
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401 لاس شورف رپ نویزیولت زیم لدم 25

 

 بوچ زا هک نردم و کیسالک ياه زیم .تسا هدرک مهارف هاگشورف رد نویزیولت زیم زا ییالاب عونت لیهس هعومجم

 .تسا هدش هتخاس زلف و بوچ و

 .میهدیم هئارا ار تمیق نیرتهب و تیفیک نیرتهب تنامض ربتعم دنرب کی ناونع هب

 

 نویزیولت زیم بسانم زیاس باختنا يامنهار

 ینعی تسا tv رطق رگنایب ددرگ یم مالعا هک یچنیا هک تفرگ رظنرد ار عوضوم نیا دیاب يو یت يریگهزادنا يارب

 چنیا ره اریز دشاب یم رتم یتناس 125 نازیم هب يرطق ياراد (125=2.5×50) دراد چنیا 50 هک tv لاثم يارب

 يارب هک تسا tv (ضرع( انهپ دراد تیمها tv زیم دیرخ يارب هچنآ اما .دشاب یم رتم یتناس 2.5 اب لداعم ابیرقت



 تسا یچنیا 50 يو یت يارب بسانم هک يزیم سپ دشاب یم رتم یتناس 110 اب ربارب ادودح یچنیا 50 يو یت کی

 لقادح یچنیا 65 يو یت کی يارب بیترت نیمه هب و دشاب هتشاد رتم یتناس140 دودح رد یلوط لقادح دیاب

 یت زیم ،دنتسه چنیا 60 یلا 50 لزانم ياه tv رثکا هک ییاجنآ زا اما .تسا زاین رتم یتناس 180 اب ربارب یلوط

 ریز ریواصت رد.دنشاب یم TV ياهزیم زیاس نیرت شورفرپ و نیرت بوبحم رتم یتناس 160 لوط اب ياه يو

 .دییامرف هدهاشم ار نآ چنیا ساسا رب tv ره )انهپ( ضرع یبیرقت هزادنا دیناوتیم

 1401 يد – نارهت نویزیولت زیم تمیق تسیل

 

 تم/ق لوصحم مان ف#در
 شورف
 زیاس :;ن:9نیا

 180~120 6490000 7000000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 0090 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 1
 180~120 6490000 6900000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 0089 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 2
 180~120 5990000 6550000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 0080 لدم MDF ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 3
 180~120 5190000 6200000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 151 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 4
 180~120 4890000 5600000 )ودرگ بوچ f/بط شکور( ل/هس 104 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 5
 180~120 5490000 5900000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 142 لدم MDF و بوچ ی?9صح نردم نوCDEDلت @?9م 6
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 105 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 7
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 138 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 8
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 101 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 9

 180~120 2990000 3450000 ل/هس 120 لدم زلف و MDF نردم نوCDEDلت @?9م 10
 180~120 2790000 2790000 ل/هس 119 لدم زلف و MDF راد هقlط نردم نوCDEDلت @?9م 11
 180~120 3490000 3950000 ل/هس 118 لدم زلف و MDF نردم نوCDEDلت @?9م 12
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( 141 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 13
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 137 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 14
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 136 لدم MDF و بوچ ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 15
 180~120 4890000 5600000 )طولf j/بط شکور( ل/هس 135 لدم MDF و بوچ ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 16
 180~120 4690000 5190000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 134 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 17
 180~120 4890000 5600000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 133 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 18
 180~120 4690000 4890000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 132 لدم MDF و بوچ ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 19
 180~120 4690000 4890000 )طولj بوچ f/بط شکور( ل/هس 130 لدم MDF و بوچ ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 20
 180~120 4190000 4190000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 129 لدم MDF و بوچ د#دج نوCDEDلت @?9م 21
 180~120 4190000 4190000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 125 لدم MDF و بوچ p#دlت نردم نوCDEDلت @?9م 22
 180~120 4190000 4450000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 124 لدم MDF و بوچ نردم نوCDEDلت @?9م 23
 180~120 4290000 4950000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 123 لدم MDF ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 24
 180~120 5990000 6850000 )گنس حqط شکور( ل/هس 0084 لدم MDF نردم نوCDEDلت @?9م 25
 180~120 4590000 4590000 )مویکو شخ دض و بآ دض شکور( ل/هس 0081 لدم MDF و بوچ ک/سال̀ نوCDEDلت @?9م 26


