برای تايپ و نوشتن و دسته متحرک و قابل دوران می باشند.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

T70

T72i

کارشناسی قفل چهار حالته (سینکرون) جک  12دسته انتگرال پايه کروم

13,850,000

T72k

کارشناسی ،قفل چندحالته (کالچی) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

11,500,000

T72t

کارشناسی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

10,500,000

T73

کنفرانسی ،با دسته انتگرال ،پايه کروم (پايه کنفرانس )S63i

9,530,000

T73i

کنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه کروم

9,950,000

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

19,950,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

25,300,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه مشکی

31,000,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

1,450,000

T78

به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.
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لیست قیمت مصرف کننده
جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.

سری

کد صندلی

L20

L23

ويژگی ها و امکانات

) (POUFنشیمن گرد چرخ دار ،بدنه فلزی با رنگ سفید و مشکی الکترواستاتیک

FR-SA-27-13
تاريخ بازنگری1398/01/26 :

قیمت مصرف کننده (ريال)
6,650,000

* بدنه فلزی  POUFدر ساير رنگ ها با حداقل سفارش  10عدد قابل تولید می باشد.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

اپراتوری ،دسته دار ،بدون تشک ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،10پايه پالستیکی

5,590,000

Q32 e

اپراتوری ،بدون دسته ،بدون تشک ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،10پايه پالستیکی

5,040,000

Q32 p

اپراتوری ،دسته دار ،کف و پشت تشک دار ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،10پايه پالستیکی

6,590,000

Q32 pe

اپراتوری ،بدون دسته ،کف و پشت تشک دار ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،10پايه پالستیکی

6,040,000

Q32 pi

اپراتوری ،کف و پشت تشک دار ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه کروم

7,900,000

چهار پايه ،بدون تشک ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

2,550,000

Q34 p

چهار پايه ،کف و پشت تشک دار ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

3,550,000

Q34 pi

چهار پايه ،کف و پشت تشک دار ،بدون دسته ،پايه و فريم کروم

4,280,000

Q33 pc

البی ،کانتر ،جک 12کروم،پايه گرد ثابت کروم(بشقابی)

8,370,000

Q32

Q34

Q30

Q34 b
Q34 pb
Q35
Q35 p

Q38

Q38p

Q38pL

چهار پايه ،بدون تشک ،با دسته ،پايه و فريم مشکی

3,100,000

چهار پايه ،کف و پشت تشک دار ،با دسته ،پايه و فريم مشکی

4,100,000

آموزشی ،دسته تاشو و سبد جا کتابی ،بدون تشک ،پايه و فريم مشکی

4,400,000

آموزشی ،دسته تاشو و سبد جا کتابی ،کف و پشت تشک دار ،پايه و فريم مشکی

5,400,000

انتظار ،دو نفره ،بدون تشک ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

9,950,000

انتظار ،سه نفره ،بدون تشک ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

12,500,000

انتظار ،چهار نفره ،بدون تشک ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

15,000,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

1,450,000

انتظار ،دو نفره ،کف و پشت تشک دار ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

11,950,000

انتظار ،سه نفره ،کف و پشت تشک دار ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

15,500,000

انتظار ،چهار نفره ،کف و پشت تشک دار ،بدون دسته ،پايه و فريم مشکی

19,000,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

3,000,000

انتظار ،دو نفره ،کف و پشت تشک دار ،با 2دسته دانش آموزی ،پايه و فريم مشکی

15,150,000

انتظار ،سه نفره ،کف و پشت تشک دار ،با 3دسته دانش آموزی ،پايه و فريم مشکی

20,300,000

انتظار ،چهار نفره ،کف و پشت تشک دار ،با 4دسته دانش آموزی ،پايه و فريم مشکی

25,400,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

4,700,000

* کلیه صندلی های سری  Q30با فريم پالستیکی رنگی بنا به سفارش (حداقل  200عدد) و با هماهنگی قابل تولید می باشند.
* کلیه صندلی های فريم مشکی فلزی بوسیله رنگ مشکی الکترواستاتیک (کوره ای) تولید می گردند.
* در صندلی های سری  Q35در صورت حذف سبد جاکتابی ،مبلغ  220/000ريال از قیمت صندلی کسر می گردد.
* کلیه مدل های آموزشی امکان نصب دسته دانش آموزی چپ و راست را دارا می باشند.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

Q40

Q44

چهار پايه تاشو ،پشت روکش مش ،بدون دسته ،فريم کروم

5,200,000

Q44b

چهار پايه تاشو ،پشت روکش مش ،با دسته ،فريم کروم

6,200,000

Q44n

چهار پايه تاشو ،پشت پالستیک ،بدون دسته ،فريم کروم

5,200,000

Q44bn

چهار پايه تاشو ،پشت پالستیک ،با دسته ،فريم کروم

6,200,000

چهار پايه تاشو ،چرخدار ،پشت روکش مش ،بدون دسته ،فريم کروم

5,450,000

Q46b

چهار پايه تاشو ،چرخدار ،پشت روکش مش  ،با دسته ،فريم کروم

6,450,000

Q46n

چهار پايه تاشو ،چرخدار ،پشت پالستیک ،بدون دسته  ،فريم کروم

5,450,000

Q46bn

چهار پايه تاشو ،چرخدار ،پشت پالستیک ،با دسته ،فريم کروم

6,450,000

Q46

به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.
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جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

تاريخ بازنگری1398/01/26 :

قیمت مصرف کننده (ريال)

 A,B,D 52کارمندی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

10,950,000

 A,B,D 52mکارمندی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

9,990,000

 A,B,D 53کنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

9,480,000

 A,B,D 53mکنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

8,500,000

A50 / B50 / D50

A,B,D 58

A,B,D 58m

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم کروم

22,400,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم کروم

28,000,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم کروم

34,000,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

2,200,000

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم مشکی

19,800,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم مشکی

25,800,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم مشکی

31,000,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

1,650,000

* روکش دسته کلیه صندلی های سری  A50و  B50و  D50به صورت همرنگ با صندلی بنا به سفارش قابل تولید می باشند.
* امکان تولید صندلی های مدل  A52و  B52و  D52با دسته انتگرال متحرک وجود دارد.
* کلیه صندلی های فريم مشکی فلزی بوسیله رنگ مشکی يا نقره ای الکترواستاتیک (کوره ای) تولید می گردند.
* کلیه صندلی های سری  A50با روکش توری ( مش) با اختالف قیمت و بنا به سفارش قابل تولید بوده که می بايست در زمان ثبت سفارش محاسبه شوند.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ، 8دسته انتگرال،پشت قوس دار ،پايه و فريم کروم

15,950,000

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ،8دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

14,950,000

A,B,D81i

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ، 8دسته انتگرال،پشت سری ،پايه و فريم کروم

16,550,000

A,B,D 81t

مديريتی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

12,900,000

A,B,D81ti

مديريتی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ، 12دسته انتگرال،پشت سری،پايه و فريم کروم

14,500,000

A91

A,B,D 81

 A,B,D 81mمديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ،8دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

13,950,000

 A,B,D 81tmمديريتی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

12,500,000

A,B,D 82

معاونتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ،8دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

13,950,000

A,B,D 82t

معاونتی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

11,900,000

A80 / B80 / D80

 A,B,D 82mمعاونتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  ،8دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

12,950,000

 A,B,D 82tmمعاونتی ،قفل  2حالته (تیلت) ،جک  ،12دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

11,500,000

A,B,D 83

کنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه و فريم کروم

10,500,000

 A,B,D 83mکنفرانسی ،دسته انتگرال ،پايه و فريم مشکی

A,B,D 88

A,B,D 88m

9,200,000

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم کروم

24,400,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم کروم

30,500,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم کروم

37,300,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

2,300,000

انتظار ،دو نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم مشکی

21,000,000

انتظار ،سه نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم مشکی

26,500,000

انتظار ،چهار نفره ،دو دسته انتگرال در طرفین ،پايه و فريم مشکی

32,900,000

میزان کاهش قیمت صندلی انتظار به ازاء جايگزينی میز شیشه ای با صندلی

1,750,000

* کلیه صندلی های فريم مشکی فلزی بوسیله رنگ مشکی يا نقره ای الکترواستاتیک (کوره ای) تولید می گردند.
* کلیه صندلی های سری  A80و  A91با روکش توری ( مش) با اختالف قیمت و بنا به سفارش قابل تولید بوده که می بايست در زمان ثبت سفارش محاسبه شوند.
به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.
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لیست قیمت مصرف کننده
جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.
سری

P90
سری

کد صندلی

کد صندلی

F70

F71
F72

سری

کد صندلی

T90

T91
T91i
T92
T93
T93b

سری

کد صندلی

G90

G91
G91i
G92
G93
G93b

سری

کد صندلی

M90

M91
M91i
M92
M93
M93b

سری

کد صندلی

M80
سری

ويژگی ها و امکانات

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  8کروم ،دسته آلومینیوم ،پايه آلومینیوم
P91
) P91k (Newمديريتی ،قفل چند حالته کالچی ،جک  8مشکی ،دسته متحرک  ،پايه کروم
معاونتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  8کروم ،دسته آلومینیوم ،پايه آلومینیوم
P92
) P92k (Newمعاونتی ،قفل چند حالته کالچی ،جک  8مشکی ،دسته متحرک  ،پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم
P93
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم ،روکش انتگرال روی دسته
P93b

FR-SA-27-13
تاريخ بازنگری1398/01/26 :

قیمت مصرف کننده (ريال)
23,950,000
14,500,000
21,700,000
14,000,000
11,000,000
11,700,000

ويژگی ها و امکانات

قیمت مصرف کننده (ريال)
26,700,000
24,000,000

ويژگی ها و امکانات

قیمت مصرف کننده (ريال)
18,700,000
32,200,000
16,900,000
10,900,000
11,600,000

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  8کروم ،دسته انتگرال ،پايه آلومینیوم
معاونتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  10کروم ،دسته انتگرال ،پايه آلومینیوم
مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک 8کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
مديريتی باويبره و گرمکن ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک8کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
معاونتی ،قفل چند حالته(کالچی) ،جک 10کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم ،روکش انتگرال روی دسته
ويژگی ها و امکانات

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک8کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
مديريتی باويبره و گرمکن ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک8کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
معاونتی ،قفل چند حالته(کالچی) ،جک10کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم ،روکش انتگرال روی دسته
ويژگی ها و امکانات

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک 8کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
مديريتی باويبره و گرمکن ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک 8کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
معاونتی ،قفل چند حالته(کالچی) ،جک 10کروم ،دسته انتگرال ،پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم
کنفرانسی ،دسته و پايه کروم ،روکش انتگرال روی دسته
ويژگی ها و امکانات

قیمت مصرف کننده (ريال)
19,400,000
32,900,000
17,100,000
11,500,000
12,200,000
قیمت مصرف کننده (ريال)
19,900,000
33,400,000
17,600,000
11,700,000
12,400,000
قیمت مصرف کننده (ريال)

M81

مديريتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک 8کروم ،پايه کروم

16,950,000

M82

معاونتی ،قفل  4حالته (سینکرون) ،جک  8کروم ،پايه کروم

16,250,000
ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

S92

معاونتی ،قفل  4حالته(مکانیزم سینکرون) ،جک  8کروم ،دسته انتگرال ،پايه آلومینیوم ،فريم چوب طبیعی چند اليه

20,900,000

S93

کنفرانسی ،دسته و پايه کروم ،فريم چوب طبیعی چند اليه

14,600,000

S93b

کنفرانسی ،دسته و پايه کروم ،روکش انتگرال روی دسته ،فريم چوب طبیعی چند اليه

15,300,000

S90

S91

مديريتی ،قفل  4حالته (مکانیزم سینکرون) ،جک  8کروم ،دسته انتگرال ،پايه آلومینیوم ،فريم چوب طبیعی چند اليه

21,900,000

* کلیه صندلی های سری  S90با فريم چوبی خودرنگ تولید گرديده و بنا به سفارش به رنگ فندقی و ماهاگونی قابل تولید می باشند.

سری

I70
سری

کد صندلی

ويژگی ها و امکانات

قیمت مصرف کننده (ريال)

I72 mku

کارشناسی ،قفل چند حالته( مکانیزم کالچی) ،پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،بدون پشت سری ،پايه پالستیک

16,250,000

I72 mk

کارشناسی ،قفل چند حالته( مکانیزم کالچی) ،پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،تنظیم پشت سری ،پايه پالستیک

17,350,000

ku

I72

کارشناسی ،قفل چند حالته( مکانیزم کالچی) ،پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،بدون پشت سری ،پايه آلومینیوم

17,350,000

k

I72

کارشناسی ،قفل چند حالته ( مکانیزم کالچی) پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،تنظیم پشت سری ،پايه آلومینیوم

18,450,000

کارشناسی ،قفل  4حالته( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،بدون پشت سری ،پايه پالستیک

17,750,000

m

I72

کارشناسی ،قفل  4حالته( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،تنظیم پشت سری ،پايه پالستیک

18,850,000

u

I72

کارشناسی ،قفل  4حالته( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،بدون پشت سری ،پايه آلومینیوم

18,850,000

I72

کارشناسی ،قفل  4حالته( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش (توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته متحرک ،تنظیم گودی کمر ،تنظیم پشت سری ،پايه آلومینیوم

19,950,000

I72 mu

کد صندلی

ويژگی ها و امکانات

قیمت مصرف کننده (ريال)

کارشناسی ،قفل چند حالته ( مکانیزم کالچی) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،بدون پشت سری ،پايه پالستیک

13,100,000

I81 mk

کارشناسی ،قفل چند حالته ( مکانیزم کالچی) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،با پشت سری قابل تنظیم ،پايه پالستیک

14,200,000

I81 ku

کارشناسی ،قفل چند حالته ( مکانیزم کالچی) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،بدون پشت سری ،پايه آلومینیوم

14,200,000

کارشناسی ،قفل چند حالته ( مکانیزم کالچی) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،تنظیم پشت سری ،پايه آلومینیوم

15,300,000

کارشناسی ،قفل  4حالته ( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،بدون پشت سری ،پايه پالستیک

14,600,000

m

I81

کارشناسی ،قفل  4حالته ( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،تنظیم پشت سری ،پايه پالستیک

15,700,000

u

I81

کارشناسی ،قفل  4حالته ( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،بدون پشت سری ،پايه آلومینیوم

15,700,000

I81

کارشناسی ،قفل  4حالته ( مکانیزم سینکرون) پشتی پارچه مش(توری) ،فريم بدنه مشکی يا طوسی ،دسته انتگرال ،تنظیم پشت سری ،پايه آلومینیوم

16,800,000

I81 mku

I80

k

I81

I81 mu

به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.
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لیست قیمت مصرف کننده
جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.
سری

کد جلو مبلی

TG23
TG32

ويژگی ها و امکانات

جلو مبلی مستطیل کوچک ،شیشه ای سکوريت ،پايه استیل

FR-SA-27-13
تاريخ بازنگری1398/01/26 :

قیمت مصرف کننده (ريال)
12,650,000

جلو مبلی گرد ،شیشه ای سکوريت ،پايه گرد ثابت کروم بشقابی

8,340,000

TG30

TG33

جلو مبلی مستطیل متوسط ،شیشه ای سکوريت ،پايه استیل

14,800,000

TG35

جلو مبلی مستطیل بزرگ ،شیشه ای سکوريت ،پايه استیل

15,950,000

TG42

جلو مبلی گرد ،شیشه ای سکوريت ،پايه استوانه ای با روکش چرم يا پارچه

14,600,000

TW351

جلو مبلی چوبی با پايه چوبی

4,200,000

TW354

جلو مبلی چوبی با پايه استیل

8,200,000

* میزهای فوق با شیشه دودی نیز قابل تولید بوده و به قیمت میز  600/000(TG32ريال )  -میز  650/000( TG33-TG23ريال ) و میز  850/000( TG35ريال ) افزوده خواهد شد.
* شیشه های میـز مشمول گـارانتـی نـمی شـود.
سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

کانتر و آزمايشگاهی ،بدون تشک ،جک  ،12پايه کروم

4,800,000

کانتر و آزمايشگاهی ،بدون تشک ،جک  ،21پايه کروم

5,050,000

کانتر و آزمايشگاهی ،کف تشک دار ،جک  ،12پايه کروم

5,400,000

کانتر و آزمايشگاهی ،کف تشک دار ،جک  ،21پايه کروم

5,650,000

کانتر و آزمايشگاهی ،کف تشک دار ،جک  ،12پايه گرد ثابت کروم(بشقابی)

7,800,000

کانتر و آزمايشگاهی ،کف تشک دار ،جک  ،21پايه گرد ثابت کروم(بشقابی)

8,050,000

Q12

Q10

Q12p

Q12pc

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

L10

آزمايشگاهی ،جک  ،12پايه کروم

3,300,000

آزمايشگاهی ،جک  ،21پايه کروم

3,550,000

L12

* کلیه صندلی های کانتر و آزمايشگاهی بنا به سفارش امکان تولید با پايه ثابت يا پايه بشقابی و رکاب را دارا می باشد.

سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

K50

K52

البی و اپراتوری ،جک 8کروم ،پنج پرکروم

11,900,000

K53

البی و کانتر ،جک  8کروم ،پايه گرد ثابت کروم (بشقابی)

13,600,000

K55

انتظار ،البی و اپراتوری ،با پنج پر بدون چرخ رنگی

11,500,000

* امکان تولید صندلی های  K50با پارچه های کرپ وجود نـدارد.
* تولید صندلی های سری  K50با دو يا چند رنگ روکش امکان پذير می باشد.

سری

کد صندلی

T53c

ويژگی ها و امکانات

البی و کانتر ،جک  8کروم ،پايه گرد ثابت کروم ( بشقابی)

قیمت مصرف کننده (ريال)
15,900,000

مبل اداری ،يک نفره ،فوم سرد

12,800,000

مبل اداری ،يک نفره ،فوم سرد،با دسته دانش آموزی

14,400,000

T58

مبل اداری ،دو نفره (کاناپه) ،فوم سرد

22,800,000

T59

مبل آمفی تئاتر ،فوم سرد ،دو دسته در طرفین

11,900,000

مبل آمفی تئاتر ،فوم سرد ،دو دسته در طرفین ،با دسته دانش آموزی

13,500,000

T53

T50

T53L

T59L

* صندلی های سری  T50بدون قاب پالستیکی دسته تولید می گردند .بنا به سفارش هزينه هر جفت قاب پالستیکی دسته 180،000ريال می باشد.
* هزينه نصب مبل آمفی تئاتر مدل  T59در تهران  %10و در شهرستان ها  %15از کل هزينه سفارش می باشد.
* کلیه صندلی های سری  T50بنا به سفارش با روکش متفاوت برای کفی ،پشتی و دسته ها قابل تولید می باشند.
* کلیه مدل های آموزشی امکان نصب دسته دانش آموزی چپ و راست را دارا می باشند.
به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.
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لیست قیمت مصرف کننده
جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.
سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

FR-SA-27-13
تاريخ بازنگری1398/01/26 :

قیمت مصرف کننده (ريال)

مبل اداری و منزل ،يک نفره ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه چوبی

20,920,000

V68

مبل اداری و منزل ،دو نفره  ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه چوبی

27,900,000

V68h

مبل اداری و منزل ،سه نفره  ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه چوبی

34,800,000

V63

V60

* پايه مبل  V60به صورت روتین مشکی می باشد و به تقاضای مشتری در سه رنگ ماهاگونی ،خودرنگ و فندقی نیز قابل تولید می باشد.

سری

N60
سری

N70
سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

N63

مبل اداری  ،يک نفره ،تشک کف متصل  ،فوم سرد ،پايه و فريم کروم

23,600,000

N68

مبل اداری ،دو نفره ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه و فريم کروم

31,500,000

N68h

مبل اداری ،سه نفره  ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه و فريم کروم

39,400,000

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

N73

مبل اداری ،يک نفره ،تشک کف مجزا ،فوم سرد ،پايه و فريم کروم

22,400,000

N78

مبل اداری ،دو نفره  ،تشک کف مجزا ،فوم سرد ،پايه و فريم کروم

29,900,000

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

V80

V83

مبل اداری و منزل ،يک نفره ،تشک کف مجزا ،فوم سرد ،پايه چوبی

26,900,000

V88

مبل اداری و منزل ،دو نفره  ،تشک کف مجزا ،فوم سرد ،پايه چوبی

35,900,000

V88h

مبل اداری و منزل ،سه نفره  ،تشک کف مجزا ،فوم سرد ،پايه چوبی

45,300,000

* پايه مبل  V80به صورت روتین خودرنگ می باشد و به تقاضای مشتری در دو رنگ ماهاگونی و فندقی نیز قابل تولید می باشد.

سری

N50
سری

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

N53

مبل اداری ،يک نفره ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه فلزی رنگ مشکی

19,800,000

N58

مبل اداری ،دو نفره ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه فلزی رنگ مشکی

26,500,000

N53i

مبل اداری ،يک نفره ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه تمام استیل ژاپنی

34,500,000

N58i

مبل اداری ،دو نفره  ،تشک کف متصل ،فوم سرد ،پايه تمام استیل ژاپنی

45,900,000

ويژگی ها و امکانات

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)

L60

L63

مبل تختخوابشو  ،يک نفره ،فريم فلزی ،فوم سرد ،پايه و دستگیره کروم

42,000,000

L68

مبل تختخوابشو  ،دو نفره ،فريم فلزی ،فوم سرد ،پايه و دستگیره کروم

76,600,000

* در مبل های تخت خوابشو در صورت درخواست کوسن ،مبلغ  850،000ريال به قیمت يک نفره و مبلغ  1،700،000ريال به دو نفره اضافه می گردد.
سری

کد صندلی

D30

D38s

ويژگی ها و امکانات

نیمکت (کافی بنچ)  ،فوم سرد ،تشک مجزا ،فريم فلزی

قیمت مصرف کننده (ريال)
25,800,000

* نیمکت  D38sبنا به سفارش با دو يا چند روکش متفاوت تشک و بدنه قابل تولید می باشند.

سری

کد صندلی

Q50

Q54

سری

کد صندلی

W90
سری

ويژگی ها و امکانات

چهارپايه ،بدون تشک ،بی دسته ،کف و پشت يکپارچه پالستیک  ،پايه کروم

ويژگی ها و امکانات

) W98 (NEWکابین آکوستیک (عايق صوتی) ،دو نفره

کد صندلی

قیمت مصرف کننده (ريال)
3,730,000

قیمت مصرف کننده (ريال)
54,000,000

ويژگی ها و امکانات

قیمت مصرف کننده (ريال)

CO

CO11

کوسن با ابعاد 35*35

500,000

CO12

کوسن با ابعاد 70*32

850,000

به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.
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لیست قیمت مصرف کننده
جهت دريافت لیست قیمت به سايت شرکت مراجعه فرمايید.

FR-SA-27-13
تاريخ بازنگری1398/01/26 :

توضیحات:
* محصوالت شرکت لیو دارای  3سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش می باشند و شرايط گارانتی محصوالت در کارت گارانتی نصب شده روی هر محصول درج گرديده است.

لطفاً موارد مندرج در کارت گارانتی را مطالعه بفرمايید.
استفاده کاربر با وزن بیش از  110کیلوگرم احتمال شکستگی قطعات صندلی را ايجاد نموده و خارج از گـارانتـی می بـاشـد.

محل قرارگیری میز شیشه ای بر روی کلیه صندلی های انتظار دو ،سه و چهار نفره بنا به سفارش و انتخاب مشتری قابل تولید می باشد.
جهت انتخاب روکش صندلی حتما از کالیته جديد استفاده فرمايید .در رنگ های چاپ شده در کاتالوگ ها امکان مغايرت با نمونه اصلی وجود دارد.
امکان تولید کلیه محصوالت با روکش انتخابی مشتری ،در صورت تايید واحد کنترل کیفیت شرکت لیو وجود دارد.
تولید برخی از محصوالت با روکش چرم طبیعی با کدهای  351و  352و  361کالیته امکان پذير است و الزاما "جهت اطمینان از تولید محصول سفارشی و محاسبه افزايش قیمت می بايست با واحد
فروش تماس حاصل گردد.
صندلی های مديريتی و معاونتی با جک کورس  21قابل تولید نمی باشند.
مابه التفاوت قیمت جک با کورس  21با جک معمولی  250/000ريال می باشد.
کلیه صندلی های با پنج پر کروم و پالستیک ،با پنج پر آلومینیوم نیز قابل عرضه می باشند که به هر صندلی مبلغ 1/100/000ريال افزوده می شود.
به ازای افزودن رکاب به پايه صندلی در مدل های کارمندی  ،کارشناسی  ،اپراتوری و کانتر ،مبلغ  800/000ريال افزوده می شود.
هزينه بسته بندی هر صندلی با کارتن جهت ارسال از طريق باربری مبلغ  600/000ريال می باشد.
در صورت انتخاب پارچه های اسپورت ،مازراتی و آوستا جهت روکش ،قیمت برخی از مدل صندلی ها به ازای هر واحد صندلی به شرح ذيل افزايش می يابد .ساير محصوالت شامل اختالف قیمت
نمـی بـاشنـد.

**** در صورت انتخاب روکش توری ( مش) در صندلی های سری  A/B/D50 ، A/B/D80و مدل  A91قیمت محصوالت افزايش يافته که می بايست در زمان سفارش گذاری محاسبه شوند.

*** در صندلی های سری  S60، H70، A,B,D50تغییرات حذف و تبديل دسته های صندلی به شرح زير می باشد:
* در صورت حذف دسته انتگرال (ثابت) مبلغ 500/000ريال از قیمت صندلی کسر می گردد.
* در صورت حذف دسته انتگرال ( متحرک) مبلغ 850/000ريال از قیمت صندلی کسر می گردد.
* در صورت جابجايی دسته متحرک به ثابت مبلغ  250/000ريال از قیمت صندلی کسر می گردد.
* در صورت جابجايی دسته ثابت به متحرک مبلغ  250/000ريال به قیمت صندلی افزوده می شود.
اعتبار اين لیست تا اطالع ثانوی می باشد.
به کلیه قیمت های مندرج در اين لیست قیمت ،عوارض و مالیات قانونی مصوب اضافه خواهد شد.

