
 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

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

بدنه استیل- 
13,600,00014,824,000

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

بدنه استیل
17,000,00018,530,000

13,580,00014,802,200ساعت رو میزی دایره  پایه سنگ58023009

NACW113001 57,000,00062,130,000صفحه مشکی - (17) پایه تمام فلز کروم 3ساعت

NACW114001 57,000,00062,130,000صفحه مشکی - (18) پایه تمام فلز طالیی 3ساعت

NACW115001 44,000,00047,960,000(4) پایه کروم 3ساعت

NLIL119001 35,000,00038,150,000(5) پایه برنز 3آباژور

374009736,600,00039,894,000 - (آبکاری کروم )پایه کنارسالنی 3چراغ 58099088

NACW112001 36,600,00039,894,000(13) پایه چوبی مشکی 3ساعت

58,700,00063,983,000 پایه تمام فلز پره ای کروم3آباژور58511005

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

NACW1112,800,0003,052,000ساعت رومیزی چوب راش

58023017
ساعت دیواری چوبی با  - 9911-  قهوه ای زمینه کرم 60ساعت چوبی مربعی 

صفحه ی کرم
11,200,00012,208,000

58023019
ساعت دیواری  - 583-  قهوه ای زمینه برجسته قهوه ای رومی 60ساعت قطر 

چوبی شیاردار
21,300,00023,217,000

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

با عقربه های فلزی برجسته
24,100,00026,269,000

21,600,00023,544,000   ساعت دیواری چوبی سفید7731-  زمینه سفید پتینه رومی 80ساعت قطر 58023021

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

اعداد فلزی برجسته
24,100,00026,269,000

58023023
  ساعت دیواری چوبی glassless -7735 قهوه ای زمینه قهوه ای80ساعت قطر

قهوه ای بدون شیشه
21,600,00023,544,000

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

صفحه برجسته
12,000,00013,080,000

58023024
ساعت دیواری  - glassless -7737 طوسی زمینه مشکی پتینه 80ساعت قطر

چوبی طوسی بدون شیشه
21,600,00023,544,000

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

بدنه تمام چوب صفحه مشکی
20,300,00022,127,000

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

مستطیلی بدنه تمام چوب صفحه مشکی
20,300,00022,127,000

58015012
- تابلو دیواری تزئینی قاب چوبی  - G- چوب و ورق طال40*40تابلو مربعی 

ورق طال
11,200,00012,208,000

58015013
- تابلو دیواری تزئینی قاب چوبی  - E-  چوب و ورق طال40*40تابلو مربعی 

ورق طال
11,200,00012,208,000

9,600,00010,464,000طرح چاپی- تابلو دیواری تزئینی قاب چوبی  - I-  چاپ 50تابلو قطر58015014

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

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

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

61619,200,00010,028,000-بانکه دکوری درب دار آبی کوچک 58032001

616212,000,00013,080,000-بانکه دکوری درب دارآبی بزرگ 58032002

3011/17,100,0007,739,000شاه جغد کرم 58030019

5505/16,900,0007,521,000گلدان قایقی کرم 58027044

5514/39,000,0009,810,000سایز سبز 3گلدان سیر 58027045

4150/16,500,0007,085,000قوچ کرم جفتی 58030022

4150/26,500,0007,085,000قوچ طوسی جفتی58030021

3011/37,100,0007,739,000شاه جغد سبز 58030020

5514/29,000,0009,810,000سایز طوسی 3گلدان سیر 58027048

61538,800,0009,592,000بانکه دکوری سرامیکی درب دار طوسی کوچک 58032003

61549,600,00010,464,000بانکه دکوری سرامیکی درب دار طوسی بزرگ 58032004

19,400,00021,146,000(سایز 3)بانکه درب دار استوانه سفید طالیی 58032007

19,400,00021,146,000(سایز 3)بانکه درب دارخمره ای فیروزه پتینه  58032008

19,400,00021,146,000(سایز 3)بانکه درب دار برجسته آنتیک پتینه کرم 58032009

3,300,0003,597,000(کوچک سفید +بزرگ طوسی ) سایز 2مجسمه فیل خرطوم باال در 58030029

3,300,0003,597,000(کوچک سفید+بزرگ قهوه ای ) سایز 2مجسمه فیل خرطوم باال در 58030031

3,300,0003,597,000(کوچک سفید+طوسی بزرگ) سایز 2مجسمه فیل خرطوم پایین در 58030030

3,300,0003,597,000(کوچک سفید+بزرگ قهوه ای) سایز 2مجسمه فیل خرطوم پایین در 58030032

5,400,0005,886,000(کوچک سفید+بزرگ طوسی)سایز 2مجسمه جاشمعی گوزن کندل 58029009

5,400,0005,886,000(کوچک سفید+بزرک قهوه ای )سایز2مجسمه جاشمعی گوزن کندل 58029010

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

7,900,0008,611,000ظرف سفالی چندقلو رنگی58032006

4,000,0004,360,000رولت خوری سفالی بیضی نقاشی طال58033001

5,600,0006,104,000شکالت خوری سفالی گرد نقاشی طالکوچک58034002

5,900,0006,431,000شکالت خوری سفالی گرد نقاشی طال بزرگ58034001

7,500,0008,175,000شکالت خوری سفالی سفید طالنوشت بزرگ58034003

7,500,0008,175,000شکالت خوری سفالی سرمه ای طالنوشت بزرگ58034004

5,600,0006,104,000شکالت خوری سفالی سفید طالنوشت کوچک58034005

5,600,0006,104,000شکالت خوری سفالی سرمه ای طالنوشت کوچک58034006

510,500,00011,445,000گلدان سفال لعابدار چند رنگ نیزه ای بلند سایز58027052

48,500,0009,265,000گلدان سفال لعابدار چند رنگ نیزه ای متوسط سایز 58027053

12,900,0003,161,000گلدان سفال لعابدار چند رنگ نیزه ای کوچک سایز 58027056

11,500,00012,535,000گلدان بلند سبز لعاب کریستال58027049

11,500,00012,535,000سایز2بطری سفال لعابدارسفید نوشته طال 58032005

4,300,0004,687,000شکالت خوری سفالی چشم نظرنقاشی طال بزرگ58034007

2,500,0002,725,000شکالت خوری سفالی چشم نظر نقاشی طال کوچک58034008

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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6,600,0007,194,000شکالت خوری درب دار سفالی پتینه دسته چوبی58034009

5,600,0006,104,000فنجان و نعلبکی سفالی نقاشی طال58035001

7,400,0008,066,000لبه سرمه ای طال نوشت2کاسه سفالی 58036001

4,600,0005,014,000مشکی نوشت- ظرف سفالی بیضی سفید 58036002

11,700,00012,753,000جینگر درب دارسفالی بزرگ طالدار58036003

5,100,0005,559,000میوه خوری سفالی سبز آبی دسته چوبی58036004

5,400,0005,886,000قلو سبز آبی دسته چوبی3ظرف 58036005

5,900,0006,431,000میوه خوری سفالی پتینه طوسی دسته چوبی58036006

500,000545,000پیش دستی کوچک نقش سماع مشکی58036007

7,400,0008,066,000لبه سرمه ای طال نوشت2سینی سفالی 58037001

2,600,0002,834,000رانر پارچه ای مستطیلی رو میزی58038001

6,600,0007,194,000مجسمه سفال  لعابدار سه سایز گاو58030027

3,400,0003,706,000مجسمه سفال لعابدار بوفالوو بز دوعددی58030028

8,300,0009,047,000گلدان کوتاه سبز لعاب کریستال58027050

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

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

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

NAC N1190012,100,0002,289,000اردو خوری مربعی

NAC N1180012,800,0003,052,000اردوخوری گرد پنجه گربه ای

NAC N1170011,900,0002,071,000اردوخوری گرد حلزونی

NAC N1200011,900,0002,071,000اردو خوری گرد پنج خانه

NAC N111001 4,400,0004,796,000 تیکه شش ضلعی4اردو خوری

N

C

H

S

3

26,500,00028,885,000رخت آویز چوبی

NLIL11100313,200,00014,388,000آباژور رومیزی پایه چوبی

NLIL11201026,500,00028,885,000آباژور زمینی پایه چوبی

6,500,0007,085,000ست چایخوری سرامیکی سفید58099073

5,000,0005,450,000فانوس فریم چوبی بزرگ58028006

3,500,0003,815,000فانوس فریم چوبی کوچک58028007

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

21,500,00023,435,000 تکه3تابلو فریم چوبی قهوه ای 58015015

27,700,00030,193,000تابلو فریم چوبی قهوه ای مدرن58015016

9,500,00010,355,000تابلو سرامیکی گرد58015017

56,200,00061,258,000 پایه3ساعت کنار سالنی 58023033

75,500,00082,295,000تابلو برجسته پلی رزین58015021

77,700,00084,693,000ساعت کنار سالنی چوبی قهوه ای58023034

75,400,00082,186,000ساعت کنار سالنی چوبی پتینه کرم طالیی58023035

75,400,00082,186,000ساعت کنار سالنی چوبی پتینه سبز58023036

20,900,00022,781,000ساعت رومیزی چوبی نسکافه ای58023037

20,900,00022,781,000ساعت رومیزی چوبی قهوه ای58023038

20,900,00022,781,000ساعت رومیزی چوبی قهوه ای58023039

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

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

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

58032010
بانکه درب دار استوانه ای کرم پتینه طالیی منگوله دار  حاشیه راه راه پایه 

 کوتاه6417ضلعی 6طرح - طالیی
15,100,00016,459,000

58032011
بانکه درب دار استوانه ای کرم پتینه طالیی منگوله دار طرح افقی عمودی راه 

 بلند6418ضلعی 6طرح - راه  پایه طالیی
18,700,00020,383,000

11,700,00012,753,000 بلند6406مشکی طرح سنگی - گلدان سرامیکی بدنه طالیی58027061

9,500,00010,355,000 متوسط6407آبی تیره  طرح سنگی - گلدان سرامیکی بدنه طالیی58027062

6,700,0007,303,000 کوتاه6408سبز تیره طرح سنگی -گلدان سرامیکی بدنه طالیی58027063

10,900,00011,881,000 کف طالیی بلند6540گلدان سرامیکی سفید  پتینه طالیی 58027064

8,200,0008,938,000 کف طالیی متوسط6541گلدان سرامیکی سفید پتینه طالیی 58027065

6,000,0006,540,000 کف طالیی کوتاه6542گلدان سرامیکی سفید پتینه طالیی 58027066

21,900,00023,871,000 بلند6420بانکه درب دار کرم طالیی پتینه طرح گل منگوله دار58032012

17,100,00018,639,000 کوتاه6421بانکه درب دار کرم طالیی پتینه طرح گل منگوله دار58032013

9,000,0009,810,000 دودی رنگ کوتاه6375گلدان بلوری کمر طالیی 58027067

9,700,00010,573,000 دودی رنگ متوسط6376گلدان بلوری کمر طالیی 58027068

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

11,600,00012,644,000 دودی رنگ بلند6377گلدان بلوری کمر طالیی 58027069

15,500,00016,895,000 بلند6465 شکل vبانکه درب دار دودی طالیی طرح برگ و 58032014

13,100,00014,279,000 متوسط6466 شکل vبانکه درب دار دودی طالیی طرح برگ و 58032015

10,900,00011,881,000 کوتاه6467 شکل vبانکه درب دار دودی طالیی طرح برگ و 58032016

11,700,00012,753,000 کوتاه6470بانکه درب دار استوانه ای طوسی طالیی طوق کنفی 58032017

15,100,00016,459,000 متوسط6471بانکه درب دار استوانه ای طوسی طالیی طوق کنفی 58032018

17,100,00018,639,000 بلند6472بانکه درب دار استوانه ای طوسی طالیی طوق کنفی 58032019

13,600,00014,824,000 کوتاه6439ضلعی دایره 6بانکه درب دار مشکی طالیی مسی طرح 58032020

16,100,00017,549,000 متوسط6440ضلعی دایره 6بانکه درب دار مشکی طالیی مسی طرح 58032021

17,100,00018,639,000 بلند6441ضلعی دایره 6بانکه درب دار مشکی طالیی مسی طرح 58032022

9,700,00010,573,000 کوتاه6473بانکه درب دار طوسی زیگزاگ قهوه ای 58032023

11,900,00012,971,000 متوسط6474بانکه درب دار طوسی زیگزاگ قهوه ای 58032024

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

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

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

13,400,00014,606,000 بلند6475بانکه درب دار طوسی زیگزاگ قهوه ای 58032025

17,500,00019,075,000 بلند6451ضلعی به هم پیوسته 6بانکه درب دار طوسی مات طالیی طرح 58032026

16,100,00017,549,000 متوسط6452ضلعی به هم پیوسته 6بانکه درب دار طوسی مات طالیی طرح 58032027

13,600,00014,824,000 کوتاه6453ضلعی به هم پیوسته 6بانکه درب دار طوسی مات طالیی طرح 58032028

12,000,00013,080,000 کوتاه6448بانکه درب دار طالیی سورمه ای طرح بالنی 58032029

13,600,00014,824,000 متوسط6449بانکه درب دار طالیی سورمه ای طرح بالنی 58032030

16,900,00018,421,000 بلند6450بانکه درب دار طالیی سورمه ای طرح بالنی 58032031

6,000,0006,540,000 طوسی3011/2مجسمه شاه جغد 58030033

13,400,00014,606,000 بلند6558گلدان سرامیکی طوق طال سبز براق با حاشیه مثلثی58027070

11,500,00012,535,000 کوتاه6559گلدان سرامیکی طوق طال سبز براق با حاشیه مثلثی58027071

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

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

NOPL-SD-006-13



 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

65558,200,0008,938,000گلدان سرامیکی طوق طال طوسی براق 58027072

17,500,00019,075,000 بلند6404وجهی راه راه سفید مشکی کفی طالیی 6بانکه درب دار 58032032

15,500,00016,895,000 کوتاه6405وجهی راه راه سفید مشکی کفی طالیی 6بانکه درب دار 58032033

11,600,00012,644,000 کوتاه6378ضلعی استیل نما 6گلدان شیشه ای نقرآبی طوق طالیی نقش 58027073

12,100,00013,189,000 بلند6379ضلعی استیل نما 6گلدان شیشه ای نقرآبی طوق طالیی نقش 58027074

9,000,0009,810,000 کوتاه6371گلدان شیشه ای دودی استیل نما لبه طالیی58027075

10,600,00011,554,000 بلند6372گلدان شیشه ای دودی  استیل نما لبه طالیی58027076

58027077
 بلور طوسی طرح سنگی  لبه پهن طوق GUگلدان استوانه ای شیشه ای 

 کوتاه6390طال
13,600,00014,824,000

58027078
 بلور طوسی طرح سنگی  لبه پهن طوق GUگلدان استوانه ای شیشه ای

 بلند6391طال
16,100,00017,549,000

58027079
گلدان استوانه ای شیشه ای بلور طوسی طرح برگ برجسته مخروطی طوق 

6370طال
11,600,00012,644,000

9,700,00010,573,000 کوتاه6367گلدان بلورشفاف دودی روشن و تیره مخروطی گردن طال 58027080

12,100,00013,189,000 بلند6368گلدان بلورشفاف دودی روشن و تیره مخروطی گردن طال 58027081

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

04076,720,0007,324,800 طوق طال طرح راه راه 36*18گلدان استوانه ای شیشه ای زرد 58027082

17026,720,0007,324,800گلدان استوانه ای شیشه ای مخروط بنفش طرح راه راه 58027083

6,720,0007,324,800 زرد1407گلدان شیشه ای عدسی طوق طال 58027084

5,100,0005,559,000 طرح راه راه1908 متوسط آبی کاربنی 14*14گلدان استوانه ای 58027085

66024,030,0004,392,700طالیی 15*10قاب عکس 58040001

66044,960,0005,406,400 طالیی 18*13قاب عکس 58040002

66065,910,0006,441,900 طالیی 20*15قاب عکس 58040003

66087,390,0008,055,100 طالیی 25*20قاب عکس  58040004

66034,030,0004,392,700 سیلور 15*10قاب عکس 58040005

66054,960,0005,406,400 سیلور 18*13قاب عکس 58040006

66075,910,0006,441,900سیلور 20*15قاب عکس 58040007

66097,390,0008,055,100 سیلور 25*20قاب عکس 58040008

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

6,450,0007,030,500بلند21103گلدان بلوط طوسی مات پتینه طالیی و سیاه قلم  58027086

6,450,0007,030,500 کوتاه21106گلدان بلوط طوسی مات پتینه طالیی و سیاه قلم 58027087

14007/16,180,0006,736,200تایی ایستاده حفره خالی 3گلدان سرامیکی 58027088

6,310,0006,877,900 کوتاهLeather Touch - 6249سبز - زرشکی- گلدان رنگی سرامیکی خردلی58027089

8,470,0009,232,300 بلندLeather Touch - 6250سبز - زرشکی- گلدان رنگی سرامیکی خردلی58027090

21120B11,560,00012,600,400گلدان ایستاده کنارسالنی  کرم قهوه ای 58027091

021112A11,560,00012,600,400گلدان ایستاده کنارسالنی  آنتیک  سفید کرم روشن 58027092

9,820,00010,703,800 طالیی سفید5590/1گلدان ایستاده کنارسالنی راه راه 58027093

63525,910,0006,441,900 -6342-6347-6364-6348گل مصنوعی فومی بلند 58041001

63392,410,0002,626,900-6178-6581-6361-گل مصنوعی 58041002

64802,810,0003,062,900-6484گل مصنوعی ارکیده 58041003

63543,490,0003,804,100-6360-6355-6353-6357-6183 گل مصنوعی رومیزی 58041004

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

9809/411,020,00012,011,800استند سه تایی یوگا حلقه مشکی 58042001

7,790,0008,491,100 کوتاه6553گلدان سرامیکی براق دو تکه کمر طال براق آبی رنگ  58027094

10,760,00011,728,400 بلند6552گلدان سرامیکی براق دو تکه کمر طال براق آبی و بنفش 58027095

7,790,0008,491,100 بلند6556گلدان سرامیکی براق لبه طالی براق بدنه سبزو آبی  راه راه 58027096

6,180,0006,736,200 متوسط6557گلدان سرامیکی براق لبه طالی براق بدنه سبزو بنفش  راه راه 58027097

58027098
گلدان شیشه ای استوانه ای خمره ای  شفاف لبه طالیی و حاشیه پایین زنبوری 

بلند6365طالیی 
8,870,0009,668,300

58027099
گلدان شیشه ای استوانه ای ته تخت  شفاف لبه طالیی و حاشیه پایین زنبوری 

 کوتاه6366طالیی 
8,870,0009,668,300

5,780,0006,300,200کرم طالیی021104گلدان بلوط پتینه آنتیک بزرگ 58027100

5,780,0006,300,200کرم طالیی021107گلدان بلوط پتینه آنتیک کوچک 58027101

6,990,0007,619,100بلند6260گلدان سرامیکی تمام طالیی براق جناقی لوزی  58027102

6,040,0006,583,600متوسط6261گلدان سرامیکی تمام طالیی براق جناقی لوزی  58027103

3,890,0004,240,100 کوتاه6262گلدان سرامیکی تمام طالیی براق جناقی لوزی  58027104

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

9,410,00010,256,900 بلند6409گلدان سرامیکی سفید پتینه رگه طال لبه پهن طالیی براق  58027105

7,530,0008,207,700 متوسط6410گلدان سرامیکی سفید پتینه رگه طال لبه پهن طالیی براق  58027106

5,240,0005,711,600 کوتاه6411گلدان سرامیکی سفید پتینه رگه طال لبه پهن طالیی براق  58027107

11,970,00013,047,300 بلند6395گلدان سرامیکی سفید مرمری رگه دار طالیی  چند وجهی لبه طالیی58027058

58027059
 6396گلدان سرامیکی سفید مرمری رگه دار طالیی  چند وجهی لبه طالیی

متوسط
7,790,0008,491,100

5,100,0005,559,000 کوتاه6397گلدان سرامیکی سفید مرمری رگه دار طالیی چند وجهی لبه طالیی58027060

1400/9S9,140,0009,962,600استیل نما طوق برنجی  - گلدان مخروطی برعکس ته گرد جیوه ای 58027134

1400/8S7,130,0007,771,700گلدان بالنی بلور راه راه دودی روشن طوق برنجی  58027135

1400/2L9,140,0009,962,600استیل نما طوق برنجی - گلدان توپی جیوه 58027136

1400/11L9,140,0009,962,600استیل نما طوق برنجی - گلدان مخروطی ته تخت جیوه 58027137

610615,730,00017,145,700گلدان سرامیکی  لعابدار کرم زیرخاکی حاشیه زنگار58027138

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

58027108
استیل نما کوتاه و پهن طوق برنجی - گلدان استوانه ته تخت جیوه ای 

1400/15Lبزرگ
9,140,0009,962,600

1400/3L9,140,0009,962,600گلدان خمره ای کشیده بلوردودی تیره راه راه طوق برنجی  58027109

1400/25L9,140,0009,962,600گلدان مخروطی ته تخت بلوردودی تیره راه راه طوق برنجی متوسط 58027110

58027111
-1400/19گلدان مخروطی ته تخت بلور دودی تیره راه راه طوق برنجی کوتاه 

1400/24
7,130,0007,771,700

30367,790,0008,491,100(کرگدن طوسی )هلدر کتاب راینو 58099102

10,350,00011,281,500کوتاه6240گلدان سرامیکی براق نقش برجسته اشک مشکی لبه طال براق 58027112

10,350,00011,281,500 بلند6239گلدان سرامیکی برای نقش برجسته اشک سفید  لبه طال براق 58027113

220003520,000566,800کتاب دکوراتیو دردار58043001

201312,690,0002,932,100سایز صدفی متالیک 3شمع منشوری 58044001

201362,690,0002,932,100سایزطال 3شمع منشوری 58044002

201322,690,0002,932,100سایزکرم 3شمع منشوری 58044003

7,130,0007,771,700 پهن6105گلدان سرامیکی رنگی افقی کرم سبز نارنجی  58027114

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

4,960,0005,406,400 استوانه6104گلدان سرامیکی  رنگی افقی کرم سبز نارنجی 58027115

4510/14,840,0005,275,600 شیشه ای طالیی25در20قاب عکس 58040009

4512/14,430,0004,828,700 شیشه ای طالیی 15در20قاب عکس  58040010

3116/24,030,0004,392,700گلدان صورتک طوسی کوچک 58027116

3115/34,430,0004,828,700گلدان صورتک متوسط قهوه ای 58027117

3115/24,430,0004,828,700گلدان صورتک متوسط طوسی 58027118

3116/34,030,0004,392,700گلدان صورتک کوچک قهوه ای 58027119

58027120
 6324Leather Touchگلدان سرامیکی مشکی مخروطی راه راه لبه طالی مات  

کوتاه
8,470,0009,232,300

58027121
 6325Leatherگلدان سرامیکی مشکی مخروطی  راه راه لبه طالی مات   

Touchبلند 
11,830,00012,894,700

11076,720,0007,324,800گلدان خمره ای کشیده بلور راه راه زرد طوق برنجی  58027122

21005,100,0005,559,000گلدان بلور شفاف بیرنگ توپی راه راه طوق برنجی 58027123

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

7,790,0008,491,100 بلند6255گلدان سرامیکی طوسی طالیی افقی لبه طالیی براق لب مخروطی  58027124

6,180,0006,736,200 کوتاه6256گلدان سرامیکی طوسی طالیی افقی لبه طالیی براق لب مخروطی 58027125

1400/17L9,140,0009,962,600گلدان خمره ای ته گرد بلوردودی تیره راه راه طوق برنجی متوسط  58027126

1400/18L9,140,0009,962,600گلدان استوانه ته تخت راه راه بلور دودی تیره طوق برنجی بلند 58027127

58027128
گلدان  استوانه ته تخت راه راه بلور دودی تیره طوق برنجی متوسط و پهن 

1400/20S
7,130,0007,771,700

6,850,0007,466,500 کوتاه6248گلدان سرامیکی سبز تیره دونه کاجی لبه طالی براق  58027129

8,470,0009,232,300 بلند6246گلدان سرامیکی سبز تیره دونه کاجی لبه طالی براق  58027130

1400/4L9,140,0009,962,600گلدان استوانه ته تخت راه راه دودی روشن متوسط طوق برنجی 58027131

58027111
-1400/19گلدان مخروطی ته تخت بلور دودی تیره راه راه طوق برنجی کوتاه 

1400/24
7,130,0007,771,700

14086,720,0007,324,800گلدان طوق برنجی عدسی پهن و کوتاه کاربنی بزرگ 58027132

58027133
استیل نما متوسط و پهن طوق برنجی  - گلدان استوانه ته تخت جیوه ای 

1400/23L
9,140,0009,962,600

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

58027139
گلدان استوانه ای ته تخت سفید مرمری راه راه برجسته  با رگه طالیی و لبه 

6537خط طالی باریک بلند 
7,790,0008,491,100

58027140
گلدان استوانه ای ته تخت سفید مرمری راه راه برجسته  با رگه طالیی و لبه 

6538خط طالی باریک متوسط
6,850,0007,466,500

58027141
گلدان استوانه ای ته تخت سفید مرمری راه راه برجسته با رگه طالیی و لبه خط 

6539طالی باریک کوتاه 
5,640,0006,147,600

58032034
بانکه مشکی لعابداراستوانه ای ته تخت  رگه طالبا درب دستگیره طالیی بلند 

6546
18,150,00019,783,500

58032035
بانکه مشکی لعابداراستوانه ای ته تخت  رگه طالبا درب دستگیره طالیی کوتاه 

6547
16,410,00017,886,900

655021,650,00023,598,500بانکه لعابدار سبز کمرباریک لبه طال با درب دستگیره طالیی بلند 58032036

58032037
مشکی / بانکه لعابدار سبز کمرباریک لبه طال با درب دستگیره طالیی کوتاه سبز

6551
18,290,00019,936,100

646015,870,00017,298,300بانکه سرامیکی سفید طالیی منگوله دار برگ پهن پایه و درب طالیی بلند 58032038

58032039
بانکه سرامیکی سفید طالیی منگوله دار برگ پهن پایه و درب طالیی متوسط 

6461
13,710,00014,943,900

58032040
بانکه سرامیکی سفید طالیی منگوله دار برگ پهن پایه و درب طالیی کوتاه 

6462
12,770,00013,919,300

20,440,00022,279,600بلند6432-بانکه طرح سنگ سفید بارگه رنگی با درب فلزی طالیی بزرگ 58032041

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

18,290,00019,936,100 متوسط6431-بانکه طرح سنگ سفید بارگه رنگی با درب فلزی طالیی بزرگ 58032042

16,810,00018,322,900 کوتاه6430-بانکه طرح سنگ سفید بارگه رنگی با درب فلزی طالیی بزرگ 58032043

643616,410,00017,886,900بانکه آبی طالیی طرح لوزی با لبه مشکی بلند 58032044

643714,520,00015,826,800بانکه آبی طالیی طرح لوزی با لبه مشکی متوسط 58032045

643811,830,00012,894,700بانکه آبی طالیی طرح لوزی با لبه مشکی کوتاه 58032046

63847,530,0008,207,700 وجهی کوتاه 8گلدان بلور آبگینه مات 58027142

65248,070,0008,796,300 وجهی متوسط 8گلدان بلور آبگینه مات 58027143

65259,140,0009,962,600 وجهی بلند 8گلدان بلور آبگینه مات 58027144

647812,770,00013,919,300بانکه کتابی سفید طالیی لعابدار براق بلند 58032047

647911,830,00012,894,700بانکه کتابی سفید طالیی لعابدار براق کوتاه 58032048

65238,470,0009,232,300گلدان بلورخمره ای شیشه ای کف مشکی لبه طالیی بلند 58027145

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

65227,390,0008,055,100گلدان بلورخمره ای شیشه ای کف مشکی لبه طالیی متوسط 58027146

65216,850,0007,466,500گلدان بلورخمره ای شیشه ای کف مشکی لبه طالیی کوتاه 58027147

65208,190,0008,927,100گلدان بلور استوانه ای ته تخت  شیشه ای  مشکی لبه طالیی بلند 58027148

65196,720,0007,324,800گلدان بلور استوانه ای ته تخت شیشه ای  مشکی لبه طالیی متوسط 58027149

65186,720,0007,324,800گلدان بلور استوانه ای ته تخت شیشه ای  مشکی لبه طالیی کوتاه 58027150

65179,140,0009,962,600گلدان بلور مکعبی شیشه ای کف مشکی لبه طالیی بلند 58027151

65167,650,0008,338,500گلدان بلور مکعبی شیشه ای کف مشکی لبه طالیی متوسط 58027152

65156,720,0007,324,800گلدان بلور مکعبی شیشه ای کف مشکی لبه طالیی کوتاه 58027153

5560/811,290,00012,306,100طوسی - استند صورتک دو تایی کرم 58042002

646812,770,00013,919,300بانکه مشکی طالیی آنتیک طرح گل مارپیچ بلند58032049

646910,890,00011,870,100بانکه مشکی طالیی آنتیک طرح گل مارپیچ کوتاه58032050

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

3114/35,640,0006,147,600گلدان صورتک بزرگ قهوه ای 58027154

3114/25,640,0006,147,600گلدان صورتک بزرگ طوسی 58027155

645615,060,00016,415,400بانکه سرامیکی خردلی با درب دسته کنفی بلند 58032051

645512,770,00013,919,300بانکه سرامیکی خردلی با درب دسته کنفی متوسط 58032052

645410,890,00011,870,100بانکه سرامیکی خردلی با درب دسته کنفی کوتاه 58032053

645915,730,00017,145,700بانکه خمره ای قهوه ای طرح چوب با طرح لوزی بلند 58032054

645813,170,00014,355,300بانکه خمره ای قهوه ای طرح چوب با طرح لوزی متوسط 58032055

645711,290,00012,306,100بانکه خمره ای قهوه ای طرح چوب با طرح لوزی کوتاه 58032056

71852,810,0003,062,900گل مصنوعی 58041005

651115,870,00017,298,300گلدان شیشه ای دودی طالیی هشت وجهی مشبک بلند 58027156

651011,430,00012,458,700گلدان شیشه ای دودی طالیی هشت وجهی مشبک کوتاه 58027157

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

9,140,0009,962,600(سایز 2)021114گلدان کوزه ای آنتیک مشکی طوسی پتینه 58027158

9,140,0009,962,600(سایز 2)021113گلدان کوزه ای آنتیک کرم پتینه 58027159

1400101/344,260,00048,243,400 کرم طالیی65گلدان سارین 58027160

30356,850,0007,466,500هلدر کتاب گاو هندوستان 58099105

65137,390,0008,055,100گلدان بلوری دودی طرح تنه درخت راه راه برجسته بلند 58027162

65126,990,0007,619,100گلدان بلوری دودی طرح تنه درخت راه راه برجسته کوتاه 58027163

65146,990,0007,619,100گلدان بلوری دودی طرح تنه درخت راه راه برجسته متوسط58027164

64822,550,0002,779,500گل مصنوعی ارکیده مشکی 58041006

64852,550,0002,779,500گل مصنوعی ارکیده سفید سرخابی 58041007

63434,030,0004,392,700گل مصنوعی 58041008

1400101/143,050,00046,924,500گلدان سارین مشکی طالیی 58027165

1400101/443,050,00046,924,500گلدان سارین مشکی نقره ای 58027168

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

ضا و مهر شرکت نیلپر و همچنین کپی آن فاقد اعتبار است  .این لیست قیمت بدون ام
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 تا اطالع ثانوی1401/03/09از : تاریخ اعتبار لیست قیمت اکسسوری خانگی 

شرح کاالعکسکد محصول
قیمت 

(ریال)

قیمت 

مالیات بر % 9ریال با )

(ارزش افزوده 

58027173
فیروزه - دودی-آبی- گلدان شیشه ای کمر طوق برنجی خمره ای بیضی عسلی

12000454ای
7,530,0008,207,700

120004535,100,0005,559,000دودی- گلدان شیشه ای طوق برنجی مخروطی بلند عسلی58027169

58027170
-دودی- سیلور14*18گلدان شیشه ای طوق برنجی عدسی متوسط قایقی 

12000433عسلی
7,130,0007,771,700

58027175
گلدان شیشه ای طوق برنجی استوانه ای طرح برگ برجسته مخروطی بلند 

12000516دودی -بنفش-سبز-بیرنگ
7,250,0007,902,500

58027172
دودی - عسلی - گلدان شیشه ای مخروطی طوق برنجی متوسط سیلور 

12000492
6,720,0007,324,800

120004976,720,0007,324,800گلدان ته تخت مات  استوانه ای طوق برنجی بلند مشکی 58027174

65851,610,0001,754,900گل مصنوعی 58041009

63465,240,0005,711,600گل مصنوعی 58041010

25661,200,0001,308,000دکوری نت چنگ 58045001

25651,340,0001,460,600دکوری نت دوالچنگ 58045002

25671,740,0001,896,600دکوری نت دونت دوال چنگ 58045003

25641,740,0001,896,600دکوری نت سل 58045004

106711,830,00012,894,700طوسی / طالیی  - 5503تایی تاج بلند 3شمعدان 58099109

12,630,00013,766,700شال مبل بافتنی58099103

47,090,00051,328,100خز مبل58099104

8,470,0009,232,300 رومیزی160*30رانر گوشه دار 58038002

ضا تایید کننده محل مهر شرکتمحل ام

: توضیحات 

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