
خ   لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر            تا اطالع ثانوی 1402/02/17از تاری    

ف
دی

کد محصولر
مالیات% 9قیمت بدون 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
توضیحاتشرح

تصویر

روبرو                                 پشت

1ODM 965 SR

2ODM 965 SL

3ODD 865 SR

4ODD 865 SL

5ODM 111 SL

6ODM 111 SR

7ODM 112 SL

8ODM 112 SR

5ODM 113 SL

6ODM 113 SR

7ODM 114 SL

8ODM 114 SR

9ODM 115 SL

10ODM 115 SR

11ODA 865114,360,000                124,652,400              

12ODA 865i115,870,000                126,298,300              

16ODE 865 SR

17ODE 865 SL

18ODE 865 DR

19ODE 865 DL

20ODE 665 SR

21ODE 665 SL

15264,739,200          242,880,000              20045180

18075

25048200
طرح - دارای کمد با لوالی آرام بند - کردنزای مدیریتی 

سنگ بر روی درب وسطی

ODA 115

134,440,600            
دارای کشو و کمد با قابلیت - میز کارشناسی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

18046142
دو - دارای کمد با لوالی آرام بند - کردنزای مدیریتی 

 بر روی درهاCNCطرح - طبقه متحرک 

دارای دستگیره های آهنربایی - 

کمد جالباسی دارای قالب آویز لباس -  ODA 113

ODA 114

13

14

161,920,000                 176,492,800           

290,942,800           266,920,000               
دارای دستگیره های آهنربایی - 

کمد جالباسی دارای قالب آویز لباس - 

210,271,900             
دارای کشو و کمد با قابلیت - میز مدیریتی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

دارای کمد با لوالی آرام بند و - کنسول مدیریتی راین 

کشو2

138,157,500           

208,730,000            227,515,700          
میز مدیریتی  دارای کشو و کمد 

قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

قابل ارائه با مدیا باکس  - 

کشو و کمد با ریل آرام بند - 

دارای دریچه فلزی جهت عبور سیم - 

278,300,000            303,347,000           
میز مدیریتی  دارای کشو و کمد 

قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

قابل ارائه با مدیا باکس  - 

کشو و کمد با ریل آرام بند - 

دارای دریچه فلزی جهت عبور سیم - 

(انتهای لیست قیمت)قابلیت نصب مدیا باکس  - 

قابل ارائه با روکش جیر مشکی برای کف کشوها - 

تعبیه قفل برای کشوی اول - 

دارای کشو و کمد با قابلیت سفارش - میز معاونتی راین 

در سمت چپ یا راست

(انتهای لیست قیمت)قابلیت نصب مدیا باکس  - 

قابل ارائه با روکش جیر مشکی برای کف کشوها - 

تعبیه قفل برای کشوی اول - 

214,828,100           

درب - دارای کمد با لوالی آرام بند - کردنزای مدیریتی 

شیشه ای

115,136,700            
دارای سه کشو با قابلیت - میز کارشناسی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست
تعبیه قفل برای کشوی اول - 

206,271,600            

227,515,700          
میز مدیریتی  دارای کشو و کمد 

قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

قابل ارائه با مدیا باکس  - 

کشو و کمد با ریل آرام بند - 

دارای دریچه فلزی جهت عبور سیم - 

دارای کشو و کمد با قابلیت - میز کارشناسی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست
تعبیه قفل برای کشوی اول - 

دارای دستگیره های آهنربایی - 

کمد جالباسی دارای قالب آویز لباس - 

میز مدیریتی  دارای کشو و کمد 

قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

میز مدیریتی  دارای کشو و کمد 

قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

تعبیه قفل برای کشوی اول - 

(انتهای لیست قیمت)قابلیت نصب مدیا باکس  - 

قابل ارائه با روکش جیر مشکی برای کف کشوها - 

کشو با ریل مخفی آرام بند - 

قابل ارائه با روکش جیر مشکی برای کف کشوها - 

کشو با ریل مخفی آرام بند - 

(Cm)ابعاد سراسری 

Hارتفاع   / Dعمق   / Wطول 

1804087

20818075189,240,000            

197,090,000             

204,930,000            

208,730,000            

240180

22818075192,910,000             

20018075

75

200

16816075123,340,000            

1888375105,630,000             

18816075126,750,000            

22018074

74 180 220

دارای ریل ساچمه ای آرام بند برای کشوها - 

دارای ریل مخفی آرام بند برای کشوها - 

223,373,700         
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خ   لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر            تا اطالع ثانوی 1402/02/17از تاری    

ف
دی

کد محصولر
مالیات% 9قیمت بدون 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
توضیحاتشرح

تصویر

روبرو                                 پشت

22ODE 665 DR

23ODE 665 DL

24ODE 465 SR

25ODE 465 SL

26ODE 465 DR

27ODE 465 DL

28ODT 665 X160607550,980,000              55,568,200            میز کارمندی ساده راین

29ODT 665 BR

30ODT 665 BL

31ODT 665 BL-CR

32ODT 665 BR-CL

33ODT 465 X140607544,800,000              48,832,000             میز کارمندی ساده راین

34ODT 465 BR

35ODT 465 BL

36ODT 465 BL-CR

37ODT 465 BR-CL

38ODT 265 X120607542,630,000              46,466,700             میز کارمندی ساده راین

39ODT 265 CR

40ODT 265 CL

41ODT 265 BR

42ODT 265 BL

43ODT 165 X100607538,460,000              41,921,400              میز کارمندی ساده راین

44ODT 165 CR

45ODT 165 CL

69,320,000              
کیس سمت راست- باکس کمد سمت چپ  - 

کیس سمت چپ- باکس کمد سمت راست  - 
75,558,800           

14883

140707567,300,000              73,357,000            
دارای باکس کمد دوطبقه با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

دارای باکس کمد دوطبقه و کیس - میز کارمندی راین 

با قابلیت سفارش هرکدام در سمت چپ یا راست

160707572,740,000              79,286,600            

1407075

130,440,300            
دارای کشو و کمد با قابلیت - میز کارشناسی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست
تعبیه قفل برای کشوی اول - 

160707570,830,000              77,204,700             
میز کارمندی راین

دارای باکس کمد دوطبقه  - 

با قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

7598,540,000              107,408,600            
دارای سه کشو با قابلیت - میز کارشناسی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست
تعبیه قفل برای کشوی اول - 

120

100607547,690,000              51,982,100              

7075

111,278,100             

120707554,140,000               59,012,600              

دارای سه کشو با قابلیت - میز کارشناسی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست
تعبیه قفل برای کشوی اول -  102,090,000              75 83 168

دارای جای کیس با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

کیس سمت راست- باکس کمد سمت چپ  - 

کیس سمت چپ- باکس کمد سمت راست  - 

دارای باکس کمد دوطبقه و کیس - میز کارمندی راین 

با قابلیت سفارش هرکدام در سمت چپ یا راست

(Cm)ابعاد سراسری 

Hارتفاع   / Dعمق   / Wطول 

دارای جای کیس با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

57,810,000              63,012,900              
دارای باکس کمد دوطبقه با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

14816075119,670,000             
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خ   لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر            تا اطالع ثانوی 1402/02/17از تاری    

ف
دی

کد محصولر
مالیات% 9قیمت بدون 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
توضیحاتشرح

تصویر

روبرو                                 پشت

46ODT 165 BR

47ODT 165 BL

48ODT 865 XR80607534,280,000              37,365,200            میز کارمندی ساده راین

49ODP 111 130140140114,610,000              124,924,900           

50ODP 111 L130160140116,000,000               126,440,000             

51ODP 1121206014069,450,000              75,700,500             میز تحریر کتابخانه دار

52ODP 265 R

53ODP 265 L

54ODC 665 M64,260,000              70,043,400              

55ODC 665 S64,260,000              70,043,400              

56ODC 465 M61,100,000                66,599,000             

57ODC 465 S61,100,000                66,599,000             

58 ODC 111 180907468,060,000               74,185,400              (با احتساب دو طرف میز  ) نفره  6میز کنفرانس

59ODC 111 L2101007472,990,000              79,559,100              (با احتساب دو طرف میز  ) نفره 8میز کنفرانس

60ODC 11228012074122,960,000             134,026,400             (با احتساب دو طرف میز  ) نفره 10میز کنفرانس

61ODC 112 L35013574155,720,000            169,734,800           (با احتساب دو طرف میز  ) نفره 12میز کنفرانس

(با احتساب دو طرف میز  ) نفره 6میز کنفرانس             146,158,100             22511075134,090,000

(با احتساب دو طرف میز  ) نفره 8میز کنفرانس             160,775,000             29511075147,500,000

63ODC 265 M25,810,000              28,132,900             

64ODC 265 S14,800,000               16,132,000               

میز کنفرانس نیم دایره راین              19,990,600              7518,340,000
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

 MDFپایه از جنس  - 

/ پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک طوسی مات  - 

مشکی

 روکش مالمینه MDFپایه ها از جنس  - 

دارای دریچه فلزی جهت عبور سیم - 

مدیا باکس می تواند به محصول اضافه شود - 

(با احتساب دو طرف میز  ) نفره 10میز کنفرانس  63ODC 11432012075184,690,000            201,312,100             

62ODC 11321011075145,480,000            158,573,200          
بدون احتساب دو ) نفره 6میز کنفرانس پایه صلیبی 

(طرف میز

 MDFجنس میز تمام 

کمد دارای لوالی آرام بند 

دریچه عبور سیم پالستیکی 

دارای قفسه و کتابخانه

100607551,230,000              55,840,700             
دارای باکس کمد دوطبقه با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

 نفره راین6میز کنفرانس 10075

MDFپایه از جنس  - 

/ پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک طوسی مات  - 

مشکی

180

 سانتیمتری 210 و 180قابلیت سفارش در دو  طول 

MDFپایه از جنس  

 140قابل  سفارش در ابعاد صفحه 

160قابل سفارش در صفحه ابعاد 

تعبیه قفل برای کشوی اول - 

 روکش مالمینه MDFپایه ها از جنس  - 

دارای دریچه فلزی جهت عبور سیم - 

مدیا باکس می تواند به محصول اضافه شود - 

 روکش مالمینه و پروفیل فوالد MDFپایه ها از جنس  - 

آبکاری شده 

MDFپایه از جنس  - 

پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک - 

مشکی/ طوسی مات 

12060

22010075
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

62ODC 165 S

64ODC 115

 سانتیمتری350و 280قابلیت سفارش در دو  طول 

جهت استفاده در فضای کنفرانسی بزرگ  

MDFپایه از جنس 

(Cm)ابعاد سراسری 

Hارتفاع   / Dعمق   / Wطول 

میز کنفرانس ربع دایره راین606075

120607552,620,000              57,355,800           
دارای دوکشو متصل زیر صفحه رویی - میز تحریر راین 

با قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

S

S

S

M

M

M
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خ   لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر            تا اطالع ثانوی 1402/02/17از تاری    

ف
دی

کد محصولر
مالیات% 9قیمت بدون 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
توضیحاتشرح

تصویر

روبرو                                 پشت

65ODW 865 M74,380,000             81,074,200              

66ODW 865 G77,800,000              84,802,000              

67ODW 765 M72,610,000               79,144,900             

68ODW 765 G75,900,000              82,731,000             

69ODW 11178,680,000             85,761,200             

70ODW 111 G 81,090,000               88,388,100            

69

70

71

72

71

72

74
مدیا باکس

MB-101
2713_23,000,000               25,971,800             

 101الکتریکال باکس کد 

VGA و USBپورت   - 

HDMIپورت  - 

پورت شبکه - 

پورت  میکروفون و بلندگو - 

6040

604062,053,700             

کشو با هم4قفل همزمان  - 

کشو با هم3قفل همزمان  - 

 32 میلیمتر با ارتفاع 16 با ضخامت MDFدیوایدر 

سانتیمتر  و اتصال الیت

  برای هر عدد اضافه 2،750،000برای اتصال آتاژور مبلغ  -

می شود                  3,030,200                2,780,000___دیوایدر میز76

ODF 465454515067,050,000              73,084,500             کشو  راین4فایل 

72ODF 365 کشو  راین3فایل              40,678,800             45456537,320,000

71

ODQ 114 C

ODQ 114 S60

120

 کشوی میز3استفاده شده داخل هر  - 

ODF 26545456533,020,000              35,991,800              کشو با هم2قفل همزمان  -  کشو  راین2فایل 73

               6,899,700                6,330,000___روکش جیر کشوها75
داخل کشو از جنس روکش جیر مشکی، مخصوص 

مدلهای

طبقه در 2 طبقه در قسمت باال و 2دارای - کمد راین 

دارای ویترین بین درهای باال و پایین- قسمت پایین 

 MDFتمامی درها از جنس  - 

- درهای باال شیشه ای دارای دستگیره  - 

درهای پایین دارای قفل  فشاری

 MDFتمامی درها از جنس  - 

- درهای باال شیشه ای دارای دستگیره  - 

درهای پایین دارای قفل فشاری

9037

3590195
 کمد 3هر طبقه دارای 

کمد دارای قفل با لوالی آرام بند

195
طبقه در 2 طبقه در قسمت باال و 3دارای - کمد راین 

قسمت پایین

37195

ODQ 465100504236,000,000               39,240,000               جلومبلیMDFاتصاالت صفحات از نوع الیت

90

56,930,000              

37,921,100              34,790,000              

اتصاالت صفحات از نوع الیتMDFجلومبلی 

اتصاالت صفحات از نوع الیتMDFعسلی 

 MDFتمامی درب ها از جنس 

درب هاب باال از جنس شیشه ای

(Cm)ابعاد سراسری 

Hارتفاع   / Dعمق   / Wطول 

M

M G

G

M G
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