تجهیزات نمایشگاهی -تهران
شرح کاال

ردیف

قیمت

تصویر

کد کاال

مبل یکنفره نیلپر

1

رنگهای موجود مشکی -قرمز -نخودی

1/777/777

B308

ابعاد99×86 :
مبل دونفره نیلپر
2

رنگهای موجود مشکی -قرمز -نخودی

2/777/777

B317

ابعاد99×128 :
مبل راحتی چرمی یکنفره
3

رنگ موجود مشکی و خردلی

1/777/777

B304

ابعاد92×98 :
مبل راحتی چرمی دونفره
6

رنگ موجود مشکی و خردلی

2/777/777

B305

ابعاد99×133 :
مبل چرمی یکنفره
8

8

ابعاد88×96 :
مبل چرمی سه نفره

1/777/777

3/777/777

B302

B303

ابعاد88×188 :

شرکت سهالن نما

طراح ،تولید کننده و مجری سازههای اداری و نمایشگاهی ،سولههای دائمی و موقت
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فاکس88933788 :

مبل راحتی چرمی

9

687/777

B315

ابعاد88×88 :

مبل راحتی استیل چرم
8

ابعاد87×87 :

877/777

B311

مبل تخم مرغی چرمی
7

ابعاد92×98 :

877/777

B307

صندلی
17

ابعاد88×88 :

877/777

B309

صندلی پشت بلند توکا
11

در رنگهای مشکی -زرشکی -شکالتی

387/777

B319

ابعاد176×61×67 :

12

صندلی پتروشیمی

317/777

B207

ابعاد83×88 :

شرکت سهالن نما

طراح ،تولید کننده و مجری سازههای اداری و نمایشگاهی ،سولههای دائمی و موقت
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تلفن88987788 :

فاکس88933788 :

13

صندلی آلومینیومی

267/777

B310

ابعاد87×88×88 :

16

صندلی مذاکره راحتیران

317/777

B205

ابعاد88×83 :

صندلی مذاکره
18

18

ابعاد99×68×68 :

صندلی جکدار

87/777

877/777

B206

B306

ابعاد78×98×98 :

میز گرد شیشهای
19

ابعاد77×77 :

677/777

B203

ارتفاع98 :
میز عسلی

18

ابعاد87×87 :

377/777

B204

ارتفاع69 :

شرکت سهالن نما

طراح ،تولید کننده و مجری سازههای اداری و نمایشگاهی ،سولههای دائمی و موقت
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تلفن88987788 :

فاکس88933788 :

میز پذیرایی
17

ابعاد88×119 :

877/777

B202

ارتفاع38 :
میز کنفرانس  8 MDFنفره
27

21

ابعاد177×187 :
میز کنفرانس پایه ضربدری با صفحه

22

شیشهای
صندلی کنفرانس
ثابت و چرخدار

1/877/777

B201

1/877/777
887/777

میز چوبی با پایه آبکاری
23

ابعاد98×98×98 :

387/777

B200

کانتر MDF

26

ابعاد87×127 :

887/777

B300

ارتفاع77 :

پیشخوان با انباری
28

ابعاد87×177 :

877/777

B301

ارتفاع77 :
استند مستری
28

ابعاد3858×78 :

1/777/777

B316

ارتفاع177 :

شرکت سهالن نما

طراح ،تولید کننده و مجری سازههای اداری و نمایشگاهی ،سولههای دائمی و موقت
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تلفن88987788 :

فاکس88933788 :

ویترین گردان
29

ابعاد62×62 :

887/777

B117

ارتفاع277-177 :
ویترین ثابت
28

ابعاد67×67 :

887/777

B116

ارتفاع177 :

آبسردکن و گرمکن
(بدون یخچال)

27

877/777

B114

ابعاد36×36 :
ارتفاع177 :

آبسردکن و گرمکن
(با یخچال)

877/777

37

B113

ابعاد36×36 :
ارتفاع173 :
یخچال
31

ابعاد87×87 :

887/777

B115

ارتفاع87 :

تلویزیون  LCDفلش خور
32

(اجاره  LCDبه صورت روزانه محاسبه
میگردد)

877/777

B112

ابعاد  62اینچ8158×77 :

شرکت سهالن نما

طراح ،تولید کننده و مجری سازههای اداری و نمایشگاهی ،سولههای دائمی و موقت
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تلفن88987788 :

فاکس88933788 :

پنکه

33

(اجاره پنکه به صورت روزانه محاسبه
میگردد)

187/777

B313

ابعاد129×68 :

36

جاکاتالوگی

287/777

B314

ابعاد169×37 :
38

پایه LCD

38

رگال

شرکت سهالن نما

طراح ،تولید کننده و مجری سازههای اداری و نمایشگاهی ،سولههای دائمی و موقت
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فاکس88933788 :

