
لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

58023005
ساعت رومیزی صفحه -  سفید 25ساعت مربع 

بدنه استیل - 25*25مربعی با ابعاد - سفید 
7,800,0008,502,000

58023006
- ساعت رومیزی صفحه مشکی - ساعت مستطیل 

بدنه استیل - 45*21مستطیلی با ابعاد 
9,700,00010,573,000

ره  پایه سنگ58023009 7,700,0008,393,000ساعت رو میزی دای

58023013
ساعت دیواری چوب و -  چوبی 90ساعت دیوار قطر 

90فلز قطر 
13,300,00014,497,000

58023014
ساعت دیواری فلزی -  فلزی طالیی 70ساعت قطر 

70 قطر framelessطالیی 
7,900,0008,611,000

NACW113001 26,000,00028,340,000صفحه مشکی - (17) پایه تمام فلز کروم 3ساعت

NACW114001 26,000,00028,340,000صفحه مشکی - (18) پایه تمام فلز طالیی 3ساعت

17,500,00019,075,000 پایه چوبی صفحه مشکی3ساعت 58023010

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

NOPL-SD-006-08



لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

58023011
 - (آبکاری کروم  )پایه کنار سالنی 3ساعت 

3740028
23,000,00025,070,000

NACW115001 23,000,00025,070,000(4) پایه کروم 3ساعت

NLIL119001 18,000,00019,620,000(5) پایه برنز 3آباژور

58099088
 - (آبکاری کروم )پایه کنارسالنی 3چراغ 

3740097
21,000,00022,890,000

NACW112001 18,000,00019,620,000(13) پایه چوبی مشکی 3ساعت

22,000,00023,980,000 پایه تمام فلز پره ای کروم3آباژور58511005

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

NOPL-SD-006-08



لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

5,300,0005,777,000آویزی-  سانتیمتر  30قطر - آیینه حاشیه توری 58099094

5,800,0006,322,000آویزی-  سانتیمتر 40قطر - آیینه حاشیه توری 58099095

6,900,0007,521,000آویزی-  سانتیمتر 50قطر - آیینه حاشیه توری 58099096

58099097
ره ورق نقره  - تابلو با قاب استیل  طرح دای

 سانتیمتر90*90
9,000,0009,810,000

58099091
ره زیر مشکی  - تابلو با قاب استیل  طرح دای

 سانتیمتر90*90
9,000,0009,810,000

14,300,00015,587,000 سانتیمتر100*70- تابلو برگ برجسته نقره  58099092

19,400,00021,146,000تابلو چوبی طالیی58099083

9,100,0009,919,000تابلو فلزی طالیی58099084

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

58023012
ساعت رومیزی  -ساعت سه پایه کوتاه  قاب استیل 

سه پایه استیل صفحه مشکی
15,300,00016,677,000

4,700,0005,123,000آباژور پایه گوزن نقره ای58099087

58099080
آلومینیم طرح  - سانتیمتر 40قطر - دیس فلزی 

پتینه
9,600,00010,464,000

6,800,0007,412,000آلومینیم طرح پتینیه -کاسه منحنی 58099081

58099085
سینی سنگ و -  سانتیمتر 25قطر - سینی دایره 

فلز گرد
4,700,0005,123,000

2,900,0003,161,000  سانتیمتر15 * 30- سینی مستطیل  58099086

58029007
جاشمعی فلزی -  سانتیمتر 48ارتفاع - جاشمعی 

کنار سالنی
2,100,0002,289,000

58029008
جاشمعی فلزی -   سانتیمتر 40ارتفاع - جاشمعی 

کنار سالنی
1,900,0002,071,000

2,400,0002,616,000نقره ای- اسب دریایی بزرگ رزین 58099098

2,100,0002,289,000نقره ای- رزین - اسب دریایی کوچک 58099099

58027041
تزئینی -  سانتیمتر 50ارتفاع - گلدان آلومینیومی 

کنار سالنی
18,600,00020,274,000

58027042
تزئینی -  سانتیمتر  70ارتفاع - گلدان آلومینیومی 

کنار سالنی
25,500,00027,795,000

58027043
تزئینی -  عددی 3گلدان آلومینیومی کوچک ست  

رومیزی
7,900,0008,611,000

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

NOPL-SD-006-08



لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

941,400,0001,526,000-817 طالیی 02باکس هرمی 58099093

941,100,0001,199,000-821 طالیی 50باکس هرمی کوچک 58031003

941,700,0001,853,000-825-  با نوار استیل 02باکس هرمی 58031004

58031005
 - 94-828- با نوار استیل 50باکس هرمی 

کوچک
1,400,0001,526,000

941,500,0001,635,000-818 برنج 09باکس هرمی 58031001

1,100,0001,199,000 کوچک94- 820 برنج 58باکس هرمی کوچک 58031002

941,900,0002,071,000-826 با نوار استیل 09باکس هرمی 58031007

1,500,0001,635,000 کوچک94-827 با نوار استیل 58باکس هرمی 58031006

6,100,0006,649,000گلدان شیپوری نقره ای پایه مربع آلومینیم58027029

فاع - گلدان رزین 58027030 7,500,0008,175,000 سانتیمتر55ارت

2,600,0002,834,000گلدان رزین رنگ کرم58027031

3110532,800,0003,052,000گلدان رزین تک سایز قهوه ای 58027032

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

NOPL-SD-006-08



لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

5,200,0005,668,000گلدان رزین قهوه ای کوچک58027033

7,300,0007,957,000گلدان رزین قهوه ای متوسط58027034

11,700,00012,753,000گلدان رزین قهوه ای بزرگ58027035

4,100,0004,469,000گلدان رزین راه راه سفید58027036

4,000,0004,360,000گلدان رزین راه راه قهوه ای58027037

فاع - گلدان رزین 58027038 10,000,00010,900,000 سانتیمتر80ارت

2,600,0002,834,000 تکه2گلدان رزین 58027039

6,600,0007,194,000گلدان رزین قهوه ای58027040

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

NACN1300012,900,0003,161,000اردو خوری مستطیل شش نفره

BACN1190011,600,0001,744,000اردو خوری مربعی

BACN118001وری گرد پنجه گربه ای 2,000,0002,180,000اردوخ

BACN117001وری گرد حلزونی 1,400,0001,526,000اردوخ

NACN1200011,400,0001,526,000اردو خوری گرد پنج خانه

NACN1600011,500,0001,635,000 زیتون خوری قایقی سه خانه

NACN150001 1,400,0001,526,000 سانت50 زیتون خوری

NACN112001 1,500,0001,635,000 قلب3اردو خوری

NACN111001 3,100,0003,379,000 تیکه شش ضلعی4اردو خوری

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

58028001
پایه چوبی با پوشش - آباژور پایه چوبی رومیزی 

 ولت220کاغذی و تک شاخه المپ 
3,500,0003,815,000

58028002
پایه چوبی با پوشش - آباژور پایه فلزی رومیزی 

 ولت220کاغذی و تک شاخه المپ 
3,500,0003,815,000

58028003
پایه فلزی با پوشش - آباژور پایه فلزی زمینی 

 ولت220 عدد المپ 2کاغذی و تک شاخه 
6,000,0006,540,000

58028004
پایه فلزی با پوشش - آباژور پایه فلزی ایستاده 

 ولت220 عدد المپ 2کاغذی و تک شاخه 
5,000,0005,450,000

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

2,500,0002,725,000کریستالی تراش خورده- گلدان  58028026

2,000,0002,180,000کریستالی تراش خورده-  تایی 3جاشمعی 58029006

3,500,0003,815,000فانوس فریم چوبی بزرگ58028006

2,500,0002,725,000فانوس فریم چوبی کوچک58028007

58029001

 عدد جاشمعی سرامیکی با طرح گل قرمز 3ست 

همراه با پد چوبی

L23× W8×H7

1,000,0001,090,000

58029002
جاشمعی همراه با پد چوبی 

D10× H14.5
500,000545,000

لی طالیی58029003 400,000436,000جا شمعی سرامیکی با لعاب رنگ داخ

58029005D8.8×H8.8 250,000272,500جا شمعی رنگ داخل نقره ای

58029004D6.8× H6.5 200,000218,000جا شمعی رنگ داخل نقره ای

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

NOPL-SD-006-08



لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

4,500,0004,905,000ست چایخوری سرامیکی سفید58099073

1,500,0001,635,000کالغ تزیئنی سفال و فلزی58030001

7,000,0007,630,000مجسمه طرح کبوتر سرامیکی با پوشش آب طال58030004

1,500,0001,635,000سایز متوسط- مجسمه گالبی سرامیکی طالیی 58030006

1,300,0001,417,000سایز کوچک- مجسمه گالبی سرامیکی طالیی 58030007

1,500,0001,635,000سایز متوسط- مجسمه انار سرامیکی طالیی 58030010

1,800,0001,962,000سایز بزرگ- مجسمه انار سرامیکی طالیی 58030011

1,500,0001,635,000سایز متوسط- مجسمه سیب سرامیکی طالیی 58030012

1,800,0001,962,000سایز بزرگ- مجسمه سیب سرامیکی طالیی 58030013

58030016
- مجسمه شاخ گاو  چوب طبیعی تراش خورده 

رومیزی
9,000,0009,810,000

3,000,0003,270,000رومیزی- مجسمه غزال  چوب طبیعی تراش خورده 58030018

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

NLIL112003 29,000,00031,610,000برنز-  الیتینگ کنار سالنی

NLIL112002 29,000,00031,610,000سیلور- الیتینگ کنار سالنی

NLIL11700116,600,00018,094,000آباژور رومیزی مخروطی چینی لعابدار کرم رنگ

NLIL11200916,600,00018,094,000آباژور رومیزی مخروطی چینی لعابدار سبز روشن

NLIL1130014,200,0004,578,000آباژور رومیزی کوچک سیلوربا شید نخی

NCHS 18,000,00019,620,000رخت آویز چوبی393

NLIL1119,000,0009,810,000آباژور رومیزی پایه چوبی

NLIL11218,000,00019,620,000آباژور زمینی پایه چوبی

NACW1112,000,0002,180,000ساعت رومیزی چوب راش

61615,000,0005,450,000-بانکه دکوری درب دار آبی کوچک 58032001

ی بزرگ 58032002 61626,500,0007,085,000-بانکه دکوری درب دارآب

3011/13,800,0004,142,000شاه جغد کرم 58030019

5505/13,700,0004,033,000گلدان قایقی کرم 58027044

5514/34,800,0005,232,000سایز سبز 3گلدان سیر 58027045

4150/13,500,0003,815,000قوچ کرم جفتی 58030022

3030/14,300,0004,687,000اسب لوک بزرگ کرم 58030023

3031/13,100,0003,379,000اسب لوک کوچک کرم 58030024

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

3011/33,800,0004,142,000شاه جغد سبز 58030020

5510/12,800,0003,052,000گلدان پاکتی کرم 58027046

5511/12,800,0003,052,000گلدان فاته کرم 58027047

58032003
بانکه دکوری سرامیکی درب دار طوسی کوچک 

6153
4,700,0005,123,000

58032004
بانکه دکوری سرامیکی درب دار طوسی بزرگ 

6154
5,200,0005,668,000

3030/24,300,0004,687,000اسب لوک بزرگ طوسی 58030025

3031/23,100,0003,379,000اسب لوک کوچک  طوسی 58030026

5514/24,800,0005,232,000سایز طوسی 3گلدان سیر 58027048

4150/23,500,0003,815,000قوچ طوسی جفتی58030021

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 
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لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

(مالیات بر ارزش افزوده % 9ریال با )

58023017
 9911-  قهوه ای زمینه کرم 60ساعت چوبی مربعی 

ساعت دیواری چوبی با صفحه ی کرم -
6,100,0006,649,000

58023030

-  چرم و فلز آبکاری 46ساعت چرخ دنده ای سیلور 

بدنه - ساعت دیواری چرخ دنده ای   -300301

صفحه مشکی- نقره ای 

7,800,0008,502,000

58023019
 قهوه ای زمینه برجسته قهوه ای 60ساعت قطر 

ر - 583- رومی  ساعت دیواری چوبی شیاردا
11,500,00012,535,000

58023020

  -7730- سنجاقی -  زمینه مشکی 80ساعت قطر 

ساعت دیواری چوبی مشکی با عقربه های فلزی 

برجسته

13,000,00014,170,000

58023021
   7731-  زمینه سفید پتینه رومی 80ساعت قطر 

ساعت دیواری چوبی سفید
11,700,00012,753,000

58023022
 7732-   سنجاقی -  زمینه سفید 80ساعت قطر 

ساعت دیواری چوبی سفید با اعداد فلزی برجسته
13,000,00014,170,000

58023023
 -glassless قهوه ای زمینه قهوه ای80ساعت قطر

ساعت دیواری چوبی قهوه ای بدون شیشه  7735
11,700,00012,753,000

58023032
ساعت   8841-  زمینه طوسی رومی 60ساعت قطر 

دیواری چوبی طوسی با صفحه برجسته
6,400,0006,976,000

58023024

 glassless طوسی زمینه مشکی پتینه 80ساعت قطر

ساعت دیواری چوبی طوسی بدون   -7737-

شیشه

11,700,00012,753,000

58023025

-  چرم و فلز آبکاری 46ساعت چرخ دنده ای گلد 

بدنه - ساعت دیواری چرخ دنده ای   -300301

صفحه مشکی- طالیی 

8,400,0009,156,000

58023031

 - 2204-  چرم و فلز آبکاری 46ساعت رزگلد 

لد و  ساعت دیواری بدنه فلزی آبکاری شده رزگ

چرم مشکی

7,000,0007,630,000

58023027

 - 2204-  چرم و فلز آبکاری 46ساعت سیلور

ساعت دیواری بدنه فلزی آبکاری شده نقره ای و 

چرم مشکی

6,300,0006,867,000

58023028

 5024-  چوب و فلز زمینه مشکی 43ساعت مربعی 

ساعت دیواری مربعی بدنه تمام چوب صفحه   -

مشکی

11,000,00011,990,000

58023029

-  چوب و فلز زمینه مشکی 37*50ساعت مستطیل 

ساعت دیواری مستطیلی بدنه تمام چوب  - 5022

صفحه مشکی

11,000,00011,990,000

58015012
تابلو   -G- چوب و ورق طال40*40تابلو مربعی 

ورق طال- دیواری تزئینی قاب چوبی 
6,100,0006,649,000

58015013
تابلو   -E-  چوب و ورق طال40*40تابلو مربعی 

ورق طال- دیواری تزئینی قاب چوبی 
6,100,0006,649,000

58015014
تابلو دیواری تزئینی قاب   -I-  چاپ 50تابلو قطر

طرح چاپی- چوبی 
5,100,0005,559,000

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 تا اطالع ثانوی99/11/18از : تاریخ اعتبار 

: توضیحات 

.این لیست قیمت بدون امضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است 

NOPL-SD-006-08


