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ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

53,900,000
م سنکرون دو 3الجه,  چرمP.U   دسته  5 صند= مدی;�:9 , م8ان67

آلومیJیوم ثاGت Gا رو�ه انتگرال , EاDه 5 پر فلزی , فوم ?د 
Oش�منMاە

EM31 

EA
M

ES

41,900,000
م تک اهرم  ,  چرم  5 صند= مدی;�:9 , دارای Xشت ?ی , م8ان67
P.U, دسته اس�Zل ثاGت  , EاDه 5 پرفلزی , فوم ?د Oش�منMاە

HEH31-1

H
ELIA

41,900,000
م تک اهرم  ,  چرم  5 صند= مدی;�:9 , دارای Xشت ?ی , م8ان67
P.U, دسته اس�Zل ثاGت  , EاDه 5 پرفلزی , فوم ?د Oش�منMاە

CLH31-1

CLA
SSY

32,900,000
م ت�لت  تک اهرم,  دسته Eالس�Zک  ,  5 صند= 3ارمندی , م8ان67

EاDه پنج پر فلزی
NY31-2

N
YRA

22,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه 5 پر اس�Zل S31

23,900,000 تمام eشک Gا EاDه 5 پر اس�Zل ST31

15,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه 5 پر Eالسh�Z مقاوم S32

16,900,000 تمام eشک Gا EاDه 5 پر Eالسh�Z مقاوم ST32

31,900,000
صند= 3ارمندی ,  دسته Eالس�Zک  , EاDه پنج پر Eالس�Zک Gا 

مواد تق�kت شدە
J31-2

JA
M

33,900,000 صند= تمام eشک Gا EاDه 5 پر اس�Zل فلزی RA31

RA
H

A
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ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

8,590,000  pqچو rفDه اDاE ا چهارG شکe دونG DAW

10,590,000  pqچو rفDه اDاE ا چهارG شکe ن�مه DANTW

15,590,000  pqچو  rفDه اDاE ا چهارG شکe تمام DATW

9,900,000 Gدون eشک Gا EاDه اDفr فلزی  DAI

11,900,000 ن�مه eشک  Gا EاDه اDفr فلزی  DANTI

16,900,000 تمام eشک  Gا EاDه اDفr فلزی  DATI

19,000,000  pq9 چوqه 3امفورDاE ا چهارG شکe دونG DAWC

21,000,000  pq9 چوqه 3امفورDاE ا چهارG شکe ن�مه DANTWC

26,000,000  pq9 چوqه 3امفورDاE ا چهارG شکe تمام DATWC

17,900,000 Gدون eشک Gا EاDه 5 پر اس�Zل DA31

19,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه 5 پر اس�Zل DANT31

24,900,000 تمام eشک Gا EاDه 5 پر اس�Zل DAT31
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ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

12,900,000  pqچو rفDه اDاE ا چهارG  شکe دونG EW

14,900,000  pqچو rفDه اDاE ا چهارG شکe ن�مه ENTW

22,900,000  pqچو rفDه اDاE ا چهارG شکe تمام ETW

19,900,000  pq9 چوqه 3امفورDاE ا چهارG  شکe دونG EW-C

21,900,000  pq9 چوqه 3امفورDاE ا چهارG شکe ن�مه ENTW-C

29,900,000  pq9 چوqه 3امفورDاE ا چهارG شکe تمام ETW-C

20,900,000 Gدون eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل E31

22,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل ENT31

30,900,000 تمام eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل ET31

22,900,000 Gدون eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل D31

30,900,000 تمام eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل DT31

25,900,000 گردان Gدون eشک Gدون جک Gا EاDه آلومیJیوم چهار پر D41

33,900,000 گردان Gدون جک وتمام eشک و EاDه آلومیJیوم چهار پر DT41

کد محصول

 D
IBA

 
EA

SY

 امضاء

 در وب سا�ت
�

    مشاهدە ب�ش�

instagram : hamoonco_ir     

hamoonco.ir      



ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

30,900,000
شا| و EاDه م�ل}ردی فوالدی Gا

پوشش  رنگ کورە ای EاDه گردان آلومیJیو{
FL41-P

40,900,000
شا| و EاDه م�ل}ردی فوالدی Gا

پوشش رنگ کورە ای EاDه گردان آلومیJیو{
FL41-C

22,900,000  pqه چوDاE ا چهارG شکe دونG CW

25,900,000  pqه چوDاE اG تGشک ثاe ن�مه CNTW

32,900,000  pqه چوDاE اG تGشک ثاe تمام CTW

25,900,000 گردان Gدون eشک Gدون جک Gا EاDه آلومیJیوم چهار پر C41

28,900,000 گردان Gدون جک و ن�مه eشک EاDه آلومیJیوم چهار پر CNT41

35,900,000 گردان Gدون جک وتمام eشک و EاDه آلومیJیوم چهار پر CT41

23,900,000 Gدون eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل C31

26,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل CNT31

33,900,000 تمام eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل CT31

22,900,000 صند= فلزی eشک دار JZ63

JA
ZZ

29,900,000 G TS62دون eشک, شا| فلزی Oش�من و EاDه چوب راش

29,900,000 e TST62شکدار شا| فلزی ، EاDه چوب راش

FLO
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ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

35,900,000 صند= تمام eشک EاDه آلومیJیو{ PH41

34,900,000 تمام eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل PH31

25,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل AKT31

25,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل NAT31

19,900,000  pqه چوDاE اG h�ZالسE =صند ROW

21,900,000  pqه چوDاE اG شکe صند= ن�مه RONTW

26,900,000 صند= تمام eشک Gا EاDه چوpq سادە  ROTW

27,900,000 Gدون eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل RO31

32,900,000 ن�مه eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل RONT31

34,900,000 تمام eشک Gا EاDه ۵ پر اس�Zل ROT31

14,900,000 EاDه Eالس�Zک Gا مواد تق�kت شدە , جک e , ۱۲شکدار PT32

PA
SH

A
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ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

محصول ق�مت (ر�ال) رنگ بندی توض�حات محصول

47,900,000 5 تح;�ر روکش طب�� Gلوط و EاDه چوب راش کرکرە ای م67 TDZ

30,900,000
5 تح;�ر Gا روکش وگیوم و EاDه های راش-درب روکش چوب  م67

طب�� Gلوط
TDV-95

31,900,000
5 تح;�ر Gا روکش وکیوم و EاDه های راش -درب روکش چوب  م67

طب�� Gلوط
TDV-115

49,900,000 تح;�ر روکش طب�� Gلوط و EاDه چوب راش 5 م67 TDO-120

19,900,000 تح;�ر Gا روکش چوب طب�� Gلوط،Gدنه فلزی 5 م67 TDS-115

29,900,000 5 تح;�ر Gا EاDه چوpq و صفحه ش�شه ای م67 TDG

32,900,000 5 تح;�ر Gا EاDه چوpq و در Gازشو م67 TDF

29,400,000
5 چهار نفرە چهار گوش Gا EاDه فلزی م�ل}ردی م67

W:90  H:75 
T20-80

34,400,000
5 چهار نفرە چهار گوش Gا EاDه فلزی م�ل}ــردی م67

W:90 D:140 H:75  
T20-100

29,900,000
5 چهار نفرە چهار گوش و EاDه چوpq  تک م67

W:80 H:75 
TC2-80

34,900,000
چهار نفرە چهار گوش EاDه چوpq تک 5 م67

W:100 H:75 
TC2-100
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ل�ست  ق�مت محصوالت کودک و نوجوان اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

* جهت آگاهی از مشخصات محصوالت ( ابعاد ، تصاوير ، ويژگی هاي فنی) به سايت
  www.hamoonco.ir مراجعه فرماييد.

** هزينه تغييرات در اجزاء متغير صندلی (جک, دسته, پايه...) طبق تعرفه خدمات پس از فروش و از طريق پيش فاکتور اعالم می شود.
*** هزينه بسته بندی جهت باربری برای هر دستگاه محصول  ٠٠٠<۵٠٠ لایر می باشد.

ضمن قدر دانی از همکاری شما در خواست می گردد به توضيحات ذيل توجه فرماييد: 
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