آخرین لیست قیمت محصوالت شرکت کمجاگستر مورخ  - 1400/09/27اعتبار تا اطالع ثانوی

 .1لیست قیمت محصوالت روتین متعلق به سبد محصوالت شرکت کمجاچوب (تولید انحصاری برای کمجاچوب)

گروه محصول

نام محصول

قیمت مصرف کننده (ریال)

ردیف

کد محصول

1

1710

جاکفشی شوبین

2

1717

جاکفشی ایرون

95,800,000

3

1711

جالباسی شوبین

34,370,000

4

1718

جالباسی ایرون

96,580,000

5

1712

قاب آینه شوبین

9,210,000

6

1719

قاب آینه ایرون

44,040,000

7

1713

میز هوم آفیس لوسو

120,380,000

8

1714

میز هوم آفیس نوبل

9

1720

میز هوم آفیس ایرون

152,430,000

10

1715

کنسول بار کوبیک

147,670,000

11

1716

میز بار ویگر

29,110,000
جاکفشی

جالباسی

قاب آینه

هوم آفیس

131,400,000

میز/کنسول بار
145,710,000

12

1721

کنسول ایرون

کنسول پذیرایی

82,270,000

13

1722

کتابخانه ایرون

کتابخانه

99,730,000

14

1723

جلو مبلی سوفیا

جلومبلی

107,800,000

15

1724

میز تلویزیون سوفیا

میز تلویزیون

94,100,000

توضیحات:
 حمل و نصب مبلمان روتین در تهران ,البرز و قزوین رایگان است.
 محصوالت جدول فوق تولید شرکت کمجاگستر بوده و انحصاراً برای شرکت محترم کمجاچوب تولید می شوند .این
محصوالت فقط از طریق سیستم فروش شرکت کمجاچوب قابل فروش است.
 کلیه محصوالت روکش چوب با روکش راش قیمت دهی شده اند .در صورت تغییر روکش راش به روکش بلوط,
 %10به قیمت محصوالت اضافه خواهد شد.
صفحه  1از 6

 .2لیست قیمت مبلمان روتین شرکت کمجاگستر

ردیف

کد محصول

گروه محصول

نام محصول

قیمت مصرف کننده (ریال)

1

GBRL1

میز مدیریت برالکو ال دار چرم

180,740,000

2

GBRA1

میز مدیریت برالکو ال دار پایه AGT

142,560,000

3

GMA01

میز مدیریت چرم ماریانی با دو بوفه

4

GMA04

میز مدیریت چرم ماریانی بدون بوفه

157,600,000

5

GMI01

میز مدیریت میجو

114,840,000

6

GBRM1

7

G0301

میز سرپرستی KG301

8

G0500

میز سرپرستی KG500

128,070,000

9

G0300

میز کارشناسی KG300

86,870,000

10

G0200

میز کارشناسی KG200

74,770,000

11

G0100

میز کارمندی KG100

68,820,000

12

GBRK1

میز کارمندی برالکو

88,980,000

13

GVE01

میز تحریر/کارمندی وترو (صفحه شیشه)

64,600,000

14

GVE02

میز تحریر/کارمندی وترو (صفحه )MDF

15

GLU01

میز تحریر لونا

16

GST02

میز کنفرانس  6نفره استال

47,480,000

17

GK301

میز کنفرانس  6نفره KG301

35,190,000

18

GBRL2

میز کنفرانس  8نفره برالکو چرم

92,490,000

19

GBRM2

میز کنفرانس  8نفره برالکو تمام MDF

53,100,000

20

GBRA2

میز کنفرانس  8نفره برالکو پایه AGT

69,960,000

21

GMI03

میز کنفرانس  8نفره میجو

69,170,000

میز معاونت برالکو ال دار تمام MDF

میز مدیریت

میز معاونت

264,600,000

113,610,000
93,660,000

میز سرپرستی

میز کارشناسی

میز کارمندی

میز تحریر/کارمندی
63,860,000
میز تحریر
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52,640,000

میز کنفرانس

گروه محصول

نام محصول

قیمت مصرف کننده (ریال)

ردیف

کد محصول

22

GTI10

میز کنفرانس  10نفره تایتان

23

GTI12

میز کنفرانس  12نفره تایتان

24

GTI14

میز کنفرانس  14نفره تایتان

139,410,000

25

GBRL3

کردانزای برالکو چرم

125,160,000

26

GBRM3

کردانزای برالکو تمام MDF

101,590,000

27

GBRA3

کردانزای برالکو پایه AGT

111,250,000

28

GMA05

بوفه چرم کمدی درب خور ماریانی

29

GMA06

بوفه چرم دو کشوی ماریانی

69,740,000

30

GMA02

کردانزای چرم ماریانی

214,640,000

31

GMI02

کردانزای میجو

99,750,000

32

GMA03

ال میز (ساید) چرم ماریانی

60,910,000

33

GST01

ال میز (ساید) کارشناسی استال

50,750,000

34

G0801

کمد بایگانی ارتفاع 80

31,080,000

35

G2501

کمد بایگانی ارتفاع 250

36

G1601

کتابخانه ارتفاع160

114,060,000
میز کنفرانس

بوفه و کردانزا

127,340,000

51,540,000

ال میز (ساید)

کمد بایگانی
76,990,000
کتابخانه

57,270,000

توضیحات:
 اگر به درخواست خریدار ,محصوالت فوق دارای تغییرات عمده در ابعاد یا شکل ظاهری باشند ,بنا به تشخیص
شرکت ,محصول سفارشی خواهند بود.
 چنانچه محصوالت فوق با  MDFهای خاص مثل سوپر مات ,هایگالس و غیره تولید شوند ,افزایش قیمت خواهند
داشت که باید از شرکت استعالم قیمت شود.
 مبلمان روتین فاقد هزینه اضافی برای حمل و نصب در تهران ,البرز و قزوین هستند .محصوالت سفارشی دارای
 %10هزینه حمل و نصب در تهران و البرز هستند .برای سایر شهرستانها ,اگر حمل تا فروشگاه یا حمل و نصب
در محل خریدار با شرکت باشد ,هزینه آن با هماهنگی نماینده فروش محاسبه شده و جداگانه لحاظ خواهد شد.
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 .3لیست قیمت صندلی و مبل های شرکت کمجاگستر

ردیف

کد محصول

گروه محصول

نام محصول

قیمت مصرف کننده (ریال)

1

GPR11

صندلی مدیریت پیرامید

42,500,000

2

GFE11

صندلی مدیریت فرانس

48,600,000

3

GGR11

صندلی مدیریت گراند

56,370,000

4

GFL11

صندلی مدیریت فیلیپو

5

GBO11

صندلی مدیریت بوستون تیپ 1

6

GDM11

صندلی مدیریت دیاموند

48,130,000

7

GBO12

صندلی مدیریت بوستون تیپ 2

47,480,000

8

GJO11

صندلی مدیریت جوی

44,350,000

9

GPE22

صندلی کارشناسی پرستیژ

40,300,000

10

GPR21

صندلی کارشناسی پیرامید

38,340,000

11

GFE21

صندلی کارشناسی فرانس

45,070,000

12

GGR21

صندلی کارشناسی گراند

49,950,000

13

GNN21

صندلی کارشناسی نانو

14

GFL21

صندلی کارشناسی فیلیپو

15

GBO21

صندلی کارشناسی بوستون تیپ 1

43,070,000

16

GDM21

صندلی کارشناسی دیاموند

44,600,000

17

GBO22

صندلی کارشناسی بوستون تیپ 2

43,310,000

18

GME21

صندلی کارشناسی آرتمش

46,490,000

19

GPR31

صندلی کنفرانسی پیرامید

35,250,000

20

GFE31

صندلی کنفرانسی فرانس

25,950,000

21

GNN31

صندلی کنفرانسی نانو

30,290,000

22

GFL31

صندلی کنفرانسی فیلیپو

23

GBO31

صندلی کنفرانسی بوستون تیپ 1

24

GDM31

صندلی کنفرانسی دیاموند

40,400,000

25

GBO32

صندلی کنفرانسی بوستون تیپ 2

39,600,000

26

GPE31

صندلی کنفرانسی پرستیژ

32,690,000

27

GME31

صندلی کنفرانسی آرتمش

39,830,000

مدیریت  /معاونت

کارشناسی  /کارمندی
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کنفرانسی

42,760,000
47,230,000

33,850,000
38,340,000

35,250,000
39,330,000

ردیف

کد محصول

گروه محصول

نام محصول

قیمت مصرف کننده

28

GAG62

صندلی انتظار دو نفره آگوستو

(ریال)
51,780,000

29

GAG63

صندلی انتظار سه نفره آگوستو

69,410,000

30

GAG64

صندلی انتظار چهار نفره آگوستو

85,760,000

31

GEL62

صندلی انتظار دو نفره الیکو

45,090,000

32

GEL63

صندلی انتظار سه نفره الیکو

62,250,000

33

GEL64

صندلی انتظار چهار نفره الیکو

34

GEL65

صندلی انتظار دو نفره با میز الیکو

51,320,000

35

GEL71

میز صندلی انتظار الیکو

5,780,000

36

GMN62

صندلی انتظار دو نفره موناکو

52,880,000

37

GMN63

صندلی انتظار سه نفره موناکو

72,120,000

38

GMN64

صندلی انتظار چهار نفره موناکو

92,170,000

39

GSL51

مبل یک نفره کروم سالوادور

44,970,000

40

GSL61

مبل دو نفره کروم سالوادور

68,600,000

41

GSL52

مبل یک نفره فورتیک طالیی

49,950,000

42

GSL62

سالوادورنفره فورتیک طالیی
مبل دو

43

GSL71

سالوادورکروم شیشه دار
جلومبلی

18,450,000

44

GSL72

سالو
ادورفورتیک طالیی شیشه دار
جلومبلی

22,120,000

45

GNS41

سالوادور
صندلی اپن نارسیس

انتظار

مبل و جلومبلی اداری

78,120,000

73,400,000

اپن

25,700,000

46

GNS42

صندلی غذاخوری نارسیس

غذاخوری

20,250,000

47

GEL43

صندلی بدون دسته الیکو

بدون دسته

20,820,000

توضیحات:
 روکش صندلی ها دارای کالیته چرم با تنوع رنگی زیاد می باشد که از شرکت قابل استعالم است.
 صندلی ها و مبل ها فاقد هزینه اضافی برای حمل و تحویل در تهران ,البرز و قزوین هستند .برای سایر
شهرستانها ,اگر حمل تا فروشگاه یا حمل و تحویل در محل خریدار با شرکت باشد ,هزینه آن با هماهنگی نماینده
فروش محاسبه شده و جداگانه لحاظ خواهد شد.
 برای درخواست صندلی از سایر برندها و درخواست صندلی های همایش و آمفی تأتری و همچنین کسب اطالعات
بیشتر در این خصوص با شرکت تماس حاصل فرمایید.

صفحه  5از 6

 .4مشخصات سایر محصوالت

نام محصول

ردیف

گروه محصوالت

1

محصوالت سفارشی ( MDFغیر روتین)

2

تولید سری و انبوه محصوالت MDF

3

پارتیشن  MDFبا امکان ترکیب شیشه

4

پارتیشن آلومینیوم با ترکیب شیشه یا MDF

5

پارتیشن شیشه سکوریت ( 10میل)

6

پارتیشن دوجداره وکیوم آکوستیک

7

دیوارپوش تمام MDF

8

دیوارپوش پروفیل آلومینیوم

9

مبلمان هتلی و فضاهای کسب و کار

10

طراحی و اجرای کامل دکوراسیون داخلی

11

تجهیز سفارشی فضای داخلی

محصول سفارشی

شرح
متریال  ,MDFشیشه ,فلز و غیره
متریال  ,MDFشیشه ,فلز و غیره
دو جداره با کرکره

پارتیشن  /سفارشی

پروفیل تک یا دوجداره با کرکره
تک جداره –فریم لس
دوجداره وکیوم با کرکره

دیوارکوب  /سفارشی

متریال  ,MDFشیشه ,فلز و غیره
پنل  MDFبا استراکچر آلومینیوم
کلیه خدمات تأمین و تجهیز

تأمین ,ساخت و تجهیز

اداری ,خانگی ,آموزشی ,تجاری
اداری ,خانگی ,آموزشی ,تجاری

توضیحات:
 درخصوص قیمت و سایر اطالعات تکمیلی محصوالت فوق ,با شرکت تماس حاصل فرمایید.
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