
لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر تا اطالع ثانوی1400/01/23تاریخ اعتبار از 

تصویر

طول

(W)

عمق

(D)

ارتفاع

(H)

روبرو                                     پشت

1ODM 965 SR

2ODM 965 SL

3ODD 865 SR

4ODD 865 SL

5ODA 86571,500,000     77,935,000      - دارای ریل ساچمه ای آرام بند برای کشوها

6ODA 865i72,600,000     79,134,000       - دارای ریل مخفی آرام بند برای کشوها

7ODE 865 SR

8ODE 865 SL

9ODE 865 DR

10ODE 865 DL

11ODE 665 SR

12ODE 665 SL

13ODE 665 DR

14ODE 665 DL

.این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد:   توجه

. مراجعه فرمائیدwww.nilper.irو نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش  به سایت  (... اطالعات فنی و ابعادی، تصاویر و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزی از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید:  توجه

ی 
ونت

عا
ز م

می
  /

ی
اس

شن
ار

ک

168837563,800,000    

1681607577,000,000     

188837566,000,000      

1881607579,200,000     

83,930,000     
دارای کشو و کمد با - میز کارشناسی راین 

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

69,542,000     
دارای سه کشو با قابلیت - میز کارشناسی راین 

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

دارای کشو و کمد با - میز کارشناسی راین 

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

71,940,000       
دارای سه کشو با قابلیت - میز کارشناسی راین 

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

86,328,000     

ول
نس

ک

1804087
دارای کمد با لوالی آرام - کنسول مدیریتی راین 

کشو2بند و 

(انتهای لیست قیمت)قابلیت نصب مدیا باکس  - 

قابل ارائه با روکش جیر مشکی برای کف کشوها - 

تعبیه قفل برای کشوی اول - 

20818075113,300,000    123,497,000    
دارای کشو و کمد با قابلیت - میز معاونتی راین 

سفارش 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 - 

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
توضیحاتشرح

ی
ریت

دی
ز م

می

22818075115,500,000    125,895,000   
دارای کشو و کمد با قابلیت - میز مدیریتی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

ی
سر

ف
دی

ر

کد محصول
مالیات% 9قیمت بدون (Cm)ابعاد سراسری 

(ریال)
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لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر تا اطالع ثانوی1400/01/23تاریخ اعتبار از 

تصویر

طول

(W)

عمق

(D)

ارتفاع

(H)
روبرو                                                     پشت

15ODE 465 SR

16ODE 465 SL

17ODE 465 DR

18ODE 465 DL

19ODT 665 XR
 سمت راست، محل عبور سیم سمت Bپایه قسمت  - 

راست

20ODT 665 XL
 سمت چپ، محل عبور سیم Bپایه قسمت  - 

سمت چپ

21ODT 665 BR

22ODT 665 BL

23ODT 665 BL-CR -  کیس سمت راست- باکس کمد سمت چپ

24ODT 665 BR-CL -  کیس سمت چپ- باکس کمد سمت راست

25ODT 465 XR
 سمت راست، محل عبور سیم سمت Bپایه قسمت  - 

چپ

26ODT 465 XL
 سمت چپ، محل عبور سیم Bپایه قسمت  - 

سمت راست

27ODT 465 BR

28ODT 465 BL

29ODT 465 BL-CR -  کیس سمت راست- باکس کمد سمت چپ

30ODT 465 BR-CL -  کیس سمت چپ- باکس کمد سمت راست

.این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد:   توجه

. مراجعه فرمائیدwww.nilper.irو نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش  به سایت  (... اطالعات فنی و ابعادی، تصاویر و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزی از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید:  توجه

140707543,300,000    47,197,000      
دارای باکس کمد دوطبقه و - میز کارمندی راین 

کیس با قابلیت سفارش هرکدام در سمت چپ یا 

راست

140707540,300,000     43,927,000     
دارای باکس کمد دوطبقه با - میز کارمندی راین 

قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

دارای باکس کمد دوطبقه و - میز کارمندی راین 

کیس با قابلیت سفارش هرکدام در سمت چپ یا 

راست

میز کارمندی ساده راین      30,520,000     140607528,000,000

میز کارمندی ساده راین

160707544,300,000     48,287,000     
دارای باکس کمد دوطبقه با - میز کارمندی راین 

قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

ی 
ند

رم
کا

ز 
می

 /
الر

دو
م

160607530,500,000     33,245,000     

160707545,500,000     49,595,000     

148837561,600,000      67,144,000      
دارای سه کشو با قابلیت - میز کارشناسی راین 

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

توضیحاتشرح

ی 
ونت

عا
ز م

می
 /

ی
اس

شن
ار

ک

1481607574,800,000    81,532,000      
دارای کشو و کمد با - میز کارشناسی راین 

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

ی
سر

ف
دی

ر

کد محصول
مالیات% 9قیمت بدون (Cm)ابعاد سراسری 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)

PL-SD-008-10      محل مهر شرکت
2
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لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر تا اطالع ثانوی1400/01/23تاریخ اعتبار از 

تصویر

طول

(W)

عمق

(D)

ارتفاع

(H)
روبرو                                                     پشت

31ODT 265 XR
 سمت راست، محل عبور سیم سمت Bپایه قسمت  - 

راست

32ODT 265 XL
 سمت چپ، محل عبور سیم Bپایه قسمت  - 

سمت چپ

33ODT 265 CR

34ODT 265 CL

35ODT 265 BR

36ODT 265 BL

37ODT 165 XR
 سمت راست، محل عبور سیم Bپایه قسمت  - 

سمت راست

38ODT 165 XL
 سمت چپ، محل عبور سیم Bپایه قسمت  - 

سمت چپ

39ODT 165 CR

40ODT 165 CL

41ODT 165 BR

42ODT 165 BL

43ODT 865 XR
 سمت راست، محل عبور سیم سمت Bپایه قسمت  - 

راست

44ODT 865 XL
 سمت چپ، محل عبور سیم Bپایه قسمت  - 

سمت چپ

45ODP 265 R

46ODP 265 L

.این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد:   توجه

. مراجعه فرمائیدwww.nilper.irو نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش  به سایت  (... اطالعات فنی و ابعادی، تصاویر و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزی از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید:  توجه

یر
حر

ز ت
می

120607531,500,000     34,335,000    
دارای دوکشو متصل زیر - میز تحریر راین 

صفحه رویی با قابلیت سفارش در سمت چپ یا 

راست

تعبیه قفل برای کشوی اول - 

میز کارمندی ساده راین     22,345,000      80607520,500,000

100607532,000,000     34,880,000     
دارای باکس کمد دوطبقه با - میز کارمندی راین 

قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

100607529,800,000     32,482,000     
دارای جای کیس با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

میز کارمندی ساده راین       25,070,000     100607523,000,000

707536,300,000    39,567,000     
دارای باکس کمد دوطبقه با - میز کارمندی راین 

قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

120707533,800,000    36,842,000     
دارای جای کیس با قابلیت - میز کارمندی راین 

سفارش در سمت چپ یا راست

توضیحاتشرح

ی 
ند

رم
کا

ز 
می

 /
الر

دو
م

میز کارمندی ساده راین     27,795,000     120607525,500,000

120

ی
سر

ف
دی

ر

کد محصول
مالیات% 9قیمت بدون (Cm)ابعاد سراسری 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
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لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر تا اطالع ثانوی1400/01/23تاریخ اعتبار از 

طول

(W)

عمق

(D)

ارتفاع

(H)

47ODC 665 M38,500,000    41,965,000       -  پایه از جنسMDF

48ODC 665 S38,500,000    41,965,000      
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

49ODC 465 M36,600,000     39,894,000      -  پایه از جنسMDF

50ODC 465 S36,600,000     39,894,000     
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

52ODC 265 M15,400,000      16,786,000       -  پایه از جنسMDF

53ODC 265 S8,800,000       9,592,000        
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

54ODW 865 M47,300,000    51,557,000     
درهای پایین  - MDFتمامی درها از جنس  - 

دارای قفل

55ODW 865 G47,300,000    51,557,000     
- درهای باال شیشه ای دارای دستگیره  - 

درهای پایین دارای قفل

56ODW 765 M46,200,000     50,358,000     
درهای پایین  - MDFتمامی درها از جنس  - 

دارای قفل

57ODW 765 G46,200,000     50,358,000     
- درهای باال شیشه ای دارای دستگیره  - 

درهای پایین دارای قفل

.این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد:   توجه

. مراجعه فرمائیدwww.nilper.irو نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش  به سایت  (... اطالعات فنی و ابعادی، تصاویر و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزی از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید:  توجه

کشو با هم3قفل همزمان  -  کشو  راین3فایل       27,032,000     45456524,800,000

60ODF 26545456521,500,000      23,435,000      کشو با هم2قفل همزمان  -  کشو  راین2فایل

شو
 ک

 و
ل

فای

58ODF 465454515040,200,000      43,818,000      کشو  راین4فایل 

مد
ک

9037195
 طبقه در قسمت باال و 3دارای - کمد راین 

طبقه در قسمت پایین2

9037195

 طبقه در قسمت باال و 2دارای - کمد راین 

دارای ویترین بین - طبقه در قسمت پایین 2

درهای باال و پایین

کشو با هم4قفل همزمان  - 

59ODF 365

میز کنفرانس نیم دایره راین        11,990,000       7511,000,000
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

میز کنفرانس ربع دایره راین606075

تصویرتوضیحاتشرح

س
ران

نف
 ک

یز
م

22010075
پایه فوالدی با رنگ الکترواستاتیک  - 

مشکی/ طوسی مات 

180

ی
سر

ف
دی

ر

کد محصول
مالیات% 9قیمت بدون (Cm)ابعاد سراسری 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)

 نفره راین6میز کنفرانس 10075

51ODC 165 S12060

M

M G

G

S

S

S

M

M

M
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لیست قیمت گروه محصوالت صفحه ای نیلپر تا اطالع ثانوی1400/01/23تاریخ اعتبار از 

طول

(W)

عمق

(D)

ارتفاع

(H)

.این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد:   توجه

. مراجعه فرمائیدwww.nilper.irو نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش  به سایت  (... اطالعات فنی و ابعادی، تصاویر و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

در هنگام خرید، با مراجعه به سایت و یا تماس با دفتر مرکزی از بروز بودن لیست قیمت اطمینان حاصل فرمایید:  توجه

 کشوی میز3استفاده شده داخل هر  - 

VGAپورت  - 

USBپورت  - 

HDMIپورت  - 

پورت شبکه - 

پورت  میکروفون و بلندگو - 

        4,360,000        4,000,000___روکش جیر کشوها62
داخل کشو از جنس روکش جیر مشکی، 

مخصوص مدلهای

             ODM965 - ODD865

ت
قا

عل
مت

61
مدیا باکس

MB-101
استعالمیاستعالمی_2713

 ،مخصوص مدلهای101الکتریکال باکس کد 

             ODM965 - ODD865

ی
سر

ف
دی

ر

کد محصول
مالیات% 9قیمت بدون (Cm)ابعاد سراسری 

(ریال)

مالیات% 9قیمت با 

(ریال)
تصویرتوضیحاتشرح

PL-SD-008-10      محل مهر شرکت
5

تایید کننده         


