
توضیحاترنگتعدادعنوانکد محصولتصویرردیف

1DH-FR-CH-03ابعاد 49 در 49 در 77 سانتیمترسفید14صندلی سفید نظري

2DH-FR-CH-02سفید12صندلی سفید وارداتی
ابعاد 45.7 در 48.2 در81.2 

سانتیمتر

3DH-FR-CH-01سفید6صندلی سفید وارداتی دسته دار
ابعاد 58.4 در 62.2 در80 

سانتیمتر

4DH-FR-CH-04 سفید8صندلی بار سفید داتیس
ابعاد نشیمن 36 در 36 سانتیمتر 

و ارتفاع از 54 تا 80 سانتیمتر

5DH-FR-TB-04 قطر 80  و ارتفاع 73 سانتیمترسفید4میز گرد سفید پایه استیل

6DH-FR-TB-01ابعاد 80 در 80 در 73 سانتیمترسفید4میز مربع سفید با پایه استیل

7DH-FR-TB-12ابعاد 60 در 60 در 98 سانتیمترسفید2میز بار سفید با پایه بلند استیل

8DH-FR-TB-05ابعاد 80 در 80 در 40 سانتیمترسفید1میز جلو مبلی

9DH-FR-TB-02ابعاد 160 در 80 در 73 سانتیمترسفید1میز کنفرانس سفید پایه سفید

10DH-FR-TB-03ابعاد 120 در 80 در 73 سانتیمترسفید1میز کنفرانس سفید پایه سفید

11DH-FR-EQ-01آکاردئونی 32 در 24 سانتیمترآلومینیوم9استند کاتالوگ

2,000,000              ریال

2,000,000              ریال

2,600,000             ریال

3,000,000              ریال

2,000,000              ریال

1,000,000               ریال

1,300,000              ریال

900,000                 ریال

2,000,000              ریال

2,000,000              ریال

لیست اجاره مبلمان و تجهیزات

مبلمان

بهاي اجاره براي 1 الی 

4 روز

500,000                ریال



12DH-FR-EQ-09ابعاد 42 در 172 سانتیمترسفید1جالباسی سفید

13DH-FR-TB-08ابعاد 50 در 100 در 90 سانتیمترسفید24کمد کوتاه دو درب

14DH-FR-TB-11ابعاد 50 در 50 در 110 سانتیمترسفید23کانتر کوچک تک درب

15DH-FR-TB-01ابعاد 240 در 67 در 110 سانتیمترسفید1میز اطالعات بزرگ

16DH-FR-TB-01ابعاد 230 در 60 در 110 سانتیمترسفید1میز اطالعات بزرگ

17DH-FR-TB-09ابعاد 160 در 60 در 110 سانتیمترمشکی1میز بار مشکی

18DH-FR-TB-10ابعاد 120 در 80 در 120 سانتیمترمشکی1میز اطالعات

19DH-FR-EQ-08ابعاد 25 در 28 در 120 سانتیمترمشکی5استند تبلیغاتی

20DH-FR-EQ-06 100مشکی32هر عدد پرژکتور روشناییW-COB-LED-PAR-
255x255x365 mm Light

21DH-FR-EQ-07مشکی1دستگاه کنترل سیستم روشناییDMX192-pro chine 
L570xW185xH120mm

22DH-FR-EQ-04ابعاد 30 در 8 در 8 سانتیمترسفید5سه راهی 5 متري

23DH-FR-EQ-05ابعاد 30 در 8 در 8 سانتیمترسفید10سه راهی 3 متري

24DH-FR-EQ-03
 تلویزیون هوشمند سامسونگ 43

اینچ
ابعاد 97.5 در 63.7 سانتیمترمشکی1

25DH-FR-EQ-02 مشکی1ایستادهپایه تلویزیون
براي تلویزیون هاي 32 تا 55 

اینچ ارتفاع از 120 تا 160 
سانتیمتر

2,500,000             ریال

200,000                 ریال

150,000                ریال

6,000,000              ریال

1,000,000               ریال

2,000,000              ریال

2,500,000             ریال

1,000,000               ریال

1,200,000              ریال

1,500,000              ریال

1,300,000              ریال

1,300,000              ریال

4,000,000              ریال

4,000,000              ریال
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