
تاریخ اعتبار از  1400/01/23   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت کودك و نوجوان شرکت نیلپر 

کد محصولتصویرگروه
 بدون 9% مالیات  

( ریال) 
 با 9% مالیات  

( ریال) 

KCR 104K16,900,000     18,421,000         

KCR 104A16,900,000     18,421,000         

KCR 415KP17,200,000     18,748,000       

KCR 41516,400,000     17,876,000       

KCR 515B18,700,000     20,383,000       

KCR 518KC13,900,000     15,151,000         

KCR 518P15,000,000      16,350,000        

KCR 51813,000,000      14,170,000         

KCR 518C15,200,000     16,568,000        

KCR 518D13,900,000     15,151,000         

KCR 518K13,900,000     15,151,000         

KCR 518BN13,900,000     15,151,000         

KCR 518BG13,900,000     15,151,000         

KCR 518BM15,000,000      16,350,000        

KCR 518S13,900,000     15,151,000         

KCR 33644,400,000    48,396,000       

KCR 33644,400,000    48,396,000       

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی- نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر پالستیکی ، دسته پالستیکی ، باالبر مخصوص 8 سانتی متري

پنج پر پالستیکی ، دسته پالستیکی ، باالبر مخصوص 8 سانتی متري

پنج پر فلزي با پوشش کروم- نیکل، بدون دسته،  باالبر مخصوص  10 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

شرح محصول

وان
وج

 و ن
دك

کو

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته،  باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک کوچک

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک کوچک

پنج پر فلزي با پوشش کروم- نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص  10 سانتی متري، داراي تشک بزرگ

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر فلزي با پوشش کروم - نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص  10 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن ( ساده) 

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی- نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی- نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

پنج پر فلزي با کاور پالستیکی- نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص  12 سانتی متري، داراي تشک پشتی و نشیمن

PL-SD-005-27  محل مهر شرکت 1 تایید کننده 



تاریخ اعتبار از  1400/01/23   تا   اطالع ثانوي لیست قیمت محصوالت کودك و نوجوان شرکت نیلپر 

کد محصولتصویر
 بدون 9% مالیات  

( ریال) 
 با 9% مالیات  

( ریال) 

KCR 33644,400,000    48,396,000       

KCR 33644,400,000    48,396,000       

KCR 241D25,500,000    27,795,000       

KCR 241Oi24,400,000    26,596,000       

KCR 241Oi24,400,000    26,596,000       

KCR 24124,400,000    26,596,000       

KSB 3439,000,000        9,810,000           

KSS 434P14,600,000     15,914,000         

KSS 434K14,600,000     15,914,000         

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

پنج پر فلزي با پوشش کروم- نیکل، بدون دسته،  باالبر مخصوص 12 سانتی متري، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی و تنظیم 
عمق نشیمن

مبل تک نفره کودك از جنس استایرو فوم

مبل تک نفره از جنس فوم سرد پلی اورتان

مبل تک نفره از جنس فوم سرد پلی اورتان

توجه: این لیست قیمت بدون امضاء و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار می باشد.
جهت آگاهی از مشخصات محصوالت ( اطالعات فنی و ابعادي، تصاویر و ... ) و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  به سایت www.nilper.ir مراجعه فرمائید.

وان
وج

 و ن
دك

کو

شرح محصول

پنج پر پالستیکی ، دسته پالستیکی ، باالبر مخصوص 8 سانتی متري

پنج پر پالستیکی ، دسته پالستیکی ، باالبر مخصوص 8 سانتی متري

پنج پر فلزي با پوشش کروم- نیکل، بدون دسته، باالبر مخصوص 12 سانتی متري، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی و تنظیم 
عمق نشیمن

پنج پر فلزي با پوشش کروم- نیکل، بدون دسته،  باالبر مخصوص 12 سانتی متري، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی و تنظیم 
عمق نشیمن

پنج پر فلزي با پوشش کروم- نیکل، بدون دسته،  باالبر مخصوص 12 سانتی متري، قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی و تنظیم 
عمق نشیمن

PL-SD-005-27  محل مهر شرکت 2 تایید کننده 


