
SYSTEM PRICE LİSTS

لیست قیمت محصوالت تولیدي

به زندگی از پنجره هاي ما بنگرید.

Look at the life from our window.

فارسی

دی

1395



سیسـتم هاي شیـشه بالکـن تاشـو

FOLDING GLASS BALCONY SYSTEMS

فارسی

لیست قیمت سیستم هاي شیشه بالکن



www. .comarianjam

سفید کوره ايشیشه بالکن کالسیک با پروفیل  با مونتاژ و نصب

با مونتاژ و نصب نقره اي مات آنادایز شیشه بالکن کالسیک با پروفیل 

با مونتاژ و شیشه - بدون نصب  سفید کوره اي شیشه بالکن کالسیک با پروفیل

 نقره اي مات آنادایزشیشه بالکن کالسیک با پروفیل با مونتاژ و شیشه - بدون نصب

سفید کوره ايشیشه بالکن کالسیک با پروفیل  با مونتاژ - بدون شیشه ونصب

 نقره اي مات آنادایزشیشه بالکن کالسیک با پروفیل با مونتاژ - بدون شیشه ونصب 

قیمتواحدشرح سیستم
واحد به ریال

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

1.900.000

1.670.000

2.000.000

1.100.000

1.600.000

1.170.000

لیست قیمت شیشه بالکن سري کالسیک (صادراتی)

  

تفاوت قیمت در گزینه هاي درخواستی :

سیستم هاي شیشه بالکن تاشو

قیمت هاي فوق بر اساس پروفیل هاي درجه یک درزگیرهاي پالستیکی محاسبه شده است.

حداقل ارتفاع استاندارد در سیستم شیشه بالکن کالسیک 1600 میلی متر است. بدیهی است براي سیستم هاي با ارتفاع کمتر، ارتفاع استاندارد محاسبه می گردد.

درزگیرهاي آلومینیومی مویی دار (همرنگ پروفیل هاي سیستم) : 100.000 ریال به ازاي هر متر مربع  (درصورت تمایل مشتري)

هزینه سوراخ : 450.000 ریال  (درصورت نیاز)

سندبالست : طبق لیست قیمت سندبالست  (درصورت تمایل مشتري)

قیمت سیستم هاي بدون نصب، تحویل درب کارخانه تبریز است.

قیمت سیستم هاي با نصب، براي تبریز و شهرك هاي اطراف آن است.

درقیمت هاي فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است.

مدت زمان آماده سازي براي سیستم هاي بانصب، 17روز کاري و براي سیستم هاي با شیشه و بدون نصب 14روز کاري و براي سیستم هاي بدون شیشه 3 روز کاري می باشد.
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سفید کوره ايشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و نصب

نقره اي مات آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و نصب

شامپاینی براق آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و نصب

طالیی براق آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و نصب

طرح چوبشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و نصب

سفید کوره ايشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و شیشه - بدون نصب

نقره اي مات آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و شیشه - بدون نصب

شامپاینی براق آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و شیشه - بدون نصب

طالیی براق آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و شیشه - بدون نصب

طرح چوبشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ و شیشه - بدون نصب

سفید کوره ايشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ - بدون شیشه و نصب

نقره اي مات آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ - بدون شیشه و نصب

شامپاینی براق آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ - بدون شیشه و نصب

طالیی براق آنادایزشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ - بدون شیشه و نصب

طرح چوبشیشه بالکن گلد ترکیه با پروفیل  با مونتاژ - بدون شیشه و نصب

قیمتواحدشرح سیستم
واحد به ریال

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2M

 

2.200.000

1.720.000

2.600.000

1.930.000

1.290.000

2.300.000

1.790.000

2.600.000

1.150.000

1.430.000

2.400.000

1.930.000

1.650.000

1.220.000

1.430.000

لیست قیمت شیشه بالکن سري گولد (ترکیه)

  

  

سیستم هاي شیشه بالکن تاشو
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سیستم هاي شیشه بالکن تاشو

تفاوت قیمت در گزینه هاي درخواستی :

 قیمت هاي فوق بر اساس پروفیل هاي درجه یک وارداتی با مارك                          و درزگیرهاي پالستیکی محاسبه شده است.

حداقل ارتفاع استاندارد در سیستم شیشه بالکن گولد 1600 میلی متر است. بدیهی است براي سیستم هاي با ارتفاع کمتر، ارتفاع استاندارد محاسبه می گردد.

درزگیرهاي آلومینیومی مویی دار (همرنگ پروفیل هاي سیستم) : 100.000 ریال به ازاي هر متر مربع  (درصورت تمایل مشتري)

هزینه سوراخ : 450.000 ریال (درصورت نیاز)

سندبالست : طبق لیست قیمت سندبالست (درصورت تمایل مشتري)

قیمت سیستم هاي بدون نصب، تحویل درب کارخانه تبریز است.

قیمت سیستم هاي با نصب، براي تبریز و شهرك هاي اطراف آن است.

درقیمت هاي فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است.

مدت زمان آماده سازي براي سیستم هاي بانصب، 17روز کاري و براي سیستم هاي با شیشه و بدون نصب 14روز کاري و براي سیستم هاي بدون شیشه 3 روز کاري می باشد.

Lörenzö L�ne



فارسی

سیسـتم کابین دوش ریلی

SHOWERCABINS SYSTEMS

لیست قیمت کابین دوش هاي ریلی
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کابین دوش ریلی آماده (سري ویستا آلومینیومی) براي مشتري

بدون شیشهکابین دوش ریلی آماده  (سري ویستا آلومینیومی) براي همکار

قیمتواحدشرح سیستم
واحد به ریال

2M

 
2M

 

2.500.000

1.250.000

لیست قیمت کابین دوش هاي ریلی آریان جام

  

 

 

تفاوت قیمت در گزینه هاي درخواستی :

سیستم هاي کابین دوش ریلی

قیمت هاي فوق بر اساس پروفیل هاي درجه یک با رنگ هاي سفید کوره اي، نقره اي و شامپاینی آنادایز محاسبه شده است.

ارتفاع استاندارد براي کابین دوش هاي ریلی 2000 میلی متر است.

پروفیل به رنگ طالیی آنادایز وسایر رنگ هاي سفارشی : 300.000 ریال به ازاي هر متر مربع

سندبالست : در طرح هاي استاندارد 400.000 ریال به ازاي هر متر مربع

هزینه حمل و نصب در تبریز و شهرك هاي اطراف : 1.000.000 ریال به ازاي هر کابین

درقیمت هاي فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است.

مدت زمان آماده سازي براي سیستم هاي بانصب، 15 روز کاري و براي سیستم هاي بدون شیشه 3 روز کاري می باشد.



سیسـتم جام ویترین فروشگاهی

TOP-HUNG SYSTEMS

فارسی

لیست قیمت جام ویترین فروشگاهی
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جام ویترین فروشگاهی سري پارکدار - با شیشه و نصب

جام ویترین فروشگاهی سري پارکدار با شیشه - بدون نصب

جام ویترین فروشگاهی سري پارکدار - بدون شیشه و نصب

قیمتواحدشرح سیستم
واحد به ریال

2M

 
2M

 
2M

 

3.750.000

2.900.000

2.000.000

لیست قیمت جام ویترین فروشگاهی (سري پارکدار)

 

 

تفاوت قیمت در گزینه هاي درخواستی :

سیستم هاي جام ویترین فروشگاهی

درزگیرهاي آلومینیومی مویی دار : 100.000 ریال به ازاي هر متر مربع (درصورت تمایل مشتري)

هزینه سوراخ : 450.000 ریال (درصورت نیاز)

سندبالست : طبق لیست قیمت سندبالست (درصورت درخواست مشتري)

حداکثر ارتفاع قابل اجرا، 4متر و حداکثر عرض شیشه ها 1 متر می باشد.

براي پروژه هاي خاص و انبوه، قیمت اختصاصی ارائه می گردد.

هرگونه نقشه و درخواست غیراستاندارد، شامل هزینه هاي مربوطه خواهد بود.

قیمت سیستم هاي بدون نصب، تحویل درب کارخانه تبریز، و سیستم هاي با نصب، براي تبریز و شهرك هاي اطراف آن است.

درصورت نیاز به آهن کشی، هزینه آن بعهده کارفرما می باشد. 

درقیمت هاي فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است.

مدت زمان آماده سازي براي سیستم هاي بانصب، 20 روز کاري و براي سیستم هاي با شیشه و بدون نصب 15 روز کاري و براي سیستم هاي بدون شیشه 6 روز کاري می باشد.

 قیمت هاي فوق بر اساس پروفیل هاي درجه یک وارداتی با مارك                          و درزگیرهاي پالستیکی محاسبه شده است.

حداقل ارتفاع استاندارد در سیستم جام ویترین فروشگاهی 2300 میلی متر است. بدیهی است براي سیستم هاي با ارتفاع کمتر، ارتفاع استاندارد محاسبه می گردد.

Lörenzö L�ne



www. .comarianjam

جام ویترین فروشگاهی سري پروانه اي - با شیشه و نصب

جام ویترین فروشگاهی سري پروانه اي با شیشه - بدون نصب

جام ویترین فروشگاهی سري پروانه اي - بدون شیشه و نصب

قیمتواحدشرح سیستم
واحد به ریال

2M

 
2M

 
2M

 

3.250.000

2.650.000

1.750.000

لیست قیمت جام ویترین فروشگاهی (سري پروانه اي)

 

 

تفاوت قیمت در گزینه هاي درخواستی :

سیستم هاي جام ویترین فروشگاهی

درزگیرهاي آلومینیومی مویی دار : 100.000 ریال به ازاي هر متر مربع (درصورت تمایل مشتري)

هزینه سوراخ : 450.000 ریال (درصورت نیاز)

سندبالست : طبق لیست قیمت سندبالست (درصورت درخواست مشتري)

حداکثر ارتفاع قابل اجرا، 4متر و حداکثر عرض شیشه ها 1 متر می باشد.

براي پروژه هاي خاص و انبوه، قیمت اختصاصی ارائه می گردد.

هرگونه نقشه و درخواست غیراستاندارد، شامل هزینه هاي مربوطه خواهد بود.

قیمت سیستم هاي بدون نصب، تحویل درب کارخانه تبریز، و سیستم هاي با نصب، براي تبریز و شهرك هاي اطراف آن است.

درصورت نیاز به آهن کشی، هزینه آن بعهده کارفرما می باشد. 

درقیمت هاي فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است.

مدت زمان آماده سازي براي سیستم هاي بانصب، 20 روز کاري و براي سیستم هاي با شیشه و بدون نصب 15 روز کاري و براي سیستم هاي بدون شیشه 6 روز کاري می باشد.

 قیمت هاي فوق بر اساس پروفیل هاي درجه یک وارداتی با مارك                          و درزگیرهاي پالستیکی محاسبه شده است.

حداقل ارتفاع استاندارد در سیستم جام ویترین فروشگاهی 2300 میلی متر است. بدیهی است براي سیستم هاي با ارتفاع کمتر، ارتفاع استاندارد محاسبه می گردد.

Lörenzö L�ne
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