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قیمت درب کارخانهدرصد تخفیف حمل3 درصد تخفیف عمده فروش3درصد تخفیف خرده فروشی15

قیمت تولید کننده(ریال)قیمت حمل (ریال)قیمت عمده فروشی (ریال)قیمت مصرف کننده 

1AF-PS-7W وات 7المپ هالوژنی لنزدار SMD با سرپیچ GU10100317,900276,435268,383260,566

2AF-SGU10-6WD وات 6المپ هالوژنی دیفیوزدار SMD با سرپیچ GU10100262,900228,609221,950215,485

GU10140,00034,78333,76932,786سوکت 3163001001

4AF-G45-5W E14  100219,000190,435184,888179,503 وات با سرپیچ5المپ

5AF-G45-5W  E27  100219,000190,435184,888179,503 وات با سرپیچ5المپ

6AF-A60-8W  E27  100199,000173,043168,003163,110 وات با سرپیچ8المپ

7AF-B-0901-9W  E27  100259,000225,217218,657212,289 وات با سرپیچ9المپ

8AF-G65-12W  E27  100319,000277,391269,312261,468 وات با سرپیچ12المپ

9AF-A70-15W  E27  50449,000390,434379,063368,022 وات با سرپیچ15المپ

10AF-A80-18W  E27  50569,000494,782480,371466,380 وات با سرپیچ18المپ

11AF-A95-25W  E27  50790,000686,957666,948647,523 وات با سرپیچ25المپ

12AF-PAR-6WE14  50284,900247,739240,523233,518 وات پار، با سرپیچ6المپ

13AF-TC-5W  وات اشکی با سرپیچ 5المپ E14100189,000164,348159,561154,913

14AF-C-5W  وات شمعی با سرپیچ 5المپ E14100189,000164,348159,561154,913

15AF-TC37-7W  وات اشکی با سرپیچ 7المپ E14100273,900238,174231,237224,502

16AF-C37-7W  وات شمعی با سرپیچ 7المپ E14100273,900238,174231,237224,502

17AF-CU-30WAP  وات استوانه ای با سرپیچ 30المپ E27201,150,0001,000,000970,874942,596

18AF-CU-40WAP  وات استوانه ای با سرپیچ 40المپ E27101,639,0001,425,2171,383,7061,343,404

19AF-CU-50WAP  وات استوانه ای با سرپیچ 50المپ E27102,079,0001,807,8261,755,1711,704,049

20AF-CU-60WAP  وات استوانه ای با سرپیچ 60المپ E2762,695,0002,343,4782,275,2212,208,953

21AF-LN1-100W  وات با سرپیچ  100المپ E40 - (ضریب توان باال) - HPF66,050,0005,260,8695,107,6404,958,874

22AF-LN1-120W  وات با سرپیچ  120المپ E40 - (ضریب توان باال) - HPF66,590,0005,730,4355,563,5295,401,484

23AF-T8-10W-HPF وات 9المپ T8 بدنه شیشه ای، با پایه ، G13 - (ضریب توان باال) - HPF25570,000495,652481,216467,200
24AF-T8-20W-HPF وات 20المپ T8 بدنه شیشه ای، با پایه ، G13 - (ضریب توان باال) - HPF25847,000736,522715,070694,243

25AF-PL-18W  وات 18المپ PL  2، بدنه شیشه ای، با پایهG1150900,000782,609759,815737,684

26AF-D-3W وات آفتابی سری 3چراغ سقفی توکار SILVER20600,000521,739506,543491,789

27AF-D-8W وات آفتابی سری 8چراغ سقفی توکار SILVER20800,000695,652675,391655,719

28AF-SD-6W چراغ سقفیSMD وات  سری 6 توکار TITAN20900,000782,609759,815737,684

29AF-SD-6W-ADJ وات قابل تنظیم با بدنه آلومینیومی سری 6چراغ سقفی توکار SOLO20760,000660,870641,621622,933

30AF-SDA-8W چراغ سقفیSMD 20630,000547,826531,870516,379 وات بک الیت با بدنه آلومینیومی8 توکار

31AF-SDA-18W چراغ سقفیSMD 121,890,0001,643,4791,595,6111,549,137 وات بک الیت با بدنه آلومینیومی18 توکار

32AF-SDA-24W چراغ سقفیSMD 122,690,0002,339,1322,271,0012,204,856 وات بک الیت با بدنه آلومینیومی24 توکار

33AF-DAP-6W-ADJ وات لنز دار با بدنه آلوپالست سری 6چراغ سقفی توکار MARS20650,000565,218548,755532,772

34AF-DAP-9W-ADJ وات لنز دار با بدنه آلوپالست سری 9چراغ سقفی توکار MARS20720,000626,087607,852590,147

35AF-SD-12WS 201,490,0001,295,6521,257,9151,221,276 وات12پنل مربع سقفی روکار

36AF-SD-12WR 201,490,0001,295,6521,257,9151,221,276 وات12پنل گرد سقفی روکار

37AF-P60-50W (ضریب توان باال)-  وات 50پنل مربع سقفی توکار - HPF45,990,0005,208,6965,056,9864,909,695

38AF-P60-85W (ضریب توان باال)-  وات85پنل مربع سقفی توکار - HPF48,190,0007,121,7396,914,3106,712,922

39AF-BP-15WR وات 15پنل رو کار گرد BACK LIGHT Jupiter201,390,0001,208,6951,173,4911,139,311

40AF-BP-20WR وات 20پنل رو کار گرد BACK LIGHT Jupiter121,990,0001,730,4351,680,0341,631,101

41AF-BP-30WR وات 30پنل رو کار گرد BACK LIGHT Jupiter122,790,0002,426,0872,355,4242,286,819

42AF-BT-8WE وات 8پنل رو کار بیضی TRI PROOF Pluto20990,000860,869835,796811,452

43AF-BT-13WE وات 13پنل رو کار بیضی TRI PROOF Pluto201,490,0001,295,6521,257,9151,221,276

44AF-BT-15WR وات 15پنل رو کار گرد TRI PROOF Pluto121,690,0001,469,5651,426,7621,385,206

45AF-BT-20WR وات 20پنل رو کار گرد TRI PROOF Pluto122,190,0001,904,3481,848,8811,795,030

46AF-SFL-20W  202,090,0001,817,3911,764,4581,713,066 وات20نور افکن

47AF-SFL-30W  (ضریب توان باال)-  وات 30نور افکن - HPF63,290,0002,860,8702,777,5432,696,644

48AF-SFL-50W  (ضریب توان باال)-  وات 50نور افکن - HPF44,990,0004,339,1304,212,7484,090,047

49AF-SFL-100W  (ضریب توان باال)-  وات 100نور افکن - HPF110,990,0009,556,5229,278,1769,007,938

50AF-SFL-150W  (ضریب توان باال)-  وات 150نور افکن - HPF116,900,00014,695,65214,267,62313,852,061

51AF-SFL-200W  (ضریب توان باال)-  وات 200نور افکن - HPF119,900,00017,304,34716,800,33716,311,007

52AF-SLR-100W (ضریب توان باال)-  وات 100چراغ خیابانی - HPF 125,000,00021,739,13121,105,95220,491,216

53AF-SLR-150W (ضریب توان باال)-  وات 150چراغ خیابانی - HPF 129,000,00025,217,39224,482,90523,769,810

54AF-SLR-200W (ضریب توان باال)-  وات 200چراغ خیابانی - HPF 136,000,00031,304,34830,392,57129,507,350

 مالیات ارزش افزوده می باشد%۹آن را به همراه بهای خرید کاال یا خدمات می پردازد و شامل  (خریدار)است که مصرف کننده « مالیات غیر مستقیمی»مالیات بر ارزش افزوده 

 لیست قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده محصوالت شرکت صنایع الکترونیک افراتاب 

المپ های اشکی و شمعی

المپ های توان باال

المپ های سوله ای

T8 & PLLالمپ های 

LEDالمپ های 

المپ های هالوژنی

المپ های حبابی

المپ های جهت دار

مدل تعداد در کارتنشماره

SMDنورافکن های حرفه ای صنعتی

SMDچراغ های خیابانی 

شرح

SMDپنل های سقفی 

SMDچراغ های سقفی 

LEDچراغ های 


