
مدلنوع
قیمت مصرف کننده با  روکش 

تصاویرچرم (  ریال ) 

19/000/000
20/000/000
14/000/000
14/000/000
14/500/000
14/500/000

14/000/000
15/000/000
11/500/000
11/500/000
12/000/000
12/000/000

9/600/000
10/600/000

12/000/000
12/000/000
9/350/000
10/350/000
11/000/000
12/000/000
9/200/000
10/200/000
10/700/000
11/700/000

*

تاریخ اعتبار از  99/01/16 تا  اطالع ثانوي

860

م 860T توري

810

TC715

715

مکانیزم دو دسته کالج دار ، روکش چرم

مکانیزم دو دسته کالج دار ، کد  چرم 28،27،26،25،24

مکانیزم مدرن چند حالته،تنظیم نشیمنگاه ،دسته ، گودي کمر

840

مکانیزم دو دسته کالج دار ، دسته انتگرال مشکی - روکش چرم

مکانیزم دو دسته کالج دار، دسته همرنگ روکش چرمی

مکانیزم دو دسته براکت دار و کالج دار ، کف و پشت  روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

مکانیزم دو دسته براکت دار و کالج دار ،روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

مکانیزم دو دسته قفل دار  ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

تحویلداري ، مکانیزم دو دسته قفل دار ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

دي
رمن
کا

725

720

TC720

صندلی با دسته تنظیمی

تحویلداري ، مکانیزم دو دسته قفل دار، روکش چرم

جهت اطالع از قیمت محصوالت با روکش پارچه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید/.

سی
شنا

کار
یت
دیر

م

960

م 960T توري

950

910

940

12/000/000

13/000/000

850

مکانیزم دو دسته قفل دار ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

مکانیزم دو دسته قفل دار ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

820

73019/000/000

مکانیزم دو دسته براکت دار و کالج دار، کف روکش  چرم، پشت توري

صندلی با دسته تنظیمی

لیست قیمت مصرف کننده محصوالت مبلمان اداري دنـا

35/000/000  مکانیزم منحصر بفرد با توانایی حرکت همزمان نشیمنگاه و پایه پنج پر آلومینیوم

مکانیزم دو دسته براکت دار و کالج دار، کف چرمی پشت توري

مکانیزم دو دسته براکت دار و کالج دار  ، کف و پشت روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

صندلی با دسته تنظیمی

ویژگی ها و امکانات

مکانیزم سینکرون (  اتوبوسی ) ، پایه آلومینیومی ، دسته انتگرال مشکی

مکانیزم سینکرون (  اتوبوسی ) ، پایه آلومینیومی ، روکش چرم  با دسته همرنگ چرمی

14/500/000مکانیزم دو دسته کالج دار ، کد چرم 25،24 ،26 ،28،27



مدلنوع
قیمت مصرف کننده با  روکش 

تصاویرچرم(  ریال ) 

66010/800/000
66511/800/000

11/000/000م 660T توري
12/000/000م 665T توري

10/800/000
10/800/000
8/000/000
9/000/000
7/900/000
8/900/000

*

تاریخ اعتبار از 99/01/16  تا  اطالع ثانوي

مبل اداري سه نفره ، فریم چوبی و فوم سرد ، پایه کروم

کد چرم قابل تولید : 28،27،26،25،24

میز جلو مبلی ، پایه کروم ، شیشه سکوریت ، ابعاد 55*95

رنگ MDF : مشکی و ونگه (  قهوه اي سوخته ) 

رنگ MDF : مشکی و ونگه (  قهوه اي سوخته ) 

جهت اطالع از قیمت محصوالت با روکش پارچه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید/.

11/500/000

ویژگی ها و امکانات

10/500/000

زي
آمو

ش 
 دان
ی و

نس
فرا
کن

لیست قیمت مصرف کننده محصوالت مبلمان اداري دنـا

صندلی دانش آموزي ، دسته انتگرال ، پشتی پالستیکی  ، روکش چرم

صندلی دانش آموزي سبد دار ، دسته انتگرال ، پشتی پالستیکی ، روکش چرم

صندلی تاشو ، رنگ هاي موجود آبی و سفید

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

صندلی با دسته تنظیمی

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

پایه کروم ، دسته انتگرال ،  روکش چرم

610

سی
فران

650کن

پایه کروم ، دسته انتگرال ،روکش چرم

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

پایه کروم ، دسته انتگرال ، روکش چرم

پایه کروم ، دسته انتگرال ، کد چرم 28،27،26،25،24

ري
 ادا
بل
م

ADENA 3

مبل اداري یک نفره ، فریم چوبی و فوم سرد ، پایه کروم

ADENA 2

ADENA S

38/000/000

12/000/000

11/000/000

ADENA T

مبل اداري دو  نفره ، فریم چوبی و فوم سرد ، پایه کروم

کد چرم قابل تولید : 28،27،26،25،24
29/000/000

میز عسلی ، پایه کروم ، شیشه سکوریت ، ابعاد 55*55

640

620

615

603

604

625

B604 ---

6/000/000

7/700/000

2/500/000

کد چرم قابل تولید : 28،27،26،25،24
19/000/000

پایه کروم ، فوم سرد ، پشتی پالستیکی با انعطاف پذیري بسیار باال، کش چرم

12/000/000

350

ADENA 1



مدلنوع
قیمت مصرف کننده با  روکش 

تصاویرچرم   (  ریال ) 

CHIDENA-CH6

تاریخ اعتبار از 99/01/16   تا   اطالع ثانوي

مبل تک نفره چهار پایه ، فوم سرد ، پایه چوب راش ، روکش چرم

مبل تک نفره چرخدار ، مکانیزم تک دسته ،  فوم سرد ،روکش چرم

مبل تک نفره پایه ثابت گردان ،مکانیزم تک دسته ، فوم سرد ، روکش چرم

مبل تک نفره ، پایه کروم و فوم سرد ،روکش چرم

مبل دو نفره ، پایه کروم و فوم سرد ، روکش چرم

میز عسلی ، پایه کروم ، قابل تولید با روکش چرم

ابعاد (  عرض 55 عمق 55 ارتفاع 42 ) 

مبل کفی بدون دسته و پشتی ، پایه کروم ، قابل تولید با روکش چرم

ابعاد (  عرض 70 عمق 55 ارتفاع 42 ) 

میز جلو مبلی ، پایه کروم ، قابل تولید با روکش چرم

ابعاد (  عرض 110 عمق 55 ارتفاع 42 ) 

مبل تک نفره دسته دار ، فریم و پایه کروم ، قابل تولید با روکش چرم

12/000/000

مبل اداري یک نفره ، فریم چوبی و فوم سرد ، پایه چوب راش

کد رنگ چرم قابل تولید : 32،31،30،29

مبل اداري دو نفره ، فریم چوبی و فوم سرد ، پایه چوب راش

کد رنگ چرم قابل تولید : 32،31،30،29

میز MDF روکش وکیوم همراه با شیشه در دو رنگ بژ و قهوه اي سوخته (  ونگه ) 

کد رنگ چرم قابل تولید : 32،31،30،29

مبل اداري تک نفره گردان ، پایه بشقابی ، فریم چوبی و فوم سرد

کد رنگ چرم قابل تولید : 32،31،30،29

ابعاد (  عرض 70 عمق 72 ارتفاع 70 ) 

ابعاد (  عرض 88 عمق 72 ارتفاع 70 ) 

مبل تک نفره کنج (  راست و چپ )  فریم و پایه کروم ، قابل تولید با روکش چرم

ابعاد (  عرض 72 عمق 72 ارتفاع 70 ) 

لیست قیمت مصرف کننده محصوالت مبلمان اداري دنـا

ویژگی ها و امکانات

ANDIA-2

RODENA  2

17/000/000

12/000/000

ATRINA-B

ATRINA-C17/000/000

20/000/000

28/000/000

RODENA  T

17/000/000

RODENA-B

ATRINA-W14/000/000

32/000/000

RODENA 1

---

ري
 ادا
بل
م

CHIDENA-CH217/000/000

CHIDENA-CH59/600/000

CHIDENA-CH314/000/000

ANDIA-1

20/000/000 CHIDENA-CH1

CHIDENA-CH48/500/000

مبل تک نفره پشتی دار بدون دسته ، پایه کروم ، قابل تولید با روکش چرم

چرم مشکی

WT
PVC 2/500/000میز انتظار ، ام دي اف 25 میل ، نوار

مشکی

ظار
 انت
لی
ند
ص

W01
صندلی انتظار ، یکنفره ، فوم سرد ، چرم Pu ، وکیوم ، پایه کروم

12/700/000
چرم مشکی

W02
صندلی انتظار ، دو نفره ، فوم سرد ، چرم Pu ، وکیوم ، پایه کروم

22/000/000
چرم مشکی

W03
صندلی انتظار ،سه نفره ، فوم سرد ، چرم Pu ، وکیوم ، پایه کروم

32/000/000



 آدرس کارخانه  اطالعات تماس

در صورت حذف دسته صندلی براي مدل هاي 715 -720-820  مبلغ 400/000 ریال  از قیمت صندلی کسر می گردد/.

براي مشاهده کالیته رنگ محصوالت، به سایت شرکت مراجعه نمایید/.

هزینه بسته بندي هر صندلی جهت ارسال به شهرستان مبلغ 500/000 ریال می باشد /.

جهت اطالع از قیمت  محصوالت با روکش پارچه با واحد فروش تماس حاصل نمایید/.

تاریخ اعتبار پیش فاکتور ها و اسناد مناقصه ، حداکثر 5 روز کاري از زمان صدور  می باشد /.

کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدیهی است که پرداخت آن بر عهده خریدار می باشد/.

تاریخ اعتبار از 99/01/16   تا   اطالع ثانوي

لیست قیمت مصرف کننده محصوالت مبلمان اداري دنـا


