
تاریخ اعتبار : از 1400/05/09 تا اطالع ثانويلیست قیمت اکسسوري خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 
(ریال)

قیمت 
(ریال با 9% مالیات بر ارزش 

افزوده )

58023005
ساعت مربع 25 سفید - ساعت رومیزي صفحه سفید - مربعی با ابعاد 25*25 - 

بدنه استیل
8,500,0009,265,000

58023006
ساعت مستطیل - ساعت رومیزي صفحه مشکی - مستطیلی با ابعاد 21*45 - 

بدنه استیل
10,600,00011,554,000

8,400,0009,156,000ساعت رو میزي دایره  پایه سنگ58023009

NACW11300133,000,00035,970,000ساعت 3 پایه تمام فلز کروم (17) - صفحه مشکی

NACW11400133,000,00035,970,000ساعت 3 پایه تمام فلز طالیی (18) - صفحه مشکی

NACW115001(4) 31,000,00033,790,000ساعت 3 پایه کروم

NLIL119001(5) 24,000,00026,160,000آباژور 3 پایه برنز

28,300,00030,847,000چراغ 3پایه کنارسالنی (آبکاري کروم ) - 580990883740097

NACW112001(13) 24,300,00026,487,000ساعت 3 پایه چوبی مشکی

40,700,00044,363,000آباژور3 پایه تمام فلز پره اي کروم58511005

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

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

NOPL-SD-006-09



تاریخ اعتبار : از 1400/05/09 تا اطالع ثانويلیست قیمت اکسسوري خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 
(ریال)

قیمت 
(ریال با 9% مالیات بر ارزش 

افزوده )

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

58023017
ساعت چوبی مربعی 60 قهوه اي زمینه کرم - 9911 - ساعت دیواري چوبی با 

صفحه ي کرم
6,400,0006,976,000

58023019
ساعت قطر 60 قهوه اي زمینه برجسته قهوه اي رومی - 583 - ساعت دیواري 

چوبی شیاردار
12,100,00013,189,000

58023020
ساعت قطر 80 زمینه مشکی - سنجاقی - 7730 - ساعت دیواري چوبی مشکی 

با عقربه هاي فلزي برجسته
13,700,00014,933,000

12,400,00013,516,000ساعت قطر 80 زمینه سفید پتینه رومی - 7731   ساعت دیواري چوبی سفید58023021

58023022
ساعت قطر 80 زمینه سفید - سنجاقی -   7732 ساعت دیواري چوبی سفید با 

اعداد فلزي برجسته
13,700,00014,933,000

58023023
ساعت قطر80 قهوه اي زمینه قهوه ايglassless -7735  ساعت دیواري چوبی 

قهوه اي بدون شیشه
12,400,00013,516,000

58023032
ساعت قطر 60 زمینه طوسی رومی - 8841  ساعت دیواري چوبی طوسی با 

صفحه برجسته
6,700,0007,303,000

58023024
ساعت قطر80 طوسی زمینه مشکی پتینه glassless -7737 - ساعت دیواري 

چوبی طوسی بدون شیشه
12,400,00013,516,000

58023028
ساعت مربعی 43 چوب و فلز زمینه مشکی - 5024 -  ساعت دیواري مربعی 

بدنه تمام چوب صفحه مشکی
11,600,00012,644,000

58023029
ساعت مستطیل 50*37 چوب و فلز زمینه مشکی - 5022 - ساعت دیواري 

مستطیلی بدنه تمام چوب صفحه مشکی
11,600,00012,644,000

58015012
تابلو مربعی 40*40 چوب و ورق طال-G - تابلو دیواري تزئینی قاب چوبی - ورق 

طال
6,400,0006,976,000

58015013
تابلو مربعی 40*40 چوب و ورق طال- E - تابلو دیواري تزئینی قاب چوبی - ورق 

طال
6,400,0006,976,000

5,400,0005,886,000تابلو قطر50 چاپ - I - تابلو دیواري تزئینی قاب چوبی - طرح چاپی58015014

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

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

NOPL-SD-006-09



تاریخ اعتبار : از 1400/05/09 تا اطالع ثانويلیست قیمت اکسسوري خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 
(ریال)

قیمت 
(ریال با 9% مالیات بر ارزش 

افزوده )

5,000,0005,450,000بانکه دکوري درب دار آبی کوچک -580320016161

6,500,0007,085,000بانکه دکوري درب دارآبی بزرگ -580320026162

3,800,0004,142,000شاه جغد کرم 580300193011/1

4,700,0005,123,000گلدان قایقی کرم 580270445505/1

4,800,0005,232,000گلدان سیر 3سایز سبز 580270455514/3

3,500,0003,815,000قوچ کرم جفتی 580300224150/1

3,500,0003,815,000قوچ طوسی جفتی580300214150/2

3,800,0004,142,000شاه جغد سبز 580300203011/3

4,800,0005,232,000گلدان سیر 3سایز طوسی 580270485514/2

4,700,0005,123,000بانکه دکوري سرامیکی درب دار طوسی کوچک 580320036153

5,200,0005,668,000بانکه دکوري سرامیکی درب دار طوسی بزرگ 580320046154

10,600,00011,554,000بانکه درب دار استوانه سفید طالیی (3سایز )58032007

10,600,00011,554,000بانکه درب دارخمره اي فیروزه پتینه  (3سایز )58032008

10,600,00011,554,000بانکه درب دار برجسته آنتیک پتینه کرم (3سایز )58032009

1,800,0001,962,000مجسمه فیل خرطوم باال در 2 سایز ( بزرگ طوسی+کوچک سفید )58030029

1,800,0001,962,000مجسمه فیل خرطوم باال در 2 سایز (بزرگ قهوه اي +کوچک سفید)58030031

1,800,0001,962,000مجسمه فیل خرطوم پایین در 2 سایز (طوسی بزرگ+کوچک سفید)58030030

1,800,0001,962,000مجسمه فیل خرطوم پایین در 2 سایز (بزرگ قهوه اي+کوچک سفید)58030032

3,000,0003,270,000مجسمه جاشمعی گوزن کندل 2سایز (بزرگ طوسی+کوچک سفید)58029009

3,000,0003,270,000مجسمه جاشمعی گوزن کندل 2سایز(بزرك قهوه اي +کوچک سفید)58029010

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

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

NOPL-SD-006-09



تاریخ اعتبار : از 1400/05/09 تا اطالع ثانويلیست قیمت اکسسوري خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 
(ریال)

قیمت 
(ریال با 9% مالیات بر ارزش 

افزوده )

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

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

BACN1180012,000,0002,180,000اردوخوري گرد پنجه گربه اي

BACN1170011,400,0001,526,000اردوخوري گرد حلزونی

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

NACN1110013,100,0003,379,000اردو خوري 4 تیکه شش ضلعی

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

NACN1500011,400,0001,526,000 زیتون خوري 50 سانت

NACN1120011,500,0001,635,000اردو خوري 3 قلب

NCHS39318,000,00019,620,000رخت آویز چوبی

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

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

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

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

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

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

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