


ویژگینام محصولعکس محصول
 تعداد هر(عدد)  

بسته
توضیحاتتوضیحات

پشتی مش ، مواد مصرفی الترا مید ، نیاز به تسمه براکت دار ندارد ، مقاوم در برابر 7جنس مشپشتی ویتا
فشار و ضربه

براي صندلی هاي کارمندي کرکره ايکرکره اي

قابلیت نصب هد رست ، و ارتفاع بلند تر نسبت به کارمنديمدیریت براکتدار

براکتدار : یعنی به مکانیزم هاي براکتدار نصب میشودکارمندي براکت دار

با لوال فقط به مکانیزم هاي معمولی نصب میشودکارمندي با لوال

G60 10مغزي

مغزي کوچک 
G60

40

G605

5مغزي اپتیما 760

5اپتیما 760

10مغزي 322

5آلفا 322

مغزي پاسارگاد 
622

5

10پاسارگاد 622

10بتا 522

5مدیکال 701

10اریس 507

تنه صندلی

G60 ست کامل قاب

1



10مغزي 422

10وس 422

20مغزي تتا 432

10تتا 432

مونتاژ بسیار سریع با چهار عدد پیچ نصب میشود ، زمان رویه کوبی حداقل نصف 20نوار دور 522
میشود، نیاز به منگه کردن ندارد

10کالف کف 522

مونتاژ بسیار سریع با چهار عدد پیچ نصب میشود ، زمان رویه کوبی حداقل نصف 20نوار دور 622
میشود، نیاز به منگه کردن ندارد

مونتاژراحت و رویه کوبی سریع . نیاز به سوراخ کاري ندارد و زیرکارآماده شده10کالف کف 622

10گاما 707

10دنا 6011

10آلمانی 120

10مگا 550

قاب کف گرد 
کالسیک

براي کاور کردن مکانیزیم ، و زخمتی هاي کف صندلی20

40کالسیک 1012



( 50 )( 40 )کالسیک 1011
خرطومی باریک بجاي پهن قابل استفاده میباشد و برعکس

ست کامل کالسیک 5011= قاب پشت کالسیک 5011+خرطوم کالسیک پهن + قاب 10کالسیک 5011
کف کالسیک

کالف یک تیکه 
آدرینا

1

5کالف کفی آدرینا

1ابرویی آدرینا

لوالي پالستیکی 
آدرینا

در رنگهاي سفید و مشکی . در 
1رنگهاي دیگر سفارشی

1پد آدرینا

1فوم آدرینا

دسته مدیریت 
2000

براي صندلی هاي مدیریت بزرگ استفاده میشود3

دسته آریا ، پد 
رومینا

براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشود5

دسته آریا ، پد 
شلنگی

5
دسته کروم 

مدیریت s پد 
اصفهان

براي صندلی هاي مدیریت و براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشود5

دسته کروم 
مدیریت s پد 

شلنگی
5

دسته امگا    
پروفیلی با پد 

اصفهان
0

دسته امگا    
پروفیلی با پد 

رومینا
0

دسته امگا    
پروفیلی با آي پد

0

دسته امگا تسمه 
اي با پد اصفهان

5



دسته مدیریت 
عصایی

5خشک

براي صندلی هاي مدیریت و براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشود4نرم

براي صندلی هاي مدیریت و براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشود4خشک

دسته تسمه ایی 
پد خشک

براي صندلی هاي مدیریت و براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشود1

براي صندلی هاي مدیریت و براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشودنرم ابتکار

براي صندلی هاي مدیریت و براي صندلی هاي کارمندي و کارشناسی استفاده میشودخشک

دسته پالستیکی 
زیر دسته دار

نیاز به زیر دسته آهنی ندارد ، مونتاژکاري آسان15

زه گرد و فلز آبکاري شده15دسته طراحان

زه گرد و فلز آبکاري شده10دسته بغل گرد

زه گرد و فلز آبکاري شده10دسته آلفا

دسته نیم گرد 
ابتکار

15

10دسته یو

بدون زیر دسته و ارزون ترین دسته ابتکار20دسته سایپایی

200دسته سه خط

بدون زیر دسته 10دسته فیال
جدید تبلیغ شود

همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته دلتا 910

دسته تنظیمی تک 
حالته

همراه زیر دسته و قابلیت تنظیم ارتفاع3

دسته تنظیمی 3 
حالته

بدون زیر دسته و قابلیت تنظیم ارتفاع ،جهت پد و زاویه3

5 دسته کروم با 
انتگرال

دسته مدیریت چینی 
، پدنرم



زیردسته مشترك بین تمام دسته هاي تی و پد تیس5دسته بدون پد

دسته بدن پد دلتا 
910

5

دسته T20 بدون 
پد

پد با مهره براي رویه کوبی پد 
5بدون مهره خودمون منتاژ میکنیم

همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته برنا

5سفارشی منتاژ میشهدسته ورنا

5سفارشی منتاژ میشهدسته سورنا

G1 5دستهPU همراه زیر دسته و پد نرم

D1 5دستهPU همراه زیر دسته و پد نرم

همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته سیتا

T20 5دستهPU همراه زیر دسته و پد نرم

همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته لوبیایی

C2 5دستهPU همراه زیر دسته و پد نرم

همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته لیو

K900 تعداد باالي 500 جفت امکان تولید دسته
همراه زیر دسته و خشک5داره

K800 همراه زیر دسته و خشک5دسته

همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته تینا



همراه زیر دسته و پد نرم 5PUدسته 110

5دسته آراکس

5دسته تیس

فعال اماده نشددسته اسپرت

کد K800 زیر 
دسته دار

5

دسته K850 زیر 
دسته دار

5پد خشک

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي1نرمپد خط کش

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي1نرمپد شلنگی

پد خشک اصفهان قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي1خشکپد اصفهان

پد خشک اي  قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي1خشکآي پد

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي7نرمپد 2000

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 1نرمپد دلتا 910
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 20نرمپد برنا
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 1نرمپد 110
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 1نرمپد تینا
تعمیري

D1قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 20نرمپد  PU پد نرم
تعمیري

1نرمپد سورنا



پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 1نرمپد آدرین
تعمیري

G1 قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 20نرمپد  PU پد نرم
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 20نرمپد لوبیایی
تعمیري

C2 قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 30نرمپد  PU پد نرم
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 1نرمپد لیو 330
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 1نرمپد سیتا
تعمیري

پد نرم PU  قابل استفاده در دسته هاي ;کارمندي و قابل تعویض براي صندلی هاي 20نرمپد آراکس
تعمیري

پد خشک نیم گرد قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي و 1سفارشی باالي 500 چفتپد نیم گرد
لوله نیمه گرد.

پد خشک رومینا قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي40خشکپد رومینا

16
40

پد خشک انتگرال قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي40خشکپد انتگرال

Sپد  نرم اس  قابل استفاده در دسته هاي مدیریتی ، کارمندي ، کارشناسی و 20نرمپد
کنفرانسی پروفیلی ، بیضی ، لوله اي

دسته بدون پد باید بزند بعد پد تیس40خشکپد تیس

100بدون مهره
برای رویھ کوبی100با مهره

کروم مدیریت 
2000

1قسمت فلزي 2000

1قسمت فلزي دسته آریاکروم آریا

کروم امگا 
پروفیلی

0

کروم امگا تسمه 
اي

5

1کروم تسمه اي

پد انتگرال نرم قابل  استفاده در دسته هاي مدیریتی و کارمندي و کارشناسی جس نرم ابتکار
PU درجه 1 ، ضخیم تر نسبت به درجه 2 پد انتگرال نرم

T20 پد



10کروم

S 10دسته کروم

پایه کارمندي 
سرپره پالستیکی

چرخ پیمی ، مونتاژکاري سریع تلسکوپی چنگکی ورقی ، تلسکوپی گوجه ایی ، 1سفارشی تولید میشه
تلسکوپی چنگکی لوله اي قابل نصب بر روي این پایه میباشد با طراحی زیبا و پایه 

جدید در بازار

چرخ پیچی و پیمی ، تلسکوپی ورقی آبکاري و مشکی1مدیریتپایه ورقی ابتکار

پایه ورقی 
مدیریت

تلسکوپی باید داده شود تلسکوپی ورقی نیو ، ورقی آبکاري1مدیریت

پایه بیضی مدیریت 
سایز38

1مدیریت
پایه بیضی کارمندي 

سایز38
1کارمندي

پایه بیضی 
مدیریت سایز 40 

1مدیریت
پایه بیضی 

کارمندي سایز 40
1کارمندي

پایه پالستیکی 
کارمندي

قابل استفاده براي صندلی هاي کارمندي ، چرخ پیمی در سفارشات تعداد باال رنگ و 5سانت 63
درجه کیفیت مواد مصرفی  و قیمت قابل تغییر میباشد

پایه پالستیکی 
تابوره

قابل استفاده براي صندلی هاي کودك و پایه سروم  ، چرخ پیمی در سفارشات تعداد 5
باال رنگ و درجه کیفیت مواد مصرفی  و قیمت قابل تغییر میباشد

پایه پالستیکی 
مدیریتی

قابل استفاده براي صندلی هاي مدیریتی ، چرخ پیمی در سفارشات تعداد باال رنگ و 5سانت 67.5
درجه کیفیت مواد مصرفی  و قیمت قابل تغییر میباشد مواد مصرفی تولیدي الترامید 

میباشد

پایه لوله اي 
تابوره

قابل استفاده براي صندلی هاي کودك و پایه سروم  ، چرخ پیچی1

پایه فلشی
(150)(170)(

180)
کاور لوله پروفیل جایگزین آبکاري میباشد

براي صندلی هاي کنفرانسی1باترمز

مزایاي ترمز جلوگیري از واژگونی صندلی1بدون ترمز

1با مکانیزیم
1با مکانیزیم و قفل کن

1بدون مکانیزیم

پایه کنفرانسی 
آدرینا

1

زه بزرگ پهن

زه بزرگ

منظور از 38 قطر لوله هر پره پایه میباشد ، سایز پایه مدیریت  65 سانت و کارمندي 
58 سانت میباشد

منظور از 40 قطر لوله هر پره پایه میباشد ، سایز پایه مدیریت  65 سانت و کارمندي 
58 سانت میباشد

پایه کنفرانسی 
آرین

پایه کنفرانسی لیو

v



زه کوچک

زه گرد بزرگ

زه کوچک پهن

زه 2060

زه  نیلپري گرد 
پالستیکی

زه نیلپري گرد 
فلزي آبکاري

1

زه نیلپري گرد 
فلزي گالوانیزه

1

(450) (500)زه النگویی

1زه گرد کوچک

تلسکوپی چنگکی 
ورقی شیار دار

100

200تلسکوپی رویه لیو

تلسکوپی لیو 
شیاردار

جفت 50

تلسکوپی چنگکی 
بیضی شیاردار

100

تلسکوپی گوجه 
اي بیضی

150

100تلسکوپی 3 تیکه

تلسکوپی گوجه 
اي لوله اي

200

تلسکوپی حلزونی 
آبکاري

80

200تلسکوپی حلزونی



 تلسکوپی پایه 
ورقی پهن

70طالیی

50کروم

40مشکی
40کروم

2,000دسته جک کوچک

دسته جک 
کرومدار

1,500

1,000دسته جک تایوانی

1,000دسته جک بزرگ

دسته قفل کن 
( قدیم) 

2,000

دسته قفل کن 
( جدید) 

2,000

دسته قفل کن 
قاشقی

دسته جک قاشقی

دسته جک برگی 
یو

1,000

دسته جک طرح 
دار

1,000

50خرطومی تخت

خرطومی صدفی 
باریک

50

خرطومی تخت 
پهن

25

خرطومی 
کالسیک باریک

25

تلسکوپی نیو

تلسکوپی پایه 
ورقی



خرطومی قاب فنر
(170) (180) 

(200)

(300) (200)جغتخرطومی قفل کن

خرطومی دسته 
جک

250

خرطومی گرد 
بلند

50

خرطومی صدفی 
پهن

25

خرطومی 
کالسیک پهن

25

5010
4510
5010
4510
401
501
601

10رکاب آرایشگاهی

فوترینگ 
پالستیکی سایز45

5

قاب فنر مهره 
خاردار

400

قاب فنر مهره 
داخل

400

قاب فنر مهره از 
رو

400

A 20تا30 کیلوکیفیت
B 20تا30 کیلوکیفیت

پیچی

پیمی

300پایه سرم پیچ 10 و 12
100بدون پیچ و پیم

صفحه گرد

100

فوترینگ فلزي 
لوله اي

چرخ طرح ژله اي

چرخ پایه سرم

فوترینگ فلزي 
بیضی

نوار دور صندلی



پایا

A کیفیت

بدون پیچ و پیم پایا

A بدون پیچ و پیم کیفیت

پیچی

پیمی

بدون پیچ و پیم

پیچی

پیمی

بدون پیچ و پیم

پیچی

پیمی

بدون پیچ و پیم

10مکانیزم تک حالته

مکانیزم تک 
حالته براکت دار

2

مکانیزم دوحالته 
براکت دار

8

4مکانیزم اتوبوسی

(8) (10)معمولی
(8) (10)لب برگردون

1مکانیزم مربع اپن

1سانت 18
1سانت 16.5

1مکانیزیم رایانه

A 1کیفیت

B 1کیفیت

مکانیزیم با پل 
جوش داده

1پل جوشکاري شده

پل به مکانیزیم جوش نخورده است

پایه استپ گوجه 
اي آبکاري

250

200

200

200

مکانیزم گرد اپن

چرخ ژله اي 
پیچی

مکانیزم دو حالته

پایه استپ گوجه 
اي

PVC پایه استپ

مکانیزم



مکانیزیم با پل و 
لوال و قفل 

جوشکاري شده
1پل و لوال و قفل جوشکاري شده

A 1کیفیت

B 1کیفیت

1تسمه پشتی 50

تسمه پشتی خم 
دار 42

1

1تسمه پشتی 42

500انگشتی پله اي

انگشتی قالویزي
3 میل

500

انگشتی مهره دار 
بلند

500
500میل 3
500میل 4
500میل 5
mm271,000
mm300
mm321,000
mm381,000

50لوال 2 تیکه

50لوال 3 تیکه

1سانت 6کتابی 2 میل

1قفل کن فنردار

1قفل کن با یو

100میل 3
100میل 4

زیر دسته

انگشتی مهره دار 
کوچک

مکانیزم زیمنسی

بوش داخل دسته



1جفتی ( نر ماده )پولک دوبل

1,500گالوانیزه شدهواشر مکانیزم

100سایز 6

100سایز 7

1صلیبی 432

1صلیبی 322

1صلیبی 622

500پیچ اتاقی

استپ پایه لوله 
اي نگهدارنده

800

استپ پایه آرین 
نازك

1,200

استپ پایه آرین 
ضخیم

400

1,600استپ پایه لیو
درپوش پایه 
آرین و دسته 

کروم
4,000

2,400درپوش لوله 32

درپوش دسته 
آریانا

1

در پوش دسته 
رایانه

1

3,200واشر نگهدارنده

2,500واشر پالستیکی

فنر



8,000درپوش مهره 8

در پوش تخم 
مرغی

2,500

ابرویی

جا مارکی

1,000حلقه اپن

1,000ضربه گیر آرین
81
101

204,000*40درپوش
بوش پالستیکی 

داخل مهره
2,000

302,000*50درپوش
10سایز8
10سایز 10
10سایز12
10سایز 21
10سایز 27
20سایز8
20سایز 10
20سایز12
10سایز 21
10سایز 27

خروسک پیچ

رنگ جک ھا مشکی میباشد در 
صورت آبکاری 5.000 تومان 

اضافھ میشود

رنگ جک ھا مشکی میباشد در 
صورت آبکاری 5.000 تومان 

اضافھ میشود

 جک ارگو(   در 
ضورت خرابی هر 

جک 2 جک  تحویل 
بگیرید ) 

جک لنسر




