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۱/۲/۸۶) ميزها(ليست قيمت سپيدار   

 
 

۱/۲/۸۶ليست قيمت صندليها   

 قيمت
H*w*d ابعاد

(cm) 
 مشخصات

كد 
 كاال

۲۵۵۰۰۰ ۴۰*۳۹*۴۵  ۲۰۰ صندلي مطالعه تمام چوبي كف يك تكه 

۲۵۵۰۰۰ ۴۴*۴۲*۴۵ اي  كف ردهصندلي مطالعه تمام چوبي   ۲۰۲ 

۱۸۵۰۰۰ ۴۱*۴۳*۴۴ )دسته ثابت و متحرك(صندلي دانشجويي    ۲۰۴ 

 ۲۰۶ صندلي گردان مديريت - ۶۴۰۰۰۰

 ۲۰۸  صندلي گردان كارمندي - ۵۴۰۰۰۰

 ۲۱۰ صندلي انتظار - -

 

 چوبي مالمينه
H*w*d ابعاد

(cm) 
 مشخصات

كد 
 كاال

۷۴۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۶۰*۹۰*۷۵/۱۱۰  ۲۰۰ ميز مطالعه يك نفره انفرادي 

۹۰۰۰۰۰ ۸۵۵۰۰۰ ۱۲۰*۹۰*۷۵/۱۱۰  ۲۰۲ دو نفره انفراديميز مطالعه 

۸۴۵۰۰۰ ۸۰۵۰۰۰ ۹۰*۱۵۰*۷۵  ۲۰۴ نفره ساده۴ ميز مطالعه 

۹۹۵۰۰۰ ۹۵۵۰۰۰ ۹۰*۲۰۰*۷۵  ۲۰۶ نفره ساده۶ ميز مطالعه 

۲۲۵۰۰۰۰ ۲۱۴۵۰۰۰ ۷۰*۱۷۰*۷۵ )ميز كار(ميز كتابدار    ۲۰۸ 

۱۲۱۰۰۰۰ ۱۱۵۵۰۰۰ ۶۰*۹۰*۹۰  ۲۱۰ ميز امانت كتاب به صورت  L هر قطعه 

۱۵۶۰۰۰۰ ۱۴۸۵۰۰۰ ۷۰*۱۵۰*۷۵/۱۱۵ طولتر دو ارتفاع به صورت كانتر هر مميز امانت كتاب با   ۲۱۲ 

۱۴۶۰۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰ ۷۰*۱۲۰*۱۱۰  ۲۱۴ ميز كامپيوتر مدل كتابخاني 

۸۰۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰ ۴۵*۷۰*۱۵۲ )طبقه دار(ميز روزنامه عمودي    ۲۱۶ 

۲۲۵۰۰۰۰ ۲۱۴۵۰۰۰ ۷۰*۱۷۰*۷۵  ۲۱۸ ميز مخصوص باركدخوان 

۱۶۹۰۰۰۰ - ۷۵*۱۳۰*۷۷ ميز كنفرانس با MDF و نوار PVC هر مترطول  ۲۲۰ 

زي و فورميكا ايتاليايي هر مترطولميز كنفرانس با فرم فل - - ۹۰۵۰۰۰  ۲۲۲ 

 ۲۲۴ ميز مخصوص استاد - ۸۴۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰۰

 ۲۲۶ ميز عسلي - ۲۲۰۰۰۰ -
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  تجهيزات كتابخانه سپيدار
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)۱/۲/۸۶ها  قفسه(ليست قيمت سپيدار   

 چوبي مالمينه
H*w*d ابعاد

(cm) 
 مشخصات

كد 
 كاال

۹۶۰۰۰۰ ۹۱۵۰۰۰ ۲۶*۹۰*۲۱۰  ۱۰۰ قفسه كتاب يك طرفه بلند 

۸۱۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۲۶*۹۰*۱۵۰  ۱۰۲  يك طرفه متوسطقفسه كتاب 

۷۰۵۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰ ۲۶*۹۰*۱۰۵  ۱۰۴   يك طرفه كوتاهقفسه كتاب 

۱۶۷۵۰۰۰ ۱۵۹۵۰۰۰ ۳۰*۹۰*۲۱۰ )نفيسجهت كتب (اي   يك طرفه با در شيشهقفسه كتاب   ۱۰۶ 

۱۶۸۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۰*۹۰*۲۱۰  ۱۰۸  دردار كتابقفسه 

۱۶۳۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۵۰*۹۰*۲۱۰  ۱۱۰  دو طرفه بلندقفسه كتاب 

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۵۰*۹۰*۱۵۰  ۱۱۲  دو طرفه متوسطقفسه كتاب 

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۵۰*۹۰*۱۰۵  ۱۱۴  دو طرفه كوتاهقفسه كتاب 

۱۷۳۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۵*۹۰*۲۱۰ )نشريات(قفسه مجالت    ۱۱۶ 

۷۳۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۳۵*۴۸*۱۸۰ فسه شيبدارق   ۱۱۸ 

۱۵۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵*۷۴*۱۵۹ هاي روزنامه هاي صحافي شده قفسه   ۱۲۰ 

۱۱۵۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۳۰*۹۰*۲۱۰  ۱۲۲ قفسه يك طرفه مخصوص زونكن 

۱۵۳۰۰۰۰ - ۳۰*۹۰*۲۱۰ اي قفسه كمددار مخصوص سي دي با در شيشه   ۱۲۴ 

۱۵۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵*۹۰*۱۸۰ اي نمايش كتب جديد با در شيشهقفسه    ۱۲۶ 

۱۵۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰*۹۰*۲۱۰  ۱۲۸ قفسه كتاب يك طرفه كمددار 

۱۷۲۵۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۰*۹۰*۲۱۰ اي قفسه كتاب يك طرفه كمددار با در شيشه   ۱۳۰ 

۱۴۲۰۰۰۰ 

۱۵۲۵۰۰۰ 

۱۳۵۰۰۰۰ 

۱۴۵۰۰۰۰ 

۳۵*۹۰*۱۸۰/۲۰۰  ۱۳۲ قفسه كمددار چهارشيشه 

 
 
 
 
 
 
 
 



    ) نمايشگاه و فروشگاه الكترونيكي مصالح ساختماني اولين(بازار محارم 
  

     
  تجهيزات كتابخانه سپيدار

 

 
3

١٥٨٧٥-٣٦٨١ پستي  صندوق٨٤١٠٣٥١  -٨٤٣٠٤١٢:   تلفن و نمابر٩ واحد ٩ انتهاي خيابان استاد مطهري  پالك -تهران   
http://www.bazarmaharem.com 

 
)۱/۲/۸۶برگه دانها (ليست قيمت شركت سپيدار   

المينهم  چوبي 
H*w*d ابعاد

(cm) 
 مشخصات

كد 
 كاال

- ۹۷۰۰۰۰ ۴۶*۸۸*۱۰۸ اي  خانه۱۵برگه دان    ۴۰۰ 

- ۱۷۴۰۰۰۰ ۴۶*۸۸*۱۴۰ اي  خانه۳۰برگه دان    ۴۰۲ 

۱۰۳۰۰۰۰ ۹۸۵۰۰۰ ۴۰*۶۲*۱۰۰  ۴۰۴ جاي ديكشنري كمددار گردان 

۳۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۲۳*۵۹*۲۷ )روميزي(جاي قرار دادن كتاب    ۴۰۶ 

۳۲۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰ ۴۴*۴۵*۵۷  ۴۰۸ پلكان كتابخانه 

۸۷۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰ ۴۳*۸۰*۹۴ )چرخ حمل كتاب(تراكت    ۴۱۰ 

۹۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰ ۲۶*۷*۲۹  ۴۱۲ جزوه دان چوبي مجالت 

۹۰۰۰۰۰ - ۴۰*۶۰*۹۰  ۴۱۴ تريبون 

- - ۱۰*۱۴*۳  ۴۱۶ راهنماي قفسه كوچك 

- ۱۵۰۰۰ ۱۰*۱۹*۳  ۴۱۸ راهنماي قفسه بزرگ 

 


