
  1400تیر    

 )تومان (فریم شیشه )تومان( فریم آلومینیوم )تومان( فریم پالستیک تصاویر  

  
120،000 

 فریم تک خانه
 )سفید، مشکی(

220،000 
 فریم تک خانه

 )نقره ای، مشکی، طالیی(
200،000 

فریم تک خانه 
 )مشکی، طالییسفید،(

  

  

200،000 
 خانه 2فریم 

 )مشکیسفید، (
420،000 

 خانه 2فریم 

 )نقره ای، مشکی، طالیی(
380،000 

خانه  2فریم 
 )سفید، مشکی، طالیی(

 
 

240،000 
 خانه 3فریم 

 )سفید، مشکی(
630،000 

 خانه 3فریم 

 )نقره ای، مشکی، طالیی(
 570،000 

خانه  3فریم 
 )سفید، مشکی، طالیی(

 290،000 
 خانه 4فریم 

 )، مشکیسفید(
840،000 

 خانه 4فریم 

 )نقره ای، مشکی، طالیی(
720،000 

خانه  4فریم 
 )سفید، مشکی، طالیی(

 نام   صویر  ت  )تومان (  قیمت تصویر   نام     )تومان ( قیمت

 70،000 
  

 70،000   ½سوکت تلفن 
  

 کلید تک پل  

 70،000 
  

 80،000   ½ سوکت تلویزیون 
  

 پل تبدیل  کلید تک 

 70،000 
  

 90،000   ½ سوکت ماهواره 
  

 کلید تک پل صلیبی  

 70،000 
  

 70،000   ½سوکت شبکه 
  

  ½ کلید تک پل 

 100،000 
  

 120،000   ½سوکت صوت استریو 
  

 آمپر 20کلید تک پل 

 120،000 
  

 140،000  ½سوکت صوت و تصویر 
  

 آمپر 40کلید تک پل 

 280،000 
  

½ HDMI 80،000  سوکت 
  

 پل  2کلید 

 260،000 

  

 VGA ½  90،000سوکت 

  

 پل تبدیل   2کلید 

 80،000 
  

 90،000  ½دیتا  USBسوکت 
  

 پل  3کلید 

 200،000 

  

 100،000  ½آمپر USB 1شارژر 
  

  پل تبدیل  3کلید 

 360،000 
  

 80،000  آمپر دوبلUSB 2شارژر 
  

 کلید زنگ  

 420،000 

  

 90،000  آمپر دوبلUSB 3شارژر 

  

  پریز برق ارت دار

 100،000 

  

 90،000  هدفون دوبل  

  

 پریز برق ارت دار 

   )چندمنظوره(یونیورسال 

180،000 

  

 چراغ کف تاب یک وات  

   )آفتابی / مهتابی(
 115،000 

  

  پریز برق درب دار

 18،000 
   ½  Blank 400،000 

  
 usbپریز بر ق+ شارژر 

 6،000 
  

(Hook )70،000  چنگک 
  

  ½ پریز برق 

 8،000 
  

 240،000   ½ تبدیل به 
 

  سنسور حضور ماژوالر



 

 
  

  1400تیر   کلیدهای لمسی:  

  نام    صویرت (تومان) قیمت   نام  صویر ت  (تومان ) قیمت

 200،000 
فریم شیشه لمسی  

 زنگ
 200،000 

  

 

 هشیشه لمسی تک خان
((1G, 2G, 3G, 4G 

 200،000 
فریم شیشه لمسی  

 پرده
 400،000 

 

 فریم لمسی تک خانه

 مآلومینیو

 (1G, 2G, 3G) 

 400،000 
فریم آلومینیوم  

 لمسی پرده
 350،000  

  

 ه خان2شیشه لمسی 

 (1G+1G, 1G+2G) 
 (2G+2G, 2G+3G)  

(3G+3G) 
 (2G+1F) (3G+1F) 

 200،000 

  

 شیشه لمسی

 ککوچ

(1G, 2G, 3G) 

 450،000 

  

 هخان 3شیشه لمسی 

 (2G+2G+2G) 

 (3G+3G+3G) 

 (2G+2F) (3G+2F) 

  
 نام   دل م  (تومان ) قیمت نام   دل م  (تومان ) قیمت

 ساده   550،000 

 مکانیزم لمسی پرده  

 ساده   500،000 

 مکانیزم لمسی تک پل

 600،000  WIFI  600،000  WIFI 

  تبدیل و صلیبی 600،000  مکانیزم لمسی زنگ   ساده   500،000 

 520،000  WIFI  دیمر  530،000   پریز برق ارت دار 

  

 ساده  550،000 
 پل 2مکانیزم لمسی 

 

 

 

 650،000  WIFI 

  تبدیل و صلیبی 650،000 

 دیمر  580،000 

 ساده   600،000 

 WIFI  700،000  پل 3مکانیزم لمسی 

  تبدیل و صلیبی 700،000 

 800،000  WIFI  پل  4مکانیزم لمسی  

 مکانیزم لمسی + شیشه لمسی  =قیمت نهایی کلیدهای لمسی

  

  


