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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

43,900,000 ی صند2 چو0/ ، -ش�من و *شت حص'& ELW

33,900,000 ی صند2 چو0/ ، -ش�من 8شک و *شت حص'& ELNTW

37,900,000 اپن کف 8شک =ا @ا?ه چو0/ =لند ELNTW51

22,900,000
KB63_2

45.900.000
صند2 فلزی ، 8شک دار KB63

26,900,000  OPصند2 فلزی ، 8شک دار @ا?ه =لند اپ KB51

14,900,000 صند2 فلزی TY63

TYARA

22,900,000 صند2 فلزی 8شک دار JZ63

26,900,000 JZ51

19,900,000 صند2 فلزی =دون 8شک =ا -ش�من و *شت چو0/  NT62

22,900,000 اپOP فلزی  @ا?ه =لند =دون 8شک =ا -ش�من و *شت چو0/  NT51
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

34,900,000
 

صند2 @ا_ه چو0/ ،^الف چوب BAW

BASTAM

39,400,000
 

صند2 @ا_ه چو0/ ،^الف چوب FRW

FRID
A

47,900,000
 

صند2 راg =ا *شت لمسه دوزی شدە MNTR

199,000,000
 

مkل دو نفرە B02

BO
CCA

31,900,000 الف فلزی صند2 مدرن =ا̂  VERNER

VERN
ER

44,900,000 الف فلزی  صند2 مدرن =ا̂  PANTON

PAN
TO

N

18,900,000 الف فلزی  صند2 مدرن =ا̂  PUF-V

24,900,000 صند2 =ا *شqP چو0/  OPW

O
PERA

21,900,000 صند2 =ا کف و *شت 8شکدار  VZW

VEN
EZIA
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

35,900,000
، O0صند2 چو0/ ال0/ و انتظار و رستورا

دسته ?کvارچه =ا @ا?ه CHW

CH
ERRY

9,500,000 صند2 اپن =ا @ا?ه فلزی PT62

29,900,000 TS62 =دون 8شک, شاx فلزی -ش�من و @ا?ه چوب راش

29,900,000 TST62 8شکدار شاx فلزی ، @ا?ه چوب راش

9,900,000 صند2 @الس��y =ا @ا?ه فلزی  RO62

11,900,000 صند2 @الس��y =ا کف ن�مه 8شک @ا?ه فلزی  RONT62

16,900,000 صند2 تمام 8شک @ا?ه فلزی ROT62

19,900,000 صند2 @الس��y =ا @ا?ه چو0/  ROW

21,900,000 صند2 ن�مه 8شک =ا @ا?ه چو0/  RONTW

26,900,000 صند2 تمام 8شک =ا @ا?ه چو0/ سادە  ROTW

RO
N

I  O0
رو

TESLA
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

8,590,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه ا?ف} چو0/  DAW

10,590,000 ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه ا?ف} چو0/  DANTW

15,590,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه ا?ف}  چو0/  DATW

9,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی DA62

11,900,000 ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی  DANT62

16,900,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی DAT62

9,900,000 =دون 8شک =ا @ا?ه ا?ف} فلزی  DAI

11,900,000 ن�مه 8شک  =ا @ا?ه ا?ف} فلزی  DANTI

16,900,000 تمام 8شک  =ا @ا?ه ا?ف} فلزی  DATI

19,000,000 امفورq0 چو0/  =دون 8شک =ا چهار @ا?ه̂  DAWC

21,000,000 امفورq0 چو0/  ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه̂  DANTWC

26,000,000 امفورq0 چو0/  تمام 8شک =ا چهار @ا?ه̂  DATWC

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

9,000,000 امفورq0 @الس��y مش� =دون 8شک =ا چهار @ا?ه ط�ح̂  DAW-PC

11,000,000 امفورq0 @الس��y  مش� ن�مه 8شک  =ا چهار @ا?ه̂  DANTW-PC

16,000,000 امفورq0 @الس��y  مش� تمام 8شک =ا چهار @ا?ه̂  DATW-PC

13,900,000 اپن  =دون 8شک  =ا @ا?ه  ا?ف}  چو0/ =لند DAW51

15,900,000 اپن ن�مه 8شک  =ا @ا?ه ا?ف} چو0/ =لند  DANTW51

20,900,000 اپن تمام  8شک  =ا @ا?ه ا?ف} چو0/ =لند DATW51

22,900,000 اپن =دون 8شک گردان =ا جک ۲۷ DA51

24,900,000 اپن ن�مه 8شک گردان =ا جک ۲۷ DANT51

29,900,000 اپن تمام 8شک گردان =ا جک ۲۷ DAT51

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

19,900,000 امفورq0 چو0/  =دون 8شک  =ا چهار @ا?ه̂  EW-C

21,900,000 امفورq0 چو0/  ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه̂  ENTW-C

29,900,000 امفورq0 چو0/  تمام 8شک =ا چهار @ا?ه̂  ETW-C

12,900,000 =دون 8شک  =ا چهار @ا?ه ا?ف} چو0/  EW

14,900,000 ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه ا?ف} چو0/  ENTW

22,900,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه ا?ف} چو0/  ETW

14,900,000 =دون 8شک =ا @ا?ه ا?ف} فلزی  EI

16,900,000 ن�مه 8شک  =ا @ا?ه ا?ف} فلزی  ENTI

24,900,000 تمام 8شک =ا @ا?ه ا?ف} فلزی  ETI

14,900,000 =دون 8شک  =ا چهار @ا?ه فلزی  E62

16,900,000 ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی  ENT62

24,900,000 تمام 8شک  =ا چهار @ا?ه فلزی ET62

19,900,000 gدون 8شک =ا @ا?ه را= ER

21,900,000 gن�مه 8شک =ا  @ا?ه را ENTR

29,900,000 gتمام 8شک =ا @ا?ه را ETR

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

10,900,000 امفورq0 @الس��y -مش� =دون 8شک =ا چهار @ا?ه̂  EW-PC

12,900,000 امفورq0 @الس��y -مش� ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه̂  ENTW-PC

20,900,000 امفورq0 @الس��y- مش� تمام 8شک =ا چهار @ا?ه̂  ETW-PC

22,900,000 اپن =دون 8شک =ا @ا?ه ا?ف}  چو0/ =لند EW51

24,900,000 اپن ن�مه 8شک =ا @ا?ه ا?ف} چو0/ =لند  ENTW51

32,900,000 اپن تمام 8شک  =ا @ا?ه ا?ف} چو0/ =لند  ETW51

26,900,000 اپن =دون  8شک گردان =ا جک ۲۷ E51

28,900,000 اپن ن�مه 8شک گردان =ا جک ۲۷ ENT51

36,900,000 اپن تمام 8شک گردان =ا جک ۲۷ ET51

EASY  ایزی

کد محصول

 امضاء

    مشاهدە ب�ش�� در وب سا�ت
Instagram : hamoonco_ir     

hamoonco.ir      



 
�

ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

22,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه چو0/  CW

25,900,000 ن�مه 8شک ثا=ت =ا @ا?ه چو0/  CNTW

32,900,000 تمام 8شک ثا=ت =ا @ا?ه چو0/  CTW

25,900,000 گردان =دون 8شک جک =ا @ا?ه آلومی�یوم چهار�ر C41

28,900,000 گردان =دون جک و ن�مه 8شک و @ا?ه آلومی�یوم چهار بر CNT41

35,900,000 گردان =دون جک و تمام 8شک و @ا?ه آلومی�یوم چهار بر CT41

17,900,000 =دون 8شک =ا @ا?ه فلزی  C2

20,900,000 ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی  CNT2

27,900,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی  CT2

15,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه  فلزی  C62

18,900,000 ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی  CNT62

25,900,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی CT62

25,900,000  gدون 8شک =ا @ا?ه را= CR

28,900,000  gن�مه 8شک =ا @ا?ه را CNTR

35,900,000 gتمام 8شک =ا @ا?ه را CTR
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

14,900,000 امفورq0 @الس��y-مش� =دون 8شک =ا چهار @ا?ه̂  CW-PC

17,900,000 امفورq0 @الس��y -مش�  ن�مه 8شک =ا چهار @ا?ه̂  CNTW-PC

24,900,000 امفورq0 -مش� تمام 8شک =ا چهار @ا?ه̂  CTW-PC

31,900,000 اپن =دون 8شک =ا @ا?ه چو0/ =لند CW51

34,900,000 اپن ن�مه 8شک =ا @ا?ه چو0/ =لند  CNTW51

41,900,000 اپن تمام 8شک =ا @ا?ه چو0/ =لند  CTW51

29,900,000 اپن =دون 8شک گردان  =ا جک ۲۷ C51

32,900,000 اپن ن�مه 8شک گردان =ا جک ۲۷  CNT51

39,900,000 اپن تمام 8شک گردان =ا جک ۲۷ CT51

26,900,000 اب =ا @ا?ه �شقا0/  =دون 8شک =ا جک ۱۲ =دون ̂ر C77

29,900,000 اب =ا @ا?ه �شقا0/  ن�مه 8شک =ا جک ۱۲ =دون ̂ر CNT77

36,900,000 اب =ا @ا?ه �شقا0/  8شکدار =ا جک 12 =دون ̂ر CT77

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

21,900,000 =دون 8شک ثا=ت =ا @ا?ه چو0/  DW

29,900,000 8شکدار ثا=ت =ا @ا?ه چو0/  DTW

25,900,000 گردان =دون 8شک =دون جک =ا @ا?ه آلومی�یوم چهار بر D41

33,900,000 گردان =دون جک و 8شکدار @ا?ه آلومی�یوم چهار بر DT41

16,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی D2

24,900,000 8شکدار =ا @ا?ه فلزی DT2

16,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی D62

24,900,000 8شکدار =ا چهار @ا?ه فلزی DT62

14,900,000 امفورq0 @الس��y-مش� =دون 8شک =ا چهار @ا?ه ط�ح̂  DW-PC

22,900,000 امفورq0 @الس��y -مش� تمام 8شک =ا چهار @ا?ه̂  DTW-PC

26,900,000 اپن =دون 8شک گردان =ا جک 27 D51

34,900,000 اپن 8شکدار گردان =ا جک 27 DT51

34,900,000  q0امفور  ̂ اپن =دون 8شک =ا @ا?ه چو0/ DW51

42,900,000  q0امفور  ̂ اپن 8شکدار =ا @ا?ه چو0/ DTW51

24,900,000 اب =ا @ا?ه �شقا0/  =دون 8شک =ا جک 12 =دون ̂ر d77

32,900,000 اب =ا @ا?ه �شقا0/  8شکدار =ا جک 12 =دون ̂ر Dt77

D
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

25,900,000
شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی =ا
پوشش رنگ کورە ای  @ا?ه ثا=ت FLI-P

35,900,000
شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی =ا

پوشش ن��ل کروم @ا?ه ثا=ت FLI-C

30,900,000
شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی =ا

پوشش  رنگ کورە ای @ا?ه گردان آلومی�یو� FL41-P

40,900,000
شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی =ا

پوشش رنگ کورە ای @ا?ه گردان آلومی�یو� FL41-C

35,900,000 شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی -پوشش رنگ کورە ای  RK63-P

45,900,000 شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی -پوشش ن��ل کروم RK63-C

62,900,000 شاx و @ا?ه م�ل�ردی فوالدی -پوشش طال�0  RK63-G

22,900,000 صند2 =ا =دنه توری فلزی و روکش رنگ کورە ای  MO63-P

32,900,000 صند2 =ا =دنه توری فلزی و پوشش ن��ل کروم MO63-C

39,900,000 صند2 =ا =دنه توری فلزی و پوشش طال�0  MO63-G

16,900,000
صند2 =ا =دنه توری فلزی ،

روکش رنگ کورە ای و @ا?ه ا?ف} فلزی DMI-P

26,900,000
صند2 =ا =دنه توری فلزی ،

روکش آ=�اری کروم و @ا?ه ا?ف} فلزی DMI-C

11,900,000 صند2 فلزی =ا پوشش رنگ کورە ای EOM

FLO
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

16,900,000 صند2 =ا =دنه توری فلزی و روکش رنگ کورە ای  PA63-P

26,900,000 صند2 =ا =دنه فلزی و روکش آ=�اری کروم  PA63-C

31,900,000 صند2 =ا=دنه توری فلزی و روکش آ=�اری طال�0  PA63-G

17,900,000 صند2 اپOP =ا =دنه توری فلزی و رنگ کورە ای PA51-P

27,900,000 صند2 اپOP  =ا =دنه توری فلزی و پوشش کروم  PA51-C

33,900,000 صند2 اپOP =ا =دنه توری فلزی و پوشش طال�0  PA51-G

9,000,000 صند2 رستوراO0 تمام @الس�yک  WI

11,000,000 صند2 رستوراO0 تمام @الس�yک =ا 8شک -ش�من WIT

7,500,000 صند2 رستوراO0 تمام @الس�yک  BR63

9,500,000 صند2 رستوراO0 تمام @الس�yک =ا 8شک -ش�من BRT63

6,900,000  OPا @ا?ه آه= ��yصند2 @الس SE63

SEREN
A

7,500,000 ��yصند2 تاش��الس MK62

9,500,000 صند2 تاشو @الس��y =ا 8شک کف MKNT62

PARM
ID

A
W

IN
D

SO
R
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

26,900,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه چو0/  PHW

35,900,000 صند2 تمام 8شک =ا @ا?ه آلومی�یو� چهار�ر  PH41

16,900,000 تمام 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی PH62

29,900,000 اپن تمام 8شک گردان =ا جک 27 PH51

33,900,000 اپن تمام 8شک =ا @ا?ه چو0/ =لند  PHW51

8,500,000
صند2 چهار @ا?ه ،=دون 8شک ،

@ا?ه فلزی =ا پوشش رنگ پودری کورە ای SB62

9,500,000
صند2 چهار @ا?ه ن�مه 8شک کوچک،

@ا?ه فلزی =ا پوشش رنگ پودری S62

10,500,000
صند2 چهار @ا?ه تمام 8شک بزرگ =ا @ا?ه

فلزی =ا پوشش رنگ پودری کورە ای ST62

25,900,000 اپن ن�مه 8شک گردان =ا جک ۲۷ دسته دار  S51

26,900,000 اپن تمام 8شک گردان =ا جک ۲۷ دسته دار  ST51

9,000,000 صند2 =دون 8شک ،پوشش رنگ پودری AB62

14,000,000
صند2 8شکدار ،@ا?ه فلزی نوردی ضخامت 2،

پوشش رنگ پودری کورە ای A62

ATRA
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

34,900,000 صند2 رستوراO0 دسته ?کvارچه =ا @ا?ه، @ا?ه =ا پوشش ن��ل کروم RA41

RAH
A

24,900,000 صند2 چو0/ نهار خوری کودک  KIDS

KID
S

22,900,000 صند2 اپن گردان 8شک دار PT51

PASH
A

13,900,000 صند2 اپن =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} =لند  PUF51-I

9,900,000 ی کف گرد =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} O q'ل فانkم PUF-I

15,900,000  q0امفور  ̂ @اف کف گرد =ا @ا?ه چو0/ PUF

PAF
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

18,900,000  q0امفور  ̂ =دون 8شک =ا چهار @ا?ه چو0/ AKWC

20,900,000  q0امفور  ̂ 8شکدار�ا چهار @ا?ه چو0/ AKTWC

8,900,000 =دون 8شک =ا @ا?ه ا?ف} چو0/  AKIW

10,900,000 8شکدار =ا @ا?ه ا?ف} چو0/  AKTIW

9,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی  AK62

11,900,000 8شکدار =ا چهار @ا?ه فلزی  AKT62

21,900,000 اپن =دون 8شک گردان =ا جک ۲۷ AK51

23,900,000 اپن 8شکدار گردان =ا جک ۲۷ AKT51

14,900,000 اپن =دون 8شک =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} =لند AKW51

16,900,000 اپن ن�مه 8شک =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} =لند AKTW51

کد محصول
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I  �
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

18,900,000  q0امفور  ̂ =دون 8شک =ا چهار @ا?ه چو0/ NAWC

20,900,000  q0امفور  ̂ 8شکدار =ا @ا?ه ا?ف} چو0/ NATWC

8,900,000 =دون 8شک =ا @ا?ه ا?ف} چو0/  NAIW

10,900,000 8شکدار =ا @ا?ه ا?ف} چو0/  NATIW

9,900,000 =دون 8شک =ا چهار @ا?ه فلزی NA62

11,900,000 8شکدار  =ا چهار @ا?ه فلزی NAT62

21,900,000 اپن =دون 8شک گردان =ا جک ۲۷ NA51

23,900,000 اپن 8شکدار گردان =ا جک ۲۷ NAT51

14,900,000 اپن =دون 8شک =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} =لند NAW51

16,900,000 اپن 8شکدار =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} چو0/  NATW51

کد محصول

N
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

16,900,000 H:45 W:50 /0عس} گرد =ا @ا?ه چو O م'& T1

9,900,000 W:50 H:45 عس} گرد =ا @ا?ه فلزی O م'& T2

9,900,000 W:50 H:45  /0عس} گرد =ا @ا?ه ا?ف} چو O م'& TI1

14,900,000 O عس} گرد =ا @ا?ه  لداO0 =ا پوشش رنگ کورە ای م'& TGK

31,900,000 چهار نفرە =ا @ا?ه  لداO0 =ا پوشش رنگ کورە ای O م'& TG-80

36,900,000 چهار نفرە =ا @ا?ه  لداO0 =ا پوشش رنگ کورە ای O م'& TG-100

53,900,000 O @ا?ه فلزی مفتو2 از خانوادە صند2 های را?�ا م'& TRK-90

22,900,000 W:80 H:75  {چهار نفر گرد=ا @ا?ه چو0/ ا?ف O م'& TI4-80

27,900,000 W:100 H:75  {چهار نفرە گرد =ا @ا?ه چو0/ ا?ف O م'& TI4-100

48,900,000
O شش نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} م'&

W:90 D:140 H:5 TI4-140

58,900,000
O شش نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چو0/ ا?ف} م'&

W:90 D:180 H:75 TI4-180

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

25,900,000 W:80 H:75 چهار نفرە =ا @ا?ه فلزی O م'& T16-80

30,900,000 W:100 H:75 چهار نفرە =ا @ا?ه فلزی O م'& T16-100

46,900,000
O شش نفرە =ا @ا?ه فلزی م'&

W:90  D:140 H:75 T16-140

56,900,000
O هشت نفرە =ا @ا?ه فلزی م'&

W:90 D:180 H:75 T16-180

38,900,000 W:90 H :75  /0چهار نفرە =ا @ا?ه چو O م'& T17-80

43,900,000 W:100 H :75  /0چهار نفرە =ا @ا?ه چو O م'& T17-100

75,900,000 W:90 D:140 H:75  /0شش نفرە =ا @ا?ه چو O م'& T17-140

85,900,000 W:90 D:180 H:75  /0هشت نفرە =ا @ا?ه چو O م'& T17-180

37,900,000 W:90 H:75 /0سه نفرە =ا @ا?ه چو O T9 م'&

33,900,000 W:90 H:75 چهار نفرە =ا @ا?ه فلزی O م'& T23-90

36900000 W:100H:75 چهار نفرە =ا @ا?ه فلزی O م'& T23-100

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

29,900,000
O چهار نفرە چهار گوش و @ا?ه چو0/  تک م'&

W:80 H:75 TC2-80

34,900,000
چهار نفرە چهار گوش @ا?ه چو0/ تک O م'&

W:100 H:75 TC2-100

55,900,000
O شش نفرە روکش PVC =ا @ا?ه چو0/ تک م'&

W:90 D:140 H:75 TC2-140

60,900,000
O هشت نفرە روکش PVC =ا @ا?ه چو0/ تک م'&

W:90 D:180 H:75  TC2-180

29,900,000 W:80  H:75 تک q0امفور  ̂ چهار نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چو0/ O م'& TC3-80

34,900,000
  W:100 تک q0امفور  ̂ O چهار نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چو0/ م'&

H:75 TC3-100

55,900,000
 W:80  تک q0امفور  ̂ چهار نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چو0/ O م'&

D:140 H:75 TC3-140

60,900,000
 W:80  تک q0امفور  ̂ چهار نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چو0/ O م'&

D:180 H:75 TC3-180

34,900,000 O =ا @ا?ه چوب راش و  اتصاالت فلزی ۸۰*۸۰ م'& TC4-80

39,900,000 O =ا @ا?ه چوب راش و  اتصاالت فلزی ۱۰۰*۱۰۰ م'& TC4-100

56,900,000 O =ا @ا?ه چوب راش و  اتصاالت فلزی ۹۰*۱۴۰ م'& TC4-140

66,900,000 O =ا @ا?ه چوب راش و  اتصاالت فلزی ۹۰*۱۸۰ م'& TC4-180

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

29,900,000 W:80 H:75 چهار نفرە =ا @ا?ه ط�ح دا?کست O م'& T13-80

34,900,000 W:100 H:75 چهار نفرە =ا @ا?ه ط�ح دا?کست O م'& T13-100

31,900,000 O تاشو =ا?ه ط�ح دا?کست  م'& T13-T80

35,900,000
 O0چهار نفرە چهار گوش =ا @ا?ه چد O م'&

W:80  H:75 T18-80

40,900,000
 O0چهار نفرە چهارگوش =ا @ا?ه چد O م'&

W:100  H:75 T18-100

31,900,000
O چهار نفرە چهار گوش =ا @ا?ه فلزی م�ل�ردی م'&

W:90  H:75 T20-90

52,900,000
E چهار نفرە چهار گوش =ا >ا�ه فلزی م8ل6ـردی Fم�

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

23,900,000 W:80 H :75  /0چهار نفرە =ا @ا?ه چو O م'& TMI-80

28,900,000 W:100 H :75  /0چهار نفرە =ا @ا?ه چو O م'& TMI-100

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

62,900,000 O تمام چوب طب�¨ =ا §ام�ک و پوشش روغن  85*85 م'& TK-85

84,900,000 تمام چوب طب�¨ =ا §ام�ک و پوشش روغن 165*85 TK-165

48,900,000
 Nا روکش =لوط =ا پوشش روغن طب8ــ= E Fم�

سایز 90*90
TO-90

55,900,000
 Nا روکش =لوط =ا پوشش روغن طب8ــ= E Fم�

سایز 80 *120
TO-120

61,900,000
O =ا روکش =لوط =ا پوشش روغن طب�¨ م'&

TO-140 سایز 140*90

86,900,000
O =ا روکش =لوط =ا پوشش روغن طب�¨ م'&

TO-180 ش�م�ا�0  سایز 180*90

199,000,000 O روس�yک =ا چوب طب�¨ و @ا?ه فلز100*200 م'& TR-200 

239,000,000 O روس�yک =ا چوب طب�¨ و @ا?ه فلز100*240 م'& TR-240

99,000,000 O روس�yک =ا چوب طب�¨ و @ا?ه فلز100*100 م'& TR-100

169,000,000 E روس^8ک =ا چوب طبN8 و >ا�ه فلــز90*160 Fم� TR-160

99,000,000 O روس�yک =ا چوب طب�¨ و @ا?ه فلز100*100 م'& TR20-100

69,000,000 ن�مکت 35*170 TR-B

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

47,900,000 O تح��ر روکش طب�¨ =لوط و @ا?ه چوب راش کرکرە ای م'& TDZ

49,900,000 تح��ر روکش طب�¨ =لوط و @ا?ه چوب راش O م'& TDO-120

30,900,000
O تح��ر =ا روکش وگیوم و @ا?ه های راش-درب روکش چوب  م'&

طب�¨ =لوط TDV-95

31,900,000
O تح��ر =ا روکش وکیوم و @ا?ه های راش -درب روکش چوب  م'&

طب�¨ =لوط TDV-115

19,900,000 تح��ر =ا روکش چوب طب�¨ =لوط،=دنه فلزی O م'& TDS-115

29,900,000 O تح��ر =ا @ا?ه چو0/ و صفحه ش�شه ای م'& TDG

32,900,000 O تح��ر =ا @ا?ه چو0/ و در =ازشو م'& TDF

D
ESK

کد محصول
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ل�ست  ق�مت محصوالت خان� اعت�ار از : ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

 O«¬اژ م q'م

٢

١�٢

١

٠�۵۵

۵

6,000,000 T20 پايه B1

6,000,000 TC2 پايه B2

6,000,000 TC3 پايه B3

25,000,000 TC4 پايه B4

9,900,000 TI4 پايه B5

9,900,000 T16 پايه B6

17,900,000 T17 پايه B7

14,000,000 TG پايه B8

29,000,000 TRK پايه B9

18,000,000 T13 پايه B6_2

22,000,000 T18 B10
مستطيـــل

60 50 120*80

80 70 140*90

160*90

180*90

200*100

MDF سايز صفحه های
٢۵ميل

گـــرد

90

100

115

٣�٠٠٠�٠٠٠

ی م�ــــــــز
@ـــا?ــــــه ها

80*80

70*70

مــربــع

فونيکس، رايکا، فلورانس ، تسال

پنتون

100*100

90*90

وينسور، بريستو، داووس نيمه تشک، ايزی نيمه تشک، آکامی نيمه تشک، ناتالی نيمه 
تشک، رونی نيمه تشک،PUF، کامفورت نيمه تشک، پارميدا و مونيکا ، اليزابت ، تيارا

* 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: 
صفحات ميز های ساده, از جنس  MDF25 ميليمتر و با روکش P.V.C وکيوم شده در رنگها و طرح های مختلف ميباشد.

 در صورت استفاده از پارچه سفارشی و طرحدار ، اضافه قيمت بر اساس جدول زير لحاظ می گردد:

اضافه ق�مت مـــــــــــــــــــــــــــــــــدل

۶�٠٠٠�٠٠٠ ايزی تمام تشک ، کامفورت تمام تشک ، ورنر، MNTR ، جاز

۴�۵٠٠�٠٠٠ PUF-V ، داووس تمام تشک ، ديبا تمام تشک ، رونی تمام تشک

۴�٢٠٠�٠٠٠

١٢�٠٠٠�٠٠٠
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