
4.500.000 یراق معمویل روزه6 کابینت ام دی اف معمویل 

5.500.000 یراق معمویل روزه6 کابینت ام دی اف براق

5.800.000 یراق ارام بند روزه6 کابینت ام دی اف براق

6.500.000 یراق ارام بند روزه7 ان با روکش ایرانی کابینت ممبر

7.100.000 یراق ارام بند روزه7 ان با روکش کره ای کابینت ممبر

7.400.000 یراق آرام بند روزه7 ان با روکش ترکیه کابینت ممبر

8.800.000 یراق آرام بند روزه10 ان ترکیبر (گلها و منبتها چونر )کابینت ممبر

9.000.000 یراق آرام بند روزه 8 ( میل18درب )کابینت هایگالس نیمن آلمان 

9.900.000 یراق آرام بند روزه8 ( میل18درب  )کابینت هایگالس کلیاف ایتالیا

16.500.000 یراق آرام بند روزه70 3کابینت تمام چوب درجه 

20.000.000 یراق آرام بند روزه70 2کابینت تمام چوب درجه 

28.000.000 یراق آرام بند روزه70 1کابینت تمام چوب درجه 

1.500.000 یراق معمویل روزه6 ون کمد دیواری باکیس لبر

1.600.000 یراق آرام بند روزه6 کمد دیواری باکیس ام دی اف معمویل

1.700.000 یراق آرام بند روزه6 کمد دیواری باکیس  ام دی اف براق 

2.500.000 یراق آرام بند روزه6 ان با روکش ایرانی کمد دیواری باکیس ممبر

2.600.000 یراق آرام بند روزه6 ان با روکش کره ای کمد دیواری باکیس  ممبر

2.700.000 یراق آرام بند روزه6 ان با روکش ترکیه کمد دیواری باکیس  ممبر

2.850.000 یراق آرام بند روزه6 ان ترکیبر با منبت چونر کمد دیواری باکیس  ممبر

2.950.000 یراق آرام بند روزه6 کمد دیواری باکیس هایگالس نیمن آلمان

3.200.000 یراق آرام بند روزه6 کمد دیواری باکیس هایگالس کلیاف ایتالیا

12.000.000 یراق آرام بند روزه45 3کمد دیواری باکیس تمام چوب درجه 

16.500.000 یراق آرام بند روزه45 2کمد دیواری باکیس تمام چوب درجه 

18.500.000 یراق آرام بند روزه45 3کمد دیواری باکیس تمام چوب درجه 
توافقر بعد از بازدید انواع محصوالت دکوراتیو
توافقر بعد از بازدید النر و سالن انتظار
توافقر بعد از بازدید دکوراسیون تجاری
توافقر بعد از بازدید دکوراسیون اداری
توافقر بعد از بازدید دکوراسیون ویال
توافقر بعد از بازدید هتلها و مراکز خرید

180.000-290.000 روز2  میلیمبر2 با قطر PVCکفپوش 

240.000-350.000 روزه2  میلیمبر3 با قطر PVCکفپوش 

200.000-300.000 روزه5 PVCدیوار پوش 

240.000-330.000 روزه5 MDFدیوار پوش 

دکوراسیون

ویژن لیست قیمت محصوالت وژین
گروه  طراحی داخلی

یعبر باالتر از پل رویم کوچه سینا پالک  1729شر

22239002              22210301

instagram.com/vijhen                                                www.vijhen.com


