
ــــخ  1401/01/30 تا اطالع ثانوی  از تار            لیست قیمت گروه محصوالت صفحه اي نیلپر

یف
قیمت بدون 9% مالیاتکد محصولرد

( ریال) 
قیمت با 9% مالیات

تصویرتوضیحاتشرح( ریال) 
روبرو                                 پشت

1ODM 965 SR

2ODM 965 SL

3ODD 865 SR

4ODD 865 SL

5ODM 111 SL

6ODM 111 SR

7ODM 112 SL

8ODM 112 SR

9ODA 86582,200,000                  89,598,000                
10ODA 865i83,500,000                 91,015,000                   
11ODE 865 SR

12ODE 865 SL

13ODE 865 DR

14ODE 865 DL

15ODE 665 SR

16ODE 665 SL

17ODE 665 DR

18ODE 665 DL

19ODE 465 SR

20ODE 465 SL

21ODE 465 DR

22ODE 465 DL

23ODT 665 X160607536,600,000               39,894,000             میز کارمندي ساده راین

میز کارشناسی راین - داراي سه کشو با قابلیت                80,006,000
سفارش در سمت چپ یا راست

میز مدیریتی راین - داراي کشو و کمد با قابلیت              151,074,000             22818075138,600,000
سفارش در سمت چپ یا راست

کنسول مدیریتی راین - داراي کمد با لوالي آرام بند و 
2کشو

 - قابلیت نصب مدیا باکس ( انتهاي لیست قیمت) 
 - قابل ارائه با روکش جیر مشکی براي کف کشوها

 - تعبیه قفل براي کشوي اول

میز معاونتی راین - داراي کشو و کمد با قابلیت سفارش 
در سمت چپ یا راست

 - قابلیت نصب مدیا باکس ( انتهاي لیست قیمت) 
 - قابل ارائه با روکش جیر مشکی براي کف کشوها

 - تعبیه قفل براي کشوي اول

154,344,000           

96,574,000             

میز کارشناسی راین - داراي سه کشو با قابلیت              82,731,000
 - تعبیه قفل براي کشوي اولسفارش در سمت چپ یا راست

99,299,000              

 (Cm ) ابعاد سراسري
H  ارتفاع / D  عمق / W طول

1804087

20818075136,000,000              148,240,000            

141,600,000              

150,000,000              

              168837573,400,000 - تعبیه قفل براي کشوي اول

1681607588,600,000              

188837575,900,000              

میز کارشناسی راین - داراي کشو و کمد با قابلیت                 1881607591,100,000
 - تعبیه قفل براي کشوي اولسفارش در سمت چپ یا راست

میز کارشناسی راین - داراي کشو و کمد با قابلیت 
 - تعبیه قفل براي کشوي اولسفارش در سمت چپ یا راست

میز کارشناسی راین - داراي سه کشو با قابلیت               77,172,000               148837570,800,000
 - تعبیه قفل براي کشوي اولسفارش در سمت چپ یا راست

میز کارشناسی راین - داراي کشو و کمد با قابلیت               93,740,000               1481607586,000,000
 - تعبیه قفل براي کشوي اولسفارش در سمت چپ یا راست

 - قابلیت نصب مدیا باکس ( انتهاي لیست قیمت) 
 - قابل ارائه با روکش جیر مشکی براي کف کشوها

 - کشو با ریل مخفی آرام بند

 - قابل ارائه با روکش جیر مشکی براي کف کشوها
 - کشو با ریل مخفی آرام بند

22018074

74 180 220

میز مدیریتی  داراي کشو و کمد 
قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

میز مدیریتی  داراي کشو و کمد 
قابلیت سفارش در سمت چپ و راست

 - داراي ریل ساچمه اي آرام بند براي کشوها
 - داراي ریل مخفی آرام بند براي کشوها

163,500,000             
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ــــخ  1401/01/30 تا اطالع ثانوی  از تار            لیست قیمت گروه محصوالت صفحه اي نیلپر

یف
قیمت بدون 9% مالیاتکد محصولرد
( ریال) 

قیمت با 9% مالیات
تصویرتوضیحاتشرح( ریال) 

روبرو                                 پشت

24ODT 665 BR

25ODT 665 BL

26ODT 665 BL-CR

27ODT 665 BR-CL

28ODT 465 X140607532,200,000               35,098,000             میز کارمندي ساده راین

29ODT 465 BR

30ODT 465 BL

31ODT 465 BL-CR

32ODT 465 BR-CL

34ODT 265 X120607530,600,000               33,354,000            میز کارمندي ساده راین

35ODT 265 CR

36ODT 265 CL

37ODT 265 BR

38ODT 265 BL

39ODT 165 X100607527,600,000               30,084,000              میز کارمندي ساده راین

40ODT 165 CR

41ODT 165 CL

42ODT 165 BR

43ODT 165 BL

44ODT 865 XR80607524,600,000               26,814,000              میز کارمندي ساده راین

 - باکس کمد سمت چپ - کیس سمت راست              57,007,000              160707552,300,000
 - باکس کمد سمت راست - کیس سمت چپ

میز کارمندي راین - داراي باکس کمد دوطبقه و کیس 
با قابلیت سفارش هرکدام در سمت چپ یا راست

 (Cm ) ابعاد سراسري
H  ارتفاع / D  عمق / W طول

16070755090000055481000
میز کارمندي راین

 - داراي باکس کمد دوطبقه 
با قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

میز کارمندي راین - داراي باکس کمد دوطبقه و کیس              54,282,000              140707549,800,000
با قابلیت سفارش هرکدام در سمت چپ یا راست

میز کارمندي راین - داراي باکس کمد دوطبقه با قابلیت              52,756,000              140707548,400,000
سفارش در سمت چپ یا راست

 - باکس کمد سمت چپ - کیس سمت راست
 - باکس کمد سمت راست - کیس سمت چپ

میز کارمندي راین - داراي باکس کمد دوطبقه با قابلیت              45,453,000               41,700,000
سفارش در سمت چپ یا راست 120

میز کارمندي راین - داراي جاي کیس با قابلیت                42,401,000              120707538,900,000
سفارش در سمت چپ یا راست

میز کارمندي راین - داراي باکس کمد دوطبقه با قابلیت                 40,112,000              100607536,800,000
سفارش در سمت چپ یا راست

میز کارمندي راین - داراي جاي کیس با قابلیت             37,387,000              100607534,300,000
سفارش در سمت چپ یا راست

7075
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ــــخ  1401/01/30 تا اطالع ثانوی  از تار            لیست قیمت گروه محصوالت صفحه اي نیلپر

یف
قیمت بدون 9% مالیاتکد محصولرد
( ریال) 

قیمت با 9% مالیات
تصویرتوضیحاتشرح( ریال) 

روبرو                                 پشت

45 ODP 11113014014086,300,000              94,067,000              
46ODP 111 L13016014088,600,000              96,574,000             
47ODP 1121206014052,300,000              57,007,000              میز تحریر کتابخانه دار

48ODP 265 R

49ODP 265 L

53ODC 665 M46,200,000               50,358,000             
54ODC 665 S46,200,000               50,358,000             
55ODC 465 M43,900,000               47,851,000             
56ODC 465 S43,900,000               47,851,000             
57 ODC 111 180907449,800,000              54,282,000              ( با احتساب دو طرف میز  )  میز کنفرانس 6 نفره

58ODC 111 L2101007453,400,000              58,206,000               ( با احتساب دو طرف میز  ) میز کنفرانس 8 نفره

59ODC 1122801207490,000,000                98,100,000                ( با احتساب دو طرف میز  ) میز کنفرانس 10 نفره

60ODC 112 L35013574114,000,000               124,260,000              ( با احتساب دو طرف میز  ) میز کنفرانس 12 نفره

62ODC 265 M18,500,000               20,165,000               
63ODC 265 S10,600,000                11,554,000               
64ODW 865 M52,000,000               56,680,000              
65ODW 865 G54,400,000               59,296,000             
66ODW 765 M50,800,000               55,372,000             
67ODW 765 G53,100,000               57,879,000             
68ODW 11155,000,000               59,950,000              
69 ODW 111 G57,500,000              62,675,000             

 MDF جنس میز تمام
کمد داراي لوالي آرام بند 

دریچه عبور سیم پالستیکی 
داراي قفسه و کتابخانه

 (Cm ) ابعاد سراسري
H  ارتفاع / D  عمق / W طول

قابل  سفارش در ابعاد صفحه 140 
قابل سفارش در صفحه ابعاد 160

 MDF پایه از جنس - 
 - پایه فوالدي با رنگ الکترواستاتیک طوسی مات / 

مشکی

میز تحریر راین - داراي دوکشو متصل زیر صفحه رویی                41,202,000              120607537,800,000
 - تعبیه قفل براي کشوي اولبا قابلیت سفارش در سمت چپ یا راست

9037

 MDF تمامی درها از جنس - 
 - درهاي باال شیشه اي داراي دستگیره - 

درهاي پایین داراي قفل  فشاري

 MDF تمامی درها از جنس - 
 - درهاي باال شیشه اي داراي دستگیره - 

درهاي پایین داراي قفل فشاري

میز کنفرانس 6 نفره راین10075
MDF پایه از جنس - 

 - پایه فوالدي با رنگ الکترواستاتیک طوسی مات / 
مشکی

180

قابلیت سفارش در دو  طول 180 و 210 سانتیمتري 
MDF  پایه از جنس

قابلیت سفارش در دو  طول 280و 350سانتیمتري
جهت استفاده در فضاي کنفرانسی بزرگ  

MDF پایه از جنس

 MDF تمامی درب ها از جنس
درب هاب باال از جنس شیشه اي

کمد راین - داراي 2 طبقه در قسمت باال و 2طبقه در 9037195
قسمت پایین - داراي ویترین بین درهاي باال و پایین

 - پایه فوالدي با رنگ الکترواستاتیک میز کنفرانس نیم دایره راین             14,388,000               7513,200,000
طوسی مات / مشکی

میز کنفرانس ربع دایره راین606075
MDF پایه از جنس - 

- پایه فوالدي با رنگ الکترواستاتیک 
طوسی مات / مشکی

12060

هر طبقه داراي 3 کمد 3590195
کمد داراي قفل با لوالي آرام بند

 - پایه فوالدي با رنگ الکترواستاتیک 22010075
طوسی مات / مشکی

61

کمد راین - داراي 3 طبقه در قسمت باال و 2طبقه در 195
قسمت پایین

ODC 165 S

M

M G

G

S

S

S

M

M

M

M G
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ــــخ  1401/01/30 تا اطالع ثانوی  از تار            لیست قیمت گروه محصوالت صفحه اي نیلپر

یف
قیمت بدون 9% مالیاتکد محصولرد
( ریال) 

قیمت با 9% مالیات
تصویرتوضیحاتشرح( ریال) 

روبرو                                 پشت

مدیا باکس73
MB-101

الکتریکال باکس کد 101 ،مخصوص مدلهاياستعالمیاستعالمی_2713

VGA پورت - 
USB پورت - 

HDMI پورت - 
 - پورت شبکه

 - پورت  میکروفون و بلندگو

 (Cm ) ابعاد سراسري
H  ارتفاع / D  عمق / W طول

ODF 465454515048,200,000              52,538,000             فایل 4 کشو  راین

فایل 3 کشو  راین             29,757,000              45456527,300,000 71ODF 365

70

 - استفاده شده داخل هر 3 کشوي میز

ODF 26545456523,700,000              25,833,000            72 - قفل همزمان 2کشو با همفایل 2 کشو  راین

                 5,014,000                 4,600,000___روکش جیر کشوها74
داخل کشو از جنس روکش جیر مشکی، مخصوص 

مدلهاي

 - قفل همزمان 4کشو با هم

 - قفل همزمان 3کشو با هم
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