
     
     

  سكو ايران
 

 

) نمايشگاه و فروشگاه الكترونيكي مصالح ساختماني اولين(بازار محارم 

١٥٨٧٥-٣٦٨١ صندوق پستي ٨٤١٠٣٥١  -٨٤٣٠٤١٢:   تلفن و نمابر٩ واحد ٩ انتهاي خيابان استاد مطهري  پالك -تهران   
http://www.bazarmaharem.com E-Mail: info@bazarmaharem.com

  
  ٤/٢/٨٦                ليست قيمت و ابعاد لوازم اداري                    

قيمت مصرف كننده  ابعاد نام محصول كد
 )ريال(

 ١١١٩٩٠٠ ١٢٠٠*٧٥٠*٧٣٠ ميز تحرير مدل الف ٢١١٠٠٠١

 ١١٤٨٧٠٠ ١٢٠٠*٧٥٠*٧٣٠ ميز تحرير مدل ب كوچك ٢١١٠٠٠٦

 ١٢٩٩١٠٠ ١٥٥٠*٧٥٠*٧٣٠ ميز تحرير مدل ب بزرگ ٢١١٠٠٠٧

 ١١٦١٠٠٠ ١٠٨٥*٩٤٠*٧١٠ ميز كامپيوتر مدل الف ٢١١٠١٠١

 ١٩٥٠٤٠٠ ١٣٠٠*٨٠٠*١٠٠٠ ميز كامپيوتر مدل ب ٢١١٠١٠٢

 ٧٥٨٢٠٠ ١٢١٠*٦٠٠*٤٠٥ ميز جلومبلي ويال ٢١١٠٢٠١

 ٦٨٧٤٠٠ ١٣٢٠*٦٠٥*٤٠٥ ميز جلومبلي ساحل ٢١١٠٢٠٢

 ٤٢٠١٠٠ ٨٢٥*٤٤٠*٤٤٠ ميز عسلي الف ٢١١٠٣٠١

 ٣٩٨٩٠٠ ٦٨٠*٤٤٠*٤٤٠ ميز عسلي ب ٢١١٠٣٠٢

 ٣٧٨٨٠٠ ٥٤٠*٤٤٠*٤٤٠ ميز عسلي ج ٢١١٠٣٠٣

 ٦١٦١٠٠ ٨٥٥*٤٥٥*٥٩٠ ميز زير تلويزيوني دو طبقه ٢١١٠٤٠١

 ١٠١٧٠٠ ٨٦٠*٤٥٥*٧٤٥ ميز زير تلويزيوني سه طبقه ٢١١٠٤٠٢

 ٨٩٥٣٠٠ ١٠٠٠*٧٢٠*٦١٥ ميز گرد ٢١١٠٥٠١

 ٣٨٣٠٠٠ ٩٠٠*٤٢٠*٥٤٠ ميز گرد جلو مبلي ٢١١٠٥٠٢

 ٩٥١٨٠٠ ٥٧٥*٧٤٥*٧٥٥ صندلي مدل الف ٢١٢٠٠٠١

 ١٠٠٢٢٠٠ ٥٦٥*٦٢٠*٧٧٥ صندلي مدل ب ٢١٢٠٠٠٢

 ٨٩٤٤٠٠ ٥٥٠*٦٥٥*٨٠٥ صندلي مدل ج ٢١٢٠٠٠٣

 ١٣٩٤٨٠٠ ١٠٥٥*٦٥٥*٨٠٥ صندلي مدل دو نفره ٢١٢٠٠١١

 ٩٩٥٨٠٠ ٨٠٠*٣٥٥*١٦١٥ قفسه كتاب٢١٥٠٠٠١

 ٢٣٠٩٠٠ ٢٩٠*٣٩٠*٣٨٠ اي سه طبقه  جا نامه٢١٩٠٠٠١

 ٢٠٦١٠٠ ٨٨٠*٢٢٥ رخت آويز چهار قالبي ٢١٩٠١٠١

 ٢٠٨٧٠٠ ١٠٠*٥٠٠ آينه مستطيل ٢١٤٠٠٠١

 ٣٦٧٢٠٠ ٥٠٥*٢٠٠*٣٧٠ قفسه دو طبقه ديوار كوب ٢١٥١٠٠١

 ٥٥٦٠٠ ٢٣٠*٢٣٠ ساعت پگاه ٢١٣٠٠٠١

 ٣٣٥٠٠ ١٠٠*١٣٠*١٣٠ ساعت موج ٢١٣٠٠٠٢

  ٣٣٤٠٠  ٢٤٠*١٤٠ ساعت دريا ٢١٣٠٠٠٣
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قيمت مصرف كننده  ابعاد نام محصول كد
 )ريال(

 ٣٣٥٠٠ ٢٠٠*١٠٠*١٢٥ ساعت پرواز ٢١٣٠٠٠٤

 ٧٣٥٦٠٠ ٨٦٠*٥٦٠ رخت آويز تاشو ديوار كوب ٢١٩٠١٠٢

 ٢٥٩٩٧٠٠ ٨٠٠*٢٠٨٠ ميز منشي ٢١١٠٠٠٨

 ٣٦٧٢٠٠ ٨٠٠*٨٠٠*٣٥٠ قفسه ديوار كوب دو طبقه ٢١٥١٠٠٣

 ٥٥١٥٠٠ ٨٠٠*١٢٠٠*٣٥٠ قفسه ديوار كوب سه طبقه ٢١٥١٠٠٤

 ٦٧٦٩٠٠ ٨٠٠*١٦٠٠*٣٥٠ قفسه ديوار كوب چهار طبقه ٢١٥١٠٠٥

 ١١٧٠٠٠٠ ١٢٦٠*٦٠٠*٤٠٠ ميز جلو مبلي تيپ الف ٢١١٠٥٠٣

 ٩١٩٧٠٠ ١٠٠٠*١٠٠٠*٤٠٠ ميز جلو مبلي تيپ ب ٢١١٠٥٠٤

 ٩٨٠١٠٠ ١٠٠٠*١٠٠٠*٨٠٠ ميز پذيرايي تيپ الف ٢١١٠٥٠٥

 ٢٠٧٧٤٠٠ ٩٧٠*٢٠٠٠ تختخواب از پروفيل ٢٢٠٠٠٠١

 ٢٦٢٦١٠٠ ٩٢٠*٢٠٧٠ تختخواب از پروفيل و چوب ٢٢٠٠٠٠٢

  

  .عوارض اضافه ميگردد% ٣به قيمتهاي فوق : توجه
  .به عهده خريدار مي باشد) محل سفارش(كرايه حمل و نقل از كارخانه واقع در شهر صنعتي البرز قزوين تا مقصد 


