
 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Blerto

NHSS713N1NHSS713N2NHSS713N3کد مدل

49,990,00072,980,00093,270,000 (ریال ) بدون روکش  

54,489,10079,548,200101,664,300   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Blerto

NHSO713NHSS713ML/MRNHSM713SL/SRکد مدل

27,800,00080,480,00079,290,000 (ریال ) بدون روکش  

30,302,00087,723,20086,426,100   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Brent

NHSS927N1NHSS927N2NHSS927N3کد مدل

51,060,00073,200,00088,820,000 (ریال ) بدون روکش  

55,655,40079,788,00096,813,800   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Brent

NHSS927RN1/LN1NHSS927RN2/LN2NHSS927RN3/LN3NHSS927CNHSO527کد مدل

40,400,00061,690,00076,780,00048,200,00018,100,000 (ریال ) بدون روکش  

44,036,00067,242,10083,690,20052,538,00019,729,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Brent

NHSS927XN1NHSS927XN2NHSS927XN3کد مدل

31,000,00052,390,00067,180,000 (ریال ) بدون روکش  

33,790,00057,105,10073,226,200   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Demilu

NHSS938N1NHSS938N2NHSS938N3کد مدل

55,600,00081,580,00098,560,000 (ریال ) بدون روکش  

60,604,00088,922,200107,430,400   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

291,340,000

 نفره با اتومان6ست ال 

204,770,000

 نفره7ست 

223,199,300

 :توضیحات 

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

 (طبق جدول در صفحه آخر ). قیمت های فوق با احتساب کوسن طبق کوسن های پیشنهادی در نظر گرفته شده برای هر مبل است 

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

 نفره7ست 

264,140,000

290,190,700

204,451,300

287,912,600

 نفره7ست 

266,230,000

ست ال با اتومان

187,570,000

317,560,600

قیمت ها بدون احتساب روکش
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Beniz

 ست ال با اتومان بنیزNHSG861SL/SRNHSS861ML/MRNHSO561NHSO531کد مدل

63,180,00068,780,00024,800,00015,100,000156,760,000 (ریال ) بدون روکش  

68,866,20074,970,20027,032,00016,459,000170,868,400   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Line

NHSS935N1NHSS935N2NHSS935N3کد مدل

57,600,00080,980,000103,280,000 (ریال ) بدون روکش  

62,784,00088,268,200112,575,200   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Sorbon

NHSH851کد مدل

45,690,000 (ریال ) بدون روکش  

49,802,100   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Selin

NHSH993NHSS992N2NHSS992N3کد مدل

55,800,000101,680,000126,780,000 (ریال ) بدون روکش  

60,822,000110,831,200138,190,200   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Seno

NHSS757N1NHSS757N2NHSS757N3کد مدل

39,390,00058,570,00070,760,000 (ریال ) بدون روکش  

42,935,10063,841,30077,128,400   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 نفره7ست 

370,665,400

299,460,000

 نفره7ست 

226,839,900

 نفره7ست 

340,060,000

326,411,400

208,110,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

: توضیحات 

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

 (طبق جدول در صفحه آخر ). قیمت های فوق با احتساب کوسن طبق کوسن های پیشنهادی در نظر گرفته شده برای هر مبل است 

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

قیمت ها بدون احتساب روکش
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Salyon

NHSS858N1NHSS858N2NHSS858N3کد مدل

41,200,00058,700,00069,200,000 (ریال ) بدون روکش  

44,908,00063,983,00075,428,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Sirom

 نفره7            ست NHSS868N1NHSS868N2NHSS868N3NHSO868کد مدل

50,000,00070,000,00087,000,00030,000,000257,000,000 (ریال ) بدون روکش  

54,500,00076,300,00094,830,00032,700,000280,130,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Lord

NHSS951N1NHSS951N2NHSS951N3NHSS951MNHSS951Miکد مدل

59,400,00090,050,000118,260,00055,800,00055,800,000 (ریال ) بدون روکش  

64,746,00098,154,500128,903,40060,822,00060,822,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Loman

NHSH979NHSS979N3کد مدل

54,990,000106,780,000 (ریال ) بدون روکش  

59,939,100116,390,200   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Karin

 نفره7ست NHSH881NHSS881N2NHSS881N3NHSO581کد مدل

56,400,000113,510,000142,010,00012,900,000368,320,000 (ریال ) بدون روکش  

61,476,000123,725,900154,790,90014,061,000401,468,800   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Masina

NHSH991NHSS991N2NHSS991N3کد مدل

55,000,000112,760,000141,760,000 (ریال ) بدون روکش  

59,950,000122,908,400154,518,400   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

210,300,000

 نفره8ست 

 نفره7ست 

352,658,600

: توضیحات 

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

 (طبق جدول در صفحه آخر ). قیمت های فوق با احتساب کوسن طبق کوسن های پیشنهادی در نظر گرفته شده برای هر مبل است 

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

229,227,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

 نفره7ست 

323,540,000

364,520,000

397,326,800

قیمت ها بدون احتساب روکش
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Nivan

NHSH993NHSS993N2NHSS993N3کد مدل

55,800,00086,680,000104,980,000 (ریال ) بدون روکش  

60,822,00094,481,200114,428,200   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Sinan

NHSS883N1NHSS883N2NHSS883N3کد مدل

60,200,000101,030,000124,790,000 (ریال ) بدون پارچه  

65,618,000110,122,700136,021,100   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Markan

NHSS895N1NHSS895RN1/LN1NHSS895RN2/LN2کد مدل

48,100,00045,100,00075,170,000 (ریال ) بدون پارچه  

52,429,00049,159,00081,935,300   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Markan

NHSS895XN1NHSO595NHSS895SR/SLکد مدل

41,800,00032,100,00076,490,000 (ریال ) بدون پارچه   

45,562,00034,989,00083,374,100   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Markan

کد مدل

 (ریال ) بدون پارچه  

   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Alvares

NHSB885N1NHSB885N2کد مدل

89,100,000142,500,000 (ریال ) بدون پارچه  

97,119,000155,325,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

NHSS895RN2+NHSS895CTRN3

174,040,000

NHSS895CTRN3/CTLN3 (با میز کناری)

189,703,600

 نفره4نیم ست 

98,176,300

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

NHSS895RN2+NHSS895SL

151,660,000

165,309,400

90,070,000

98,870,000

107,768,300

330,553,400

 نفره7ست 

346,220,000

 نفره7ست 

303,260,000

377,379,800

NHSS895CRN3/CLN3

: توضیحات 

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

 (طبق جدول در صفحه آخر ). قیمت های فوق با احتساب کوسن طبق کوسن های پیشنهادی در نظر گرفته شده برای هر مبل است 

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

320,700,000

349,563,000

قیمت ها بدون احتساب روکش
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Delvar

NHSR870NHSO570کد مدل

53,400,00014,100,000 (ریال ) بدون پارچه  

58,206,00015,369,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Andersa

NHSS882N1NHSS882N2NHSS882N3کد مدل

88,970,000124,490,000153,960,000 (ریال ) بدون پارچه  

96,977,300135,694,100167,816,400   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Andersa

(کنسول  ) NBUC782(میز تلویزیون) NTVP682کد مدل

130,600,000190,000,000 (ریال ) بدون پارچه  

142,354,000207,100,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Zula

(کنسول  ) NBUC773(میز تلویزیون) NTVP773کد مدل

76,000,000112,800,000(ریال) قیمت 

82,840,000122,952,000(ریال)% 9 قیمت با 

Ladiz

(کنسول  ) NBUC754(میز تلویزیون) NTVP754کد مدل

106,900,000144,800,000(ریال) قیمت 

116,521,000157,832,000(ریال)% 9 قیمت با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

 نفره7ست 

497,465,100

456,390,000

23,217,000

21,300,000

ست تک نفره 

NACM573 (  آینه دیواری)

17,800,000

19,402,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

: توضیحات 

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

. ریال در نظر گرفته شده است 1.500.000با احتساب قیمت متری  ( متر1.8) طرح قابل سفارش است و پارچه آن3 تاج تخت سرویس خواب در 

(طبق جدول در صفحه آخر ). قیمت های فوق با احتساب کوسن طبق کوسن های پیشنهادی در نظر گرفته شده برای هر مبل است 

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

NACM582 (  آینه دیواری)

67,500,000

73,575,000

قیمت ها بدون احتساب روکش

PL-SD-003-74
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Loman

NDTF479Z(دکمه دار  ) NDTF479NDTT879N6NDTT879N8NDTF479Dکد مدل

27,300,00087,800,000101,500,00030,000,00028,600,000 (ریال ) بدون پارچه  

29,757,00095,702,000110,635,00032,700,00031,174,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Loman

NDTF479Dهشت نفره با  ست NDTF479هشت نفره با  ست کد مدل

319,900,000341,500,000 (ریال ) بدون پارچه  

348,691,000372,235,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Jilard

NDTF474NDTF474Eکد مدل

16,600,00017,800,000 (ریال ) بدون پارچه   

18,094,00019,402,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Ira

شش نفره NDTT445N6چهارنفره NDTF545NDTT445N4کد مدل

21,000,00052,500,00065,500,000 (ریال ) بدون پارچه  

22,890,00057,225,00071,395,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Ira

ست شش نفره ایراست چهار نفره ایراNDTB445کد مدل

27,600,000136,500,000191,500,000 (ریال ) بدون پارچه  

30,084,000148,785,000208,735,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Aprin

NDTF546کد مدل

20,100,000 (ریال ) بدون پارچه   

21,909,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

NDTF479Zهشت نفره با  ست 

330,300,000

360,027,000

265,415,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

243,500,000

ست هشت نفره ایرا

NDTT445N8 هشت نفره

75,500,000

: توضیحات 

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

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

82,295,000

X  4X  6X  8

قیمت ها بدون احتساب روکش

X  8 X  8 X  8

PL-SD-003-74
Page 6 of 12



 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Ladiz

شش نفره NDTT754N6چهارنفره NDTF352NDTT754N4کد مدل

19,000,00050,800,00063,900,000 (ریال ) بدون پارچه  

20,710,00055,372,00069,651,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Ladiz

ست شش نفره الدیزست چهار نفره الدیزNDTB454کد مدل

30,000,000126,800,000177,900,000 (ریال ) بدون پارچه  

32,700,000138,212,000193,911,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Zula

NDTF473NDTT773N4NDTT773N6کد مدل

19,100,00056,600,00070,800,000 (ریال ) بدون پارچه   

20,819,00061,694,00077,172,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

Zula

ست شش نفره زوالست چهار نفره زوالNDTF573کد مدل

22,900,000133,000,000185,400,000 (ریال ) بدون پارچه  

24,961,000144,970,000202,086,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Beris

NDTF338کد مدل

14,100,000 (ریال ) بدون پارچه  

15,369,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

Andersa

NDTF582NDTB482NDTT782کد مدل

27,200,00040,300,000102,000,000 (ریال ) بدون پارچه  

29,648,00043,927,000111,180,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

348,364,000
: توضیحات 

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

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

73,300,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

319,600,000

81,400,000

NDTT754N8 هشت نفره

ست هشت نفره آندرسا

ست هشت نفره الدیز

79,897,000

255,278,000

225,300,000

245,577,000

ست هشت نفره زوال

234,200,000

NDTT773N8

88,726,000

قیمت ها بدون احتساب روکش

X  4X  6X  8

X  4X  6X  8

X  8
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Sureen

NDTF558NREB558NDTT558N4کد مدل

16,500,00019,800,00050,600,000 (ریال ) بدون پارچه  

17,985,00021,582,00055,154,000   (ریال ) % 9 بدون پارچه  با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

ست چهار نفره سورین

116,600,000

127,094,000

: توضیحات 

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

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

X  4

PL-SD-003-74
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Line

NHFS135NHFS235NHFC335کد مدل

14,300,00016,600,00027,300,000(ریال) قیمت 

15,587,00018,094,00029,757,000(ریال)% 9 قیمت با 

Ladiz

NHFC354(مربعی)NHFC454(مستطیلی)NHFS254کد مدل

19,090,00038,200,00039,700,000(ریال) قیمت 

20,808,10041,638,00043,273,000(ریال)% 9 قیمت با 

Line
(New)

NHFS135BNHFS235BNHFC335Bکد مدل

14,800,00017,800,00029,700,000(ریال) قیمت 

16,132,00019,402,00032,373,000(ریال)% 9 قیمت با 

Runi

 تکه ساده2ست (سنگی صفحه) NHFC424i(سنگی صفحه) NHFS224NHFC424NHFS224iکد مدل

23,900,00040,400,00031,500,00056,500,00064,300,000(ریال) قیمت 

26,051,00044,036,00034,335,00061,585,00070,087,000(ریال)% 9 قیمت با 

Loman

NHFS279NHFC479کد مدل

24,800,00044,500,000(ریال) قیمت 

27,032,00048,505,000(ریال)% 9 قیمت با 

Henza

NHFC581کد مدل

49,500,000(ریال) قیمت 

53,955,000(ریال)% 9 قیمت با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

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

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

63,438,000

(مستطیلی) تکه 2ست 

62,300,000

67,907,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

 تکه3ست کامل 

57,290,000

 تکه3ست کامل 

58,200,000

62,446,100
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Page 9 of 12



 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Zula

NHFS273NHFC473کد مدل

20,300,00041,100,000(ریال) قیمت 

22,127,00044,799,000(ریال)% 9 قیمت با 

Avin

NHFS252NHFC552کد مدل

10,600,00018,900,000(ریال) قیمت 

11,554,00020,601,000(ریال)% 9 قیمت با 

Andersa

NHFS282NHFC582کد مدل

23,700,00047,500,000(ریال) قیمت 

25,833,00051,775,000(ریال)% 9 قیمت با 

Ira

NHFS345NHFC445کد مدل

19,600,00032,200,000(ریال) قیمت 

21,364,00035,098,000(ریال)% 9 قیمت با 

Minak

NHFC560کد مدل

46,200,000(ریال) قیمت 

50,358,000(ریال)% 9 قیمت با 

Silvar

NHFC557کد مدل

39,600,000(ریال) قیمت 

43,164,000(ریال)% 9 قیمت با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

: توضیحات 

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

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

32,155,000

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

 تکه2ست 

71,200,000

77,608,000

 تکه2ست 

29,500,000

66,926,000

 تکه2ست 

61,400,000

 تکه2ست 

51,800,000

56,462,000
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

Avertin

NACM384 (آینه)  NBSS284 (استول) NBSS184 (پاتختی)  کد مدل

19,800,0006,900,00011,000,000 (ریال ) با  پارچه  

21,582,0007,521,00011,990,000   (ریال ) % 9 با  پارچه  با 

Avertin

( ساده) NBSB884کد مدل

76,200,000 (ریال ) با  پارچه  

83,058,000   (ریال ) % 9 با  پارچه  با 

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

لیست قیمت  مبلمان خانگی 

NBSB884B (باکس دار)

87,200,000

95,048,000
: توضیحات 

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

. ریال در نظر گرفته شده است 1.500.000با احتساب قیمت متری  ( متر1.8) طرح قابل سفارش است و پارچه آن3 تاج تخت سرویس خواب در 

بدون تفاوت قیمتی می باشد   (لمسه مربعی - لوزی - عمودی  )تاج تخت قابل سفارش در سه طرح دوخت 

. مراجعه فرمایید www.nilper.irبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

NBSD584

55,000,000

59,950,000
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 تا اطالع ثانوی1400/09/16از : تاریخ اعتبار 

کوسن

(مغزی دار)NACC113NACC113O2NACC213NACC213ZNACC313NACC313Mکد مدل

1,040,0001,260,0001,490,0001,790,0001,490,0001,590,000 (ریال ) بدون روکش  

1,133,6001,373,4001,624,1001,951,1001,624,1001,733,100   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

کوسن

NACC313O1NACC313O4NACC313XNACC613NACC713NACC813کد مدل

1,590,0001,900,0002,130,0002,330,0002,450,0001,490,000 (ریال ) بدون روکش  

1,733,1002,071,0002,321,7002,539,7002,670,5001,624,100   (ریال ) % 9 بدون روکش با 

کوسن

(مغزی دار)NACC813MO2NACC913NACC913XNACC579NACC882M(مغزی دار) NACC813Xکد مدل

1,590,0002,130,0001,790,0002,010,000850,0001,900,000 (ریال ) بدون روکش  

1,733,1002,321,7001,951,1002,190,900926,5002,071,000   (ریال ) % 9 بدون روکش با 
212,000280,000 (ریال ) بدون روکش  

  تعدادxمدل کوسن  مدل مبلنام مبل  تعدادxمدل کوسن  مدل مبلنام مبل

NHSS713N11 x NACC313NHSS713ML/MR2 x NACC313

NHSS713N22 x NACC313NHSM713SL/SR1 x NACC313

NHSS713N33 x NACC313

NHSS927RN2/LN21 x NACC213ZNHSS927N11 x NACC113O2

NHSS927RN3/LN32 x NACC213ZNHSS927N22 x NACC313O4

NHSS927N32 x NACC313O42 x NACC113O2 +

NHSS938N22 x NACC313NHSS757N11 x NACC313

NHSS938N34 x NACC313NHSS757N21 x NACC3132 x NACC913  +

NHSS757N32 x NACC3132 x NACC913  +

NHSS951Mi1 x NACC813

NHSS951N22 x NACC3132 x NACC913 +

NHSS951N32 x NACC3132 x NACC913 +

NHSS935N22 x NACC313MBenizNHSS861ML3/MR32 x NACC813

NHSS935N32 x NACC313MNHSS979N11 x NACC813

NHSS868N11 x NACC2132 x NACC3132 x NACC579  +

NHSS868N22 x NACC213  2 x NACC882M1 x NACC813 +

NHSS868N32 x NACC213SorbonNHSH8511 x NACC813

NHSS992N22 x NACC313NHSS993N22 x NACC313

NHSS992N32 x NACC313NHSS993N32 x NACC313

NHSS991N22 x NACC313XNHSS881N22 x NACC313M1 x NACC813MO2  +

NHSS991N32 x NACC313XNHSS881N32 x NACC313M1 x NACC813MO2  +

MarkanNHSS895SR/SL1 x NACC313NHSS895RN2/LN22 x NACC313M1 x NACC813  +

NHSS882N1  1 x NACC882MNHSS895CR/LN32 x NACC313M1 x NACC813  +

NHSS882N2  2 x NACC882MNHSS895CTR/LN32 x NACC313M1 x NACC813  +

NHSS883N22 x NACC313M2 x NACC882M  +

NHSS883N32 x NACC313M2 x NACC882M  +

محل مهر شرکتمحل امضا تایید کننده

Line

لیست قیمت بدون روکش مبلمان خانگی 

جدول راهنمای کوسن های پیشنهادی مبلمان

 :توضیحات 

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

. برای اطالع از میزان پارچه مصرفی برای هر مبل با نمایندگی ها یا واحد فروش دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید 

. مراجعه فرمایید www.nilper.comبه سایت نیلپر  (. . . ابعاد ، تصاویر ، ویژگی های فنی و  )جهت آگاهی از مشخصات محصوالت 

BlertoBlerto

BrentBrent

Loman

DemiluSeno

Lord

SelinNivan

NHSS979N3

Sinan

Markan

Sirom

MasinaKarin

Andersa
NHSS882N3

  2 x NACC882M

+ 2 x NACC313M

قیمت ها بدون احتساب روکش

47 cm

47
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