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دسته با روکش فوم و چرم همرنگ بدنه + فوم سرد + مکانیزم اتوبوسی + کالف چوبی با تسمه کشی فلزی              M500D48,000,000صندلی مدیریت کد 1

دسته با روکش فوم و چرم همرنگ بدنه+ فوم سرد + مکانیزم کالجی  + کالف چوبی با تسمه کشی فلزی               M500D40,000,000صندلی کارشناسی کد 2

فوم سرد + پایه پروفیلی  +  کالف چوبی با تسمه کشی فلزی              C505D36,000,000صندلی کنفرانسی کد 3

              M700U50,000,000صندلی مدیریت کد 4700
قابل ارائه+  دسته با روکش فوم و چرم همرنگ بدنه + فوم سرد + مکانیزم اتوبوسی + کالف چوبی با تسمه کشی فلزی 

با روکش  چرم  یا پارچه

              M800U50,000,000صندلی مدیریت کد 5800
قابل ارائه+  دسته با روکش فوم و چرم همرنگ بدنه + فوم سرد + مکانیزم اتوبوسی + کالف چوبی با تسمه کشی فلزی 

با روکش  چرم  یا پارچه

             M900D48,000,000صندلی مدیریت کد 6
قابل ارائه+  دسته با روکش فوم و چرم همرنگ بدنه + فوم سرد + مکانیزم اتوبوسی + کالف چوبی با تسمه کشی فلزی 

با روکش  چرم  یا پارچه

              M950D40,000,000صندلی کارشناسی کد 7
قابل ارائه با+  دسته با روکش فوم و چرم همرنگ بدنه + فوم سرد + مکانیزم کالجی  + کالف چوبی با تسمه کشی فلزی 

روکش  چرم  یا پارچه

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  فوم سرد + پایه پروفیلی  +  کالف چوبی با تسمه کشی فلزی              C955D36,000,000صندلی کنفرانسی کد 8

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه + دسته انتگرال نرم + مکانیزم اتوبوسی               U550A40,000,000کد - صندلی مدیریت 9

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته انتگرال نرم + مکانیزم دو دسته کالجی               D550A37,000,000کد - صندلی مدیریت 10

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته انتگرال نرم + مکانیزم دو دسته کالجی              D555A35,500,000کد - صندلی کارشناسی 11

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته انتگرال نرم + پایه پروفیلی آبکاری شده              C555A34,000,000کد - صندلی کنفرانسی  12

65چرخ + پایه ورقی با رنگ استاتیک + فوم سرد + قفل زاویه کفی +  درجه 180مکانیزم پشتی با زاویه              B610TF385,000,000صندلی گیمینگ مدل ریسینگ کد 610گیمینگ 13

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته تنظیمی با روکش نرم + مکانیزم براکتدار  چند حالته             B390TF232,500,000کد - صندلی کارشناسی 14390

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته تنظیمی با روکش نرم + مکانیزم براکتدار چند حالته              B750TF236,000,000کد - صندلی مدیریت 15

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته ثابت با روکش نرم + مکانیزم براکتدار چند حالته             B750T234,500,000کد - صندلی مدیریت 16

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته ثابت با روکش نرم+ پشتی ثابت               C750T228,000,000کد - صندلی کنفرانس  17

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته انتگرال نرم + مکانیزم دو دسته کالجی               B430A34,000,000کد - صندلی کارشناسی 18

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته انتگرالی نرم + پایه بیضی آبکاری شده              C435A27,000,000کد - صندلی کنفرانسی 19

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته انتگرال نرم + مکانیزم دو دسته کالجی               B420A35,000,000کد - صندلی کارشناسی 20

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته انتگرالی نرم + پایه پروفیلی آبکاری شده              C425A33,000,000کد - صندلی کنفرانسی 21

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته تنظیمی با روکش نرم + مکانیزم براکتدار چند حالته              B380TF31,500,000کد - صندلی کارشناسی 22

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته ثابت با روکش نرم + مکانیزم براکتدار تک دسته دو حالته               B380T30,000,000کد - صندلی کارشناسی 23
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500 قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته ثابت با روکش نرم + پشتی ثابت              C380T225,000,000کد - صندلی کنفرانس  24

قابل ارائه با روکش پارچه ای + دسته ثابت نرم با روکش همرنگ بدنه + مکانیزم براکتدار              B350T29,000,000کد - صندلی کارمندی 25

قابل ارائه با روکش پارچه ای + دسته ثابت با روکش خشک+ مکانیزم ساده             S350T27,500,000کد - صندلی کارمندی 26

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته تنظیمی نرم  با روکش چرم همرنگ + مکانیزم براکتدار               B350TA30,000,000کد - صندلی کارمندی  27

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته تنظیمی با روکش نرم  + مکانیزم براکتدار               B350TF31,000,000کد - صندلی کارمندی  28

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته ثابت نرم با روکش  همرنگ بدنه + پشتی ثابت              C355T25,000,000کد - صندلی کنفرانس  29

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته ثابت نرم با روکش  همرنگ بدنه  + مکانیزم براکتدار              B400T22,000,000کد - صندلی کارمندی 30

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته با روکش خشک + مکانیزم ساده               S400K20,000,000کد - صندلی کارمندی 31

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته تنظیمی نرم  با روکش چرم همرنگ + مکانیزم براکتدار              B400TA23,000,000کد - صندلی کارمندی  32

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته تنظیمی با روکش نرم  + مکانیزم براکتدار             B400TF23,500,000کد - صندلی کارمندی  33

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته ثابت با روکش خشک +  پشتی ثابت               C405K19,000,000کد - صندلی کنفرانس  34

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته ثابت نرم با روکش چرم همرنگ + مکانیزم ساده              S330T25,000,000کد - صندلی کارمندی 35

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته تنظیمی با روکش نرم  + مکانیزم براکتدار             B330TF27,500,000کد - صندلی کارمندی  36

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته ثابت نرم با روکش چرم همرنگ +  پشتی ثابت              C335T22,000,000کد - صندلی کنفرانس  37

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته ثابت با روکش خشک + مکانیزم ساده              S320K25,000,000کد - صندلی کارمندی 38

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته تنظیمی با روکش نرم  + مکانیزم ساده             S320TF26,500,000کد - صندلی کارمندی  39

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته ثابت  با روکش خشک +  پشتی ثابت               C325K22,000,000کد - صندلی کنفرانس  40

قابل ارائه با روکش پارچه ای + دسته با دسته ثابت نرم با روکش چرم همرنگ بدنه + مکانیزم ساده               S340T18,000,000کد - صندلی کارمندی  41340

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته نرم با روکش همرنگ بدنه + مکانیزم دو دسته کالجی              D360T24,500,000کد - صندلی کارمندی  42

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته نرم با روکش همرنگ بدنه + پایه لوله ای  آبکاری شده               C365T19,000,000کد - صندلی کنفرانس  43

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته با روکش نرم + پشتی متحرک- کالف دو تیکه               S210R18,000,000کد - صندلی کارمندی 44

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ دسته با روکش نرم - کالف پیوسته               S210L12,000,000کد - صندلی کارمندی 45
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500 قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  فوم گرم + مکانیزم ساده               S28019,000,000صندلی اداری  کد 46

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  دسته نرم با روکش همرنگ بدنه +فوم گرم + مکانیزم ساده               S285T20,000,000صندلی اداری  کد 47

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  حلقه قابل تنظیم +21جک کورس + فوم گرم + مکانیزم ساده               S29021,000,000صندلی اداری  کد 48

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  حلقه ثابت  +21جک کورس +فوم سرد + مکانیزم ساده              SP29020,500,000صندلی اداری  کد 49

             S295T22,000,000صندلی اداری  کد 50
قابل ارائه با روکش  چرم+  حلقه قابل تنظیم + 21جک کورس +دسته با روکش همرنگ بدنه +فوم گرم + مکانیزم ساده 

یا پارچه

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  فوم گرم + مکانیزم ساده                S31011,000,000صندلی اداری  کد 51

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+  حلقه قابل تنظیم + 21جک کورس + فوم گرم + مکانیزم ساده              S31512,500,000صندلی اداری  کد 52

فوم سرد + کالف چوبی +چرم کریستال ابرو بادی               M1050T241,000,000کد - مبل اداری دو نفره 53

فوم سرد + کالف چوبی +چرم کریستال ابرو بادی               M1050T131,000,000کد - مبل اداری تک نفره 54

فوم سرد + پایه آبکاری شده + چرم ضد خش              M1055T246,000,000کد - مبل اداری دو نفره 55

فوم سرد + پایه آبکاری شده + چرم ضد خش              M1055T136,000,000کد - مبل اداری تک نفره 56

فوم سرد + کالف چوبی +چرم ضد خش             M1060TL132,000,000نیم ست اداری کد 1060مبل 57

قابل ارائه با روکش  چرم  یا پارچه+ فوم سرد + کالف چوبی پیوسته              106536,000,000مبل رستورانی کد مبل رستورانی58

                                                                                 کالیته روکش پارچه 

09912150810 - 02166259983تلفن واحد فروش 

کالیته روکش چرم

. سال خدمات پس ار فروش میباشند و ٍ شرایط گارانتی محصوالت در کارت گارانتی نصب شده روی هر محصول درج گردیده است10 سال گارانتی و 3کلیه محصوالت مبلمان اداری آرکانو دارای 

.درصورتی که مشتری خواهان تولید محصولی با چرم یا پارچه هایی بجز کالیته آرکانو باشد، امکان تولید و متراژ این محصوالت را میبایست از واحد فروش استعالم نماید

1055مبل 

اپراتوری و

آزمایشگاهی

1050مبل 


