
تعدادکارتن گارانتی توضیح

200 1401/11 *

200 1401/11 *

50 1401/05 IP 65 واترپروف 

100 1401/11 10cmرویه 

100 1401/11 11.5cmرویه توکار 

60 1401/11 17cmرویه  معمولی 

40 1401/11 22.5cmرویه

100 1402/5 9.5cmرویه 

60 1402/5 11.5cmرویه  توکار 

40 1402/5 16.5cmرویه  تمام نور

20 1402/5 22cmرویه 

30 1402/05 120c m براکت 

1/020/000 افتابی  / وات  فول  ایرانمهر مهتابی 18پنل سایزشو 

1/620/000 افتابی   /وات فول ایرانمهر مهتابی 24پنل سایز شو

2/300/000  وات فول ایرانمهر مهتابی 36پنل سایز شو 

1/015/000  وات ایرانمهر مهتابی 18پنل سایزشو 

1/250/000 افتابی  / وات ایرانمهر مهتابی 24پنل سایز شو 

670/000 افتابی  / وات فول  ایرانمهر مهتابی 12پنل سایز شو 

1/015/000  وات افتابی  15چراغ بیضی واترپروف 

600/000 افتابی  / وات ایرانمهر مهتابی 10پنل سایز شو 

670/000 افتابی   / وات ایرانمهر مهتابی 12پنل سایز شو 

235/000 افتابی /وات فیالمنت ایرانمهر مهتابی 4اشکی 
اشکی

250/000 وات فیالمنت شامپاینی ایرانمهر   افتابی 4اشکی

                                                                               لیست قیمت محصوالت ایرانمهر  

                                                                       1401                                                                                                                                               یکم خرداد  ماه  

عکس محصول  (ریال)قیمت  نام کاال

2/150/000افتابی  /وات مهتابی 80ایرانمهر 120cmبراکت 



40 1402/05 ** چراغ

40 1402.05 ** ریلی 

40 1402/06 IP 65 دکوراتیو

50 1401/12 11.5cmرویه 

40 1401/12 17cmرویه  روکار 

20 1402/5 22.5cmرویه  گرد

20 1402/5 29cmرویه  تمام نور

40 1401/12 17.5cmرویه  روکار 

20 1402/5 22.5cmرویه  مربع

20 1402/5 29cmرویه  تمام نور

200 1401/05 * هالوژن 

4/150/000

150/000  وات پایه استارتی مهتابی 7هالوژن سرامیکی 

با کسر درصد همکاری  

 وات گرد ایرانمهر مهتابی  48پنل روکار فول الیت 

1/900/000 افتابی  / وات مربع مهتابی 24پنل روکار فول الیت 

2/750/000  وات مربع ایرانمهر مهتابی  36پنل روکار فول الیت 

4/400/000  وات مربع  ایرانمهر مهتابی 48پنل روکار فول الیت 

5/100/000 افتابی /وات قابل تنظیم مهتابی 10دکوراتیو دو طرفه بدنه مشکی 

1/130/000

2/150/000 مهتابی /وات افتابی 30 بدنه مشکی cobچراغ ریلی 

1/750/000 افتابی / وات گرد ایرانمهر مهتابی 24پنل روکار فول الیت 

2/550/000 افتابی / وات گرد ایرانمهر مهتابی 36پنل روکار فول الیت 

افتابی / وات گرد ایرانمهر مهتابی 18پنل روکار فول الیت 

2/150/000مهتابی /وات افتابی 30 بدنه سفیدcobچراغ ریلی 


