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

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

8,590,000 0دون 3شک 0ا چهار .ا+ه ا+ف( چو'&  DAW

10,590,000 ن�مه 3شک 0ا چهار .ا+ه ا+ف( چو'&  DANTW

15,590,000 تمام 3شک 0ا چهار .ا+ه ا+ف(  چو'&  DATW

17,900,000 0دون 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل DA31

19,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل DANT31

24,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل DAT31

11,900,000 0دون 3شک  0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای DA623

13,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای DANT623

18,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای DAT623

11,900,000 0دون 3شک  0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای RO623

13,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای RONT623

18,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای ROT623

27,900,000 0دون 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل RO31

32,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل RONT31

34,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل ROT31

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

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

30,900,000
شا� و .ا+ه م�لSردی فوالدی 0ا

UیوWپوشش  رنگ کورە ای .ا+ه گردان آلومی FL41-P

40,900,000
شا� و .ا+ه م�لSردی فوالدی 0ا

UیوWپوشش رنگ کورە ای .ا+ه گردان آلومی FL41-C

23,900,000 0دون 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل C31

26,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل CNT31

33,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل CT31

25,900,000 گردان 0دون 3شک 0دون جک 0ا .ا+ه آلومیWیوم چهار پر C41

28,900,000 گردان 0دون جک و ن�مه 3شک .ا+ه آلومیWیوم چهار پر CNT41

35,900,000 گردان 0دون جک وتمام 3شک و .ا+ه آلومیWیوم چهار پر CT41

12,900,000 0دون 3شک  0ا چهار .ا+ه ا+ف( چو'&  EW

14,900,000 ن�مه 3شک 0ا چهار .ا+ه ا+ف( چو'&  ENTW

22,900,000 تمام 3شک 0ا چهار .ا+ه ا+ف( چو'&  ETW

20,900,000 0دون 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل E31

22,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل ENT31

30,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل ET31

22,900,000 0دون 3شک 0ا .ا+ه ۵ پر اس?�ل D31

30,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل DT31

کد محصول

D
IBA

EASY
FLO

REN
CE

CO
M

FO
RT

 امضاء

 در وب سا�ت
�

    مشاهدە ب�ش�

instagram : hamoonco_ir     

hamoonco.ir      



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

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

56,900,000
م سنکرون دو gالجه,  چرمP.U   دسته  i jkانlارشنا� , مg mصند

آلومیWیوم ثا0ت 0ا رو�ه انتگرال , .ا+ه 5 پر فلزی , فوم oد 
sش�منrاە

EMH31

53,900,000
م سنکرون دو gالجه,  چرمP.U   دسته  i jkانlم , uv�wمدی mصند

آلومیWیوم ثا0ت 0ا رو�ه انتگرال , .ا+ه 5 پر فلزی , فوم oد 
sش�منrاە

EM31 

35,900,000 UیوWتمام 3شک .ا+ه آلومی mصند PH41

34,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل PH31

18,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای PH623

11,900,000 0دون 3شک 0ا 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای NA623

13,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای NAT623

25,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل NAT31

11,900,000 0دون 3شک 0ا 0ا .ا+ه فلزی 0ا روکش رنگ کورە ای AK623

13,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه فلزی روکش رنگ کورە ای AKT623

25,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل AKT31
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

9,000,000 صندm چهار .ا+ه 0دون 3شک ،پوشش رنگ پودری  AB62

14,000,000
صندm چهار .ا+ه , .ا+ه فلزی نوردی ضخامت 2, پوشش رنگ 

پودری کورە ای A62

11,000,000 0دون 3شک 0ا .ا+ه فلزی رنگ کورە ای AB623

16,000,000 3شکدار 0ا .ا+ه فلزی رنگ کورە ای A623

39,000,000 صندm انتظار سه نفرە,.ا+ه نوردی,0ا پوشش ن�lل کروم WA3

34,000,000 صندm انتظار دو نفرە ,.ا+ه نوردی,0ا پوشش ن�lل کروم  WA2

47,000,000
صندm انتظار چهار نفرە  ,

.ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم  WA4

45,000,000
صندm انتظار سه نفرە  , .ا+ه نوردی ,
0ا پوشش ن�lل کروم 0ا دسته آموز��  WA3623

38,000,000
صندm انتظار دو نفرە  , .ا+ه نوردی ,
0ا پوشش ن�lل کروم  0ا دسته آموز��   WA2623

55,000,000
صندm انتظار چهار نفرە  , .ا+ه نوردی ,
0ا پوشش ن�lل کروم 0ا دسته آموز��  WA4623
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

11,900,000 0دون 3شک  0ا .ا+ه فلزی رنگ کورە ای SB-623

9,500,000
صندm چهار .ا+ه, 3شک کوچک , .ا+ه فلزی 0ا پوشش رنگ 

پودری  کورە ای S62

11,500,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه فلزی رنگ کورە ای S623

12,500,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه فلزی رنگ کورە ای ST623

22,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل S31

23,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل ST31

30,000,000 صندm انتظار سه نفرە , .ا+ه نوردی ,0ا پوشش ن�lل کروم WS3

25,000,000 صندm انتظاردو نفرە ,.ا+ه نوردی ,0ا پوشش ن�lل کروم WS2

35,000,000 صندm انتظارچهار نفرە, .ا+ه نوردی,0ا پوشش ن�lل کروم WS4

36,000,000
صندm انتظار سه نفرە  0ا دسته آموز�� , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش 

ن�lل کروم ,3شک کوچک WS3-623

43,000,000
صندm انتظار چهار  نفرە 0ا دسته آموز�� , .ا+ه نوردی , 0ا 

پوشش ن�lل کروم ,3شک کوچک WS4-623

29,000,000
صندm انتظار دو  نفرە  0ا دسته آموز�� , .ا+ه نوردی ,

WS2-623 0ا پوشش ن�lل کروم , 3شک کوچک

8,500,000
صندm چهار .ا+ه, 0دون 3شک , .ا+ه فلزی 0ا پوشش رنگ پودری  

کورە ای S60-2

10,500,000
صندm داsش آموزی 0ا .ا+ه فلزی 0ا پوشش رنگ پودری کورە ای  

0دون 3شک  S60-623
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

27,000,000
صندm انتظار سه نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

0دون 3شک WBS3

23,000,000
صندm انتظار دو نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 0دون 

3شک WBS2

31,000,000
صندm انتظار چهار نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

0دون 3شک WBS4

33,000,000
صندm انتظار سه نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

0دون 3شک  0ا دسته آموز��  WBS3-623

27,000,000
صندm انتظار دو نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 0دون 

3شک  0ا دسته آموز��  WBS2-623

39,000,000
صندm انتظار چهار نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

0دون 3شک 0ا دسته آموز��  WBS4-623

10,500,000
صندm چهار .ا+ه 3شک بزرگ , .ا+ه فلزی 0ا

پوشش رنگ پودری  کورە ای ST62

15,900,000 ن�مه 3شک 0ا .ا+ه 5 پر .الس?�� مقاوم S32

16,900,000 تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر .الس?�� مقاوم ST32

33,000,000
صندm انتظار سه نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

3شک بزرگ WST3

27,000,000
صندm انتظار دو  نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

3شک بزرگ WST2

39,000,000
صندm انتظار چهار  نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

3شک بزرگ WST4

39,000,000
صندm انتظار سه نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

3شک بزرگ 0ا دسته آموز��  WST3623

31,000,000
صندm انتظار دو  نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

3شک بزرگ 0ا دسته آموز��  WST2623

47,000,000
صندm انتظار چهار  نفرە , .ا+ه نوردی , 0ا پوشش ن�lل کروم , 

3شک بزرگ 0ا دسته آموز��  WST4623
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  اعت�ار از :  ۱۴۰۱�۱۰�۱۵

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

33,900,000 صندm تمام 3شک 0ا .ا+ه 5 پر اس?�ل فلزی RA31

RAH
A

31,900,000
صندg mارمندی ,  دسته .الس?�ک  , .ا+ه پنج پر .الس?�ک 0ا 

مواد تق��ت شدە J31-2

JAM

14,900,000 .ا+ه .الس?�ک 0ا مواد تق��ت شدە , جک 12 , 3شکدار PT32

PASH
A

7,500,000
صندm چهار�ا+ه , .ا+ه فلزی نوردی 0ا

رنگ پودری کورە ای 0ا سایز sش�منrاە بزرگ O62

9,500,000
صندm چهار�ا+ه , .ا+ه فلزی نوردی 0ا

رنگ پودری کورە ای 0ا سایز sش�منrاە بزرگ و 3شکدار OT62

47,900,000 i تح�wر روکش طب�� 0لوط و .ا+ه چوب راش کرکرە ای jkم TDZ

49,900,000 تح�wر روکش طب�� 0لوط و .ا+ه چوب راش i jkم TDO-120

30,900,000
i تح�wر 0ا روکش وگیوم و .ا+ه های راش-درب روکش چوب  jkم

طب�� 0لوط TDV-95

31,900,000
i تح�wر 0ا روکش وکیوم و .ا+ه های راش -درب روکش چوب  jkم

طب�� 0لوط TDV-115

19,900,000 تح�wر 0ا روکش چوب طب�� 0لوط،0دنه فلزی i jkم TDS-115

29,900,000 i تح�wر 0ا .ا+ه چو'& و صفحه ش�شه ای jkم TDG

32,900,000 i تح�wر 0ا .ا+ه چو'& و در 0ازشو jkم TDF
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ل�ست  ق�مت محصوالت آموز��  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: 

 امضاء

 در وب سا�ت
�

    مشاهدە ب�ش�

instagram : hamoonco_ir     

hamoonco.ir      


