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 (انواع وايـت بُـرد )قيمت ها به تومان ميباشد 

 ابعاد
cm 

مغناطيسي برد وگرين برد وايت  

آلفا مدل  

 (ضخيم فريم)

  مغناطيسي برد وگرين برد وايت

 بتا

 (نازک فريم)

 وايت برد مغناطيسي

 MDFفريم 

وايت بُرد  و گرين برد 

 مغناطيسي

 مدل راش

 )فريم تمام چوب(

مغناطيسي برد وايت  

آلفا فريم رو دو  

 (برد گرين برد وايت)

30 ×20 * 140.000 * * * 

40 ×30 * 210.0000 * * * 

50 ×30 370.000 235.000 400.000 * * 

50 ×40 400.000 290.0000 500.000 * * 

60 ×40 440.000 330.000 650.000 * * 

70 ×50 550.000 390.000 950.000 900.000 * 

90 ×60 740.000 520.000 1.200.000 1.300.000 * 

100×60 850.000 * * * * 

100 ×80 1.170.000 750.000 1.600.000 1.600.000 * 

120 ×90 1.400.000 1.100.000 2.100.000 1.800.000 4.100.000 

150 ×90 1.900.000 * * 2.400.000 4.400.000 

100×150 2.100.000 * * * * 

170 ×90 2.350.000 * * 2.700.000 4.600.000 

180 ×100 2.450.000 * * * * 

200 ×100 2.520.000 * * 3.200.000 4.950.000 

220 ×120 3.300.000 * * * * 

240 ×120 3.500.000 * * * * 

 انواع وايت برد شيشه ای         

وايت برد شيشه ای فريم  cmابعاد 

 آلومينيوم

 MDFوايت برد شيشه ای فريم 

 )الکچری(

وايت برد شيشه ای  سکوريت 

 بدون قاب

پايه مناسب برای ابعاد تخته 

 ها

موجودی عدم عدم موجودی ---- 30×50  ---- 

موجودی عدم ---- 40×60 موجودی عدم   ---- 

موجودی عدم 950.000 50×70 موجودی عدم    

 

 پایه دو ستون )آذر(
موجودی عدم 1.100.000 60×90 موجودی عدم   

موجودی عدم 1.600.000 80×100 موجودی عدم   

موجودی عدم 2.100.000 90×120 موجودی عدم    

 

 

 پایه دو ستون )صبا(

موجودی عدم 2.400.000 90×150 موجودی عدم   

موجودی عدم 2.600.000 90×170 موجودی عدم   

موجودی عدم 3.500.000 100×200 موجودی عدم   



      لیست قیمت تولیدات كارخانـه آسا بُـرد                              
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 ( انواع  تابلو اعالنات )قيمت ها به تومان ميباشد 

 اعالنات قابدار شيشه خور تابلو تابلو اعالنات ساده

 ابعاد
cm 

تابلو اعالنات  پارچه 

ای ساده  فريم 

 آلومينيوم

تابلو اعالنات  

 پارچه ای

 MDFفريم 

 پارچه  اعالنات تابلو

 ای

 راش فريم

 تابلو اعالنات شيشه خور

 MDFفريم 

 قفل + همراه شيشه

موجودی عدم * * 210.000 30× 50  

موجودی عدم * * 235.000 40× 60  

موجودی عدم 600.000 450.000 275.000 50× 70  

موجودی عدم 700.000 550.000 390.000 60× 90  

موجودی عدم 1.200.000 700.000 580.000 80× 100  

موجودی عدم 1.500.000 950.000 740.000 90× 120  

موجودی عدم 1.650.000 1.200.000 840.000 90× 150  

موجودی عدم 1.900.000 1.600.000 1.120.000 90× 170  

موجودی عدم 2.580.000 1.900.000 1.390.000 100× 200  

موجودی عدم  -- 2.300.000 120× 220  

 موجودی عدم  --- 2.6000 120× 240

 پـايه تابلو

 پايه دو ستون طرح آذر 1.700.000 پایه  آذر

 و کوچکتر( 80× 100چرخدار )جهت تابلوهای 

 پایه صبا

 
 ستون طرح صبا2پايه  1.800.000

 200تا120رنگ الکترواستاتيك، چرخدار، قابل تنظيم تابلوهاازطول

cm (100× 200تا 90× 120)تابلوهای 

 گردان

 )چرخشی(
 درجه تابلو در محور افقی 360پایه دوستون،رنگ استاتیك،چرخدار، قابلیت چرخش  2.200.000

 (100× 200تا 90× 120قابليت نصب )تابلوهای 

 مهریز

 )سنگین(
 پايه  بزرگ طرح  مهريز ،چرخدار،رنگ استاتيك 2.200.000

 125× 250و  125× 220جهت تابلو ها ی بزرگ 


