
 ليست قيمت سيستمهای آشپزخانه چوکامير

 نوع )هر متر(قيمت 

  P.V.Cنوار  MDF لترون نوار اتويی درب ) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 2.250.000

 P.V.Cنوار  MDF درب  P.V.Cلترون نوار ) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 2.300.000
 P.V.Cنوار  MDF مالمين نوار اتويی درب ) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 2.400.000

 P.V.Cنوار  MDF نوار اتويی درب  MDF) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 2.500.000

 MDFپروفيل  لترون نوار اتويی درب ) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 2.600.000

 MDFپروفيل  نوار اتويی درب  MDF) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 2.700.000
 برانمم نوار اتويی درب  MDF) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 3.700.000

 چوب ماسيو،راش، بلوط و گردو درب  P.V.Cنوار   MDF) بدنه(کابينت با يونيت  لایر 7.700.000

 .جهت سفارش اينترنتی منظور گرديده استو  1/7/89لغايت  1/2/89ليست قيمت های فوق از تاريخ                      •

 .انبوه سازان محترم از تخفيف ويژه مديريت برخوردار هستند                     •

 .درصد هزينه حمل و نصب محاسبه گرديده است 12قيمت های فوق درب کارخانه و بدون احتساب                      •

  .                                              انتخاب رنگ درب به عهده مشتری می باشدگوناگونی و                      •

. 70cmو هوايي تمام شده  90cmهر متر استاندارد كابينت عبارت است از ارتفاع زميني                      •
 
 

 ليست قيمت سيستم کمدهای مدرن چوکامير  

 نوع )هر متر مربع(قيمت 
  40cmکمد با يونيت بدنه لترون نوار اتويی درب مالمين عمق  لایر 1.700.000

  40cmدرب مالمين عمق  P.V.Cکمد با يونيت بدنه مالمين نوار  لایر 1.900.000

  40cmعمق  MDFدرب  P.V.Cنوار  MDFکمد با يونيت بدنه  لایر 2.050.000

 .افزوده خواهد شد افزايش عمق کمد به قيمت ها                     •

 .ابزار و يراق های مختلف از قبيل درب های کشويی جکی و اتوبوسی عالوه بر قيمت فوق فاکتور خواهند گرديد                     •

 .درصد هزينه حمل و نصب محاسبه گرديده است 12قيمت های فوق درب کارخانه و بدون احتساب                      •

در رنگ های متنوع و مطابق با طراحی و استانداردهای روز اروپا در کاتولوگ های  LCDساخت و سفارش انواع ميزهای زير تلويزيونی                      •
 .قابل رويت و سفارش می باشند 2010

 .تخصصی رايگان می باشد مراجعه جهت ثبت سفارش و برآورد قيمت اوليه و طراحی اوليه و همچنين ارئه مشاوره                     •

 با احترام

 مديرعامل شرکت صنايع چوب و کاغذ امير

 )چوکامير(

 امير اردالن


