
(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوانرویهتوضیح
10cگرد m10 w100ریال670,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
11/5cگرد m16 w60ریال1,055,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
16/5cگرد m24 w40ریال1,890,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
21/5cگرد m36 w20ریال2,510,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 

10cمربع m10 w50ریال685,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
11/5cمربع m16 w60ریال1,070,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
16/5cمربع m24 w40ریال1,920,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
21/5cمربع m36 w20ریال2,550,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوانرویهتوضیح
12cگرد m18 w60ریال1,240,000مهتابی/آفتابی عدد 
17cگرد m25 w40ریال1,975,000مهتابی/آفتابی عدد 
22cگرد m36 w20ریال2,580,000مهتابی/آفتابی عدد 
29cگرد m48 w20ریال4,100,000مهتابی/آفتابی عدد 

12cمربع m18 w60ریال1,290,000مهتابی/آفتابی عدد 
17cمربع m25 w40ریال2,040,000مهتابی/آفتابی عدد 
22cمربع m36 w20ریال2,670,000مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان
6 w100ریال460,000آفتابی عدد 
18 w20ریال1,280,000آفتابی عدد 
30 w10ریال2,080,000مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان
10w50ریال490,000مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان
5 w100ریال355,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
10 w50ریال670,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
16 w50ریال855,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
24 w20ریال1,330,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
32 w20ریال2,030,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 
32 w10ریال1,940,000مهتابی عدد 
42 w10ریال2,580,000یخی/مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان
40 w30ریال1,365,000مهتابی/آفتابی عدد 
60 w30ریال2,070,000مهتابی/آفتابی عدد 
80 w30ریال2,720,000مهتابی/آفتابی عدد 

23cm رویه 19cmبرش 

23cm رویه 19cmبرش 

90 c m
120 c m

7cm رویه 5cmبرش 

10cm رویه 7/5cmبرش 

12cm رویه 9cmبرش 

14/5cm رویه 11cmبرش 

18/5cm رویه 14cmبرش 

Down Lightبدنه آلومینیمی

پنل فول الیت توکار سایزشو زیبانور

پنل فول الیت روکار زیبانور

پنل دور شیشه ای زیبانور
توضیح

12cm رویه 7/5cmبرش : گرد

. سانتی متر می باشد5    حداقل سایز برش برای پنل های سایزشو زیبانور 

10/5cm رویه 7cmبرش 

        بدنه آلومینیمی

 زیبانورSMDپنل نورازکف 
توضیح

گرد و مربع

26cm رویه 22/5cmبرش : گرد و مربع

 زیبانورDOBپنل نورازکف 
توضیح
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پنل براکتی زیبانور
توضیح
60 c m
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(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

50 w10ریال4,030,000مهتابی/آفتابی عدد 

60 w10ریال4,730,000مهتابی/آفتابی عدد 

80 w10ریال5,380,000مهتابی/آفتابی عدد 

100 w10ترکیبی عدد-

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

30 w30ریال2,220,000مهتابی/آفتابی عدد 

30 w30ریال2,370,000یخی عدد 

40 w20ریال3,715,000مهتابی/آفتابی عدد 

40 w20ریال3,895,000یخی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

30 w10ریال3,895,000مهتابی عدد 

50 w6مهتابی عدد-

100 w4مهتابی عدد-

150 w4مهتابی عدد-

200 w4مهتابی عدد-

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

50 w10ریال4,870,000مهتابی/آفتابی عدد 

100 w6ریال9,190,000مهتابی/آفتابی عدد 

150 w4ریال13,380,000مهتابی/آفتابی عدد 

200 w4ریال18,510,000مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

7 w100ریال240,000مهتابی/آفتابی عدد 

7 w200ریال240,000مهتابی/آفتابی عدد 
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IP65بدنه آلومینیمی، 

 زیبانورGU10المپ اشکی و 

توضیح

E14اشکی 

GU10جیوتن 

توضیح

IP65بدنه آلومینیمی، 

IP65بدنه آلومینیمی، 

IP65بدنه آلومینیمی، 

 زیبانورCOBپروژکتور 

IP65بدنه آلومینیمی، 

IP65بدنه آلومینیمی، 

چراغ ریلی زیبانور
توضیح

مشکی/ بدنه سفید

مشکی/ بدنه سفید

مشکی/ بدنه سفید

مشکی/ بدنه سفید

 زیبانورCOBپروژکتور 
توضیح

IP65بدنه آلومینیمی، 

IP65بدنه آلومینیمی، 

IP65بدنه آلومینیمی، 

Edge Lightپنل توکار، 

 توکار زیبانور60*60پنل 

Back Lightکانال توکار، 4پنل

توضیح

Edge Lightپنل توکار، 

Edge Lightپنل توکار، 
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(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

20 w50ریال625,000مهتابی/آفتابی عدد 

30 w50ریال1,105,000مهتابی/آفتابی عدد 

40 w30ریال1,505,000مهتابی/آفتابی عدد 

50 w20ریال1,820,000مهتابی/آفتابی عدد 

60 w20ریال2,120,000مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

50 w10ریال1,960,000مهتابی/آفتابی عدد 

75 w8ریال3,555,000مهتابی/آفتابی عدد 

100 w8ریال4,630,000مهتابی/آفتابی عدد 

125 w6ریال7,000,000مهتابی/آفتابی عدد 

150 w6ریال8,920,000مهتابی/آفتابی عدد 

(ریال)قیمترنگتعداددرکارتنتوان

5 w100ریال190,000مهتابی/آفتابی عدد 

7 w100ریال205,000مهتابی/آفتابی عدد 

9 w100ریال225,000مهتابی/آفتابی عدد 

12 w100ریال273,000مهتابی/آفتابی عدد 

15 w100ریال400,000مهتابی/آفتابی عدد 

18 w50ریال545,000مهتابی/آفتابی عدد 

22 w50ریال625,000مهتابی/آفتابی عدد  E 27
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E 27

 E 27

 E 27

 E 27

 E 27

E27بدنه آلومینیمی، 

E27بدنه آلومینیمی، 

 زیبانورLEDالمپ حبابی  

توضیح

E27تخم مرغی، 

 زیبانورLEDالمپ حبابی استوانه ای 

توضیح

E27بدنه آلومینیمی، 

E27بدنه آلومینیمی، 

E27بدنه آلومینیمی، 

E27بدنه پالستیکی، 

E27بدنه پالستیکی، 

E27بدنه پالستیکی، 

E27بدنه پالستیکی، 

 زیبانورLEDالمپ حبابی استوانه ای 

توضیح

E27بدنه پالستیکی، 

دیخش ردبرنواب
ازیب
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