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ایران کدشـــرح محصولکد محصولردی

1M 901  1111100633750002(2 و1 )صندلی مديريتی الندا

2M 903  1111100633750003مکانیزم سنکرون _ ( 2و1 )صندلی مديريتی امگا

3M 910 1111100633750006( حالته 3)مکانیزم سنکرون  _( 2 و1 )صندلی مديريتی   زيگما

4M 908 دسته تنظیمی _مکانیزم سنکرون  _صندلی مديريتی  آريا

5M 909 1111100633750048( حالته8)مکانیزم سنکرون  _ صندلی مديريتی طبی  کسری

6M 911 ( حالته8)مکانیزم سنکرون  _  ( 1 )صندلی مديريتی طبی  کسری

7M 912 1111100633750049دسته تنظیمی  _مکانیزم سنکرون  _ صندلی مديريتی کالسیک

8M 913 1111100633750040( حالته3)مکانیزم سنکرون  _  ( 2و1 )صندلی مديريتی سیلور

9M 915 1111100633750041مکانیزم سنکرون _صندلی مديريتی سورنا

10S 802 1111100633750007مکانیزم سنکرون _  2004صندلی کارشناسی

11S 803 1111100633750008مکانیزم سنکرون _  2002صندلی کارشناسی

12S 804 1111100633750009مکانیزم سنکرون _ (2و1)صندلی کارشناسی مگا

13S 811 دسته تنظیمی _مکانیزم سنکرون  _صندلی کارشناسی کالسیک

1111100633750052مکانیزم سنکرون _صندلی کارشناسی دلتا

14S 812مکانیزم سنکرون _صندلی کارشناسی سورنا
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15P 701 1111100633750013مکانیزم سنکرون _صندلی کارمندی مديکال

16P 702  1111100633750014مکانیزم سنکرون _صندلی کارمندی بتا

17P 703 1111100633750015مکانیزم سنکرون _صندلی کارمندی آلفا

18P 704  1111100633750016مکانیزم سنکرون _صندلی کارمندی ماندا

19P 706  1111100633750017مکانیزم سنکرون _  522صندلی کارمندی

1111100633750018مکانیزم سنکرون _صندلی کارمندی  گاما 20

21Ps/ 708 1111100633750019دسته ثابت _مکانیزم سنکرون  _ ( 2و1 )صندلی کارمندی ونوس

22P 710 حالته3مکانیزم  _ ( 1 )صندلی کارمندی پارمیس 

23P 714 1111100633750020(2 و1 )صندلی کارمندی ماکان

24P 718 دسته تنظیمی _صندلی کارمندی کالسیک

25P 7201111100633750042فريم آبکاری _صندلی کارمندی رويال

26P 7221111100633750043صندلی کارمندی تنديس

26P 7221111100633750051صندلی کارمندی گلديس
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27M F9071111100633750045صندلی کارشناسی کنفرانسی زيگما
28S F 80220041111100633750046صندلی کارشناسی کنفرانسی
29S F 80320021111100633750047صندلی کارشناسی کنفرانسی
30S F 804 (1)صندلی کارشناسی کنفرانسی مگا

31S F 805 (2)صندلی کارشناسی کنفرانسی مگا

32S F 812صندلی کارشناسی کنفرانسی سورنا

33P F 701صندلی کارمندی کنفرانسی مديکال

34P F 702صندلی کارمندی کنفرانسی بتا

35P F 703صندلی کارمندی کنفرانسی آلفا

36P F 704صندلی کارمندی کنفرانسی ماندا

37P F 7065221111100633750039صندلی کارمندی کنفرانسی
38PF-B  708 ( 1 )صندلی کارمندی کنفرانسی ونوس

39PF-B  709 ( 2 )صندلی کارمندی کنفرانسی ونوس

40P F 718 دسته تنظیمی _صندلی کارمندی کنفرانسی کالسیک

41P F 720صندلی کارمندی کنفرانسی رويال

42P F 722صندلی کارمندی کنفرانسی تنديس

43EW 316دسته تحريردار سبددار1صندلی  دانش آموزی ونوس 

44EW 307 1111100933750039 دسته تحريردار سبددار522صندلی  دانش آموزی

45EW 313 1111100633750028دسته تحريردار سبددار ( 1 )صندلی ماکان
46E 314 1111100633750029دسته دار ( 1 )صندلی ماکان
47E -X 314 1111100633750030بدون دسته ( 1 )صندلی ماکان
48E 315 1111100633750031دسته دار ( 2 )صندلی ماکان
49E-X 315 بدون دسته ( 2 )صندلی ماکان

50D 401 522صندلی نقشه کشی

51D 405 11111100633750035صندلی نقشه کشی ماکان
52D 406 21111100633750036صندلی نقشه کشی ماکان
53D 407 1صندلی نقشه کشی پارمیس

54D 408صندلی نقشه کشی پارمیس

55D 409 ( 1 )صندلی نقشه کشی ونوس

56D 410 ( 2 )صندلی نقشه کشی ونوس
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57F 601 ( 1 )مبل انتظار امگا

58F 602 ( 2 )مبل انتظار امگا

1111100633750007تک نفره _مبل راحتی لوکا 
1111100633750008دو نفره _مبل راحتی لوکا 

1111100633750009تک نفره _مبل راحتی میالن 
1111100633750010دو نفره _مبل راحتی میالن 

59F 604 21111500633750001 و 1مبل انتظار مگا
60F 6061111100633750021مبل انتظار اطلس
61F 6071111500633750006مبل انتظار لیندا
62F 608 1111500633750002تک نفره _مبل راحتی الندا

63F 609 1111500633750003دو نفره _مبل راحتی الندا
64F 620 1111500633750004تک نفره _مبل راحتی آرامیس
65F 621 1111500633750005دو نفره _مبل راحتی آرامیس
66F 624 تک نفره _مبل راحتی آرام

67F 625 دو نفره _مبل راحتی آرام

68F 626 سه نفره _مبل راحتی آرام

69F 629 تک نفره _مبل راحتی آريس

70F 630 دو نفره _مبل راحتی آريس

71F 610میز جلو مبلی امگا با شیشه

72F 611میز بغل مبلی امگا با شیشه

73F 612میز جلو مبلی اطلس با شیشه

74F 613میز بغل مبلی اطلس با شیشه

75F 6141112000633750004میز بغل مبلی لیندا با شیشه
76F 6151112000633750003میز جلو مبلی لیندا با شیشه
77F 616111200063375002میز جلو مبلی الندا با شیشه
78F 617111200063375001میز بغل مبلی الندا با شیشه
79F 6181112000633750005میز جلو مبلی آرامیس با شیشه
80F 6191112000633750006میز بغل مبلی آرامیس با شیشه
81F 627میز جلو مبلی آرام با شیشه

82F 631میز جلو مبلی آريس با شیشه

4

ان
لم

ــ
ــ

مب
ـز

ــ
ــ

ــ
می



گروه

ف
ایران کدشـــرح محصولکد محصولردی

83C 501 چهارنفره _ 522صندلی انتظار

84C 502 سه نفره _ 522صندلی انتظار

85C 503 دو نفره _ 522صندلی انتظار

86C 507 سه نفره _ 2006صندلی انتظار

87C 508 دو نفره _ 2006صندلی انتظار

88C 510 چهار نفره _ ( 1 )صندلی انتظار ونوس

89C 513 سه نفره _ ( 1 )صندلی انتظار ونوس

90C 514 دو نفره _ ( 1 )صندلی انتظار ونوس

91C_ X 515 چهار نفره  _ ( 1 )صندلی انتظار ماکان

92C_ X 516 1211100633750037سه  نفره  _ ( 1 )صندلی انتظار ماکان
93C_ X 517 دو نفره  _ ( 1 )صندلی انتظار ماکان

94C_ X 520 چهار نفره  _ ( 2 )صندلی انتظار ماکان

95C_ X 518 1211100633750038سه  نفره  _ ( 2 )صندلی انتظار ماکان
96C_ X 519 دو نفره  _ ( 2 )صندلی انتظار ماکان

97C _ 521  1111100633750044سه نفره  _صندلی انتـظار استـار
98C _ 522  1111100633750044دو نفره  _صندلی انتـظار استـار
99CT _ 522 1111100633750044با میز  _دو نفره  _صندلی انتـظار استـار
100EW 310 چهار نفره _ دانش آموزی دسته تحريردار سبددار522صندلی انتظار

101EW 311 سه نفره _ دانش آموزی دسته تحريردار سبددار 522صندلی انتظار

102EW 312 دو نفره _ دانش آموزی دسته تحريردار سبددار 522صندلی انتظار

103EW 510چهار نفره  _ دانش آموزی دسته تحريردار سبددار 1صندلی انتظار ونوس

104EW 513سه نفره _ دانش آموزی دسته تحريردار  سبددار 1صندلی انتظار ونوس

105EW 514دو نفره _ دانش آموزی دسته تحريردار  سبددار 1صندلی انتظار ونوس
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