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 قیمت ها به تومان می باشند.

 

                                 

                            سری آنتیک

 

 

 

 قیمت رنگ محصول      قیمت رنگ محصول

000081، برنزی فریم تک خانه 2/1مکانیزم آنتن    00045، طالیی/مشکی/سفید   

خانه 2فریم  000034، برنزی  2/1مکانیزم ماهواره   00045، طالیی/مشکی/سفید   

خانه 3فریم  000094، برنزی  00060، طالیی/مشکی/سفید پریز برق    

000042، برنزی  پل تک کلید 00060، مشکی/طالیی  000042، برنزی مکانیزم زنگ   00060، مشکی/طالیی   

000702، برنزی  دو پل کلید 00065، مشکی/طالیی  00060، طالیی/مشکی/سفید مکانیزم شبکه    

000030، برنزی  سه پل کلید 00070، مشکی/طالیی  000010، طالیی/مشکی/سفید مکانیزم صوت    

چهار پل کلید 00075، طالیی/مشکی/سفید  00070، طالیی/مشکی/سفید مکانیزم تلفن دوبل    
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                                                                              سری کالسیک

 قیمت رنگ محصول  قیمت رنگ محصول

برنز مسیبرنزطالیی/ فریم تک خانه 2/1مکانیزم آنتن   180،000   45،000 طالیی/مشکی/سفید 

خانه 2فریم  برنز مسی برنزطالیی/  2/1مکانیزم ماهواره   340،000   45،000 طالیی/مشکی/سفید 

خانه 3فریم  برنز مسی برنزطالیی/  0،0006 طالیی/مشکی/سفید پریز برق  490،000   

 60،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم زنگ  60،000 طالیی/مشکی/سفید  پل تک کلید

 60،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم شبکه  65،000 طالیی/مشکی/سفید  دو پل کلید

 100،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم صوت  70،000 طالیی/مشکی/سفید  سه پل کلید

چهار پل کلید  70،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم تلفن دوبل  75،000 طالیی/مشکی/سفید 

 قیمت ها به تومان می باشند. 



 
    09011435514      02144424833    4واحد 1نصرت پالکنبش  شرقی تهران خیابان شاهین شمالی خیابان بیست متری گلستان

                                                        
 

 

 

 

 

 سری شیشه ای  

 

 قیمت رنگ محصول  قیمت رنگ محصول

2/1مکانیزم آنتن   180،000 مشکی/سفید فریم تک خانه  45،000 طالیی/مشکی/سفید 

خانه 2فریم  2/1مکانیزم ماهواره   340،000 مشکی/سفید   45،000 طالیی/مشکی/سفید 

خانه 3فریم  0،0006 طالیی/مشکی/سفید پریز برق  490،000 مشکی/سفید   

 60،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم زنگ  60،000 طالیی/مشکی/سفید  پل تک کلید

 60،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم شبکه  65،000 طالیی/مشکی/سفید  دو پل کلید

 100،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم صوت  70،000 طالیی/مشکی/سفید  سه پل کلید

چهار پل کلید  70،000 طالیی/مشکی/سفید مکانیزم تلفن دوبل  75،000 طالیی/مشکی/سفید 

 قیمت ها به تومان می باشند.
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 لمسیسری 

 

 

 

 

 

 

 

ولت(12کلید لمسی پالسی  ) Wifiکلید لمسی  کلید لمسی ساده محصول  

 کلید تک پل
 سفید/مشکی

23 35 31 

 کلید دو پل
 سفید/مشکی

24 36 32 

 کلید سه پل
 سفید/مشکی

25 37 33 

 کلید چهار پل
 سفید/مشکی

26 38 34 

می باشند. دالرقیمت ها به   
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 سری استیل

 قیمت رنگ محصول  قیمت رنگ محصول

000092، نقره ای کلید تک پل 000290، نقره ای/مشکی آنتن و ماهواره    

 290،000 نقره ای/مشکی تلفن دوبل  300،000 نقره ای کلید دو پل

 290،000 نقره ای/مشکی پریز برق  310،000 نقره ای کلید سه پل

 290،000 نقره ای زنگ  320،000 نقره ای کلید چهار پل

    Buzzer 290،000 نقره ای 

 

 

  کلیدهای استیل به صورتPush Button .و با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند می باشند 

 .در سری استیل، فریم و مکانیزم به صورت یکجا ارائه می گردد 

 .در سری استیل، فریم چند خانه وجود ندارد 

 

 

 قیمت ها به تومان می باشند.


