
قیمت مصرف کنندهتعداد در کارتنرنگ محصولواتردیفعکس محصول

100163,998آبی قرمز سبز نارنجیB453w سایز 2
100204,306آبی قرمز سبز نارنجیA609wسایز 3
200135,046آفتابی/مهتابی6

200266,290آبی+ سبز + قرمز 
127w200215,050آفتابی/مهتابی
20031,813سوکت13

90153,383آفتابی142wالمپ یخچالی
60215,050آفتابی/مهتابی1512wالمپ خطی

200132,825آفتابی/مهتابیA505wسایز 16
100139,150آفتابی/مهتابیA557wسایز 17
100148,005آفتابی/مهتابیA609wسایز 18
100187,795آفتابی/مهتابیA6512wسایز 19
100238,050آفتابی/مهتابیA7015wسایز 20
50372,677آفتابی/مهتابیA8020wسایز 21
225w100167,585آفتابی/مهتابی

237w150193,149آفتابی/مهتابی
100127,689مهتابی24

100162,894آفتابی
100127,689مهتابی

100162,894آفتابی25
100136,315آفتابی/مهتابیکهربایی26
100128,594مهتابی27
100167,327آفتابی28

100139,771مهتابی
100172,500آفتابی29
50140,719مهتابی30

50162,894آفتابی
100140,719مهتابی

100179,458آفتابی31
100194,140مهتابی

100220,872آفتابی32
100234,677رنگی33

100253,000آفتابی/مهتابی34

100278,300آفتابی/مهتابیST64St648wالمپ ال ای دی فیالمنت 35

R6336 المپ ال ای دی حبابیR63R639w100148,005آفتابی/مهتابی

G12037 المپ ال ای دی حبابیG120G12015w100371,193آفتابی/مهتابی

383/5w100759,247سه حالته

395w100920,207سه حالته

100444,811رقص نور403wرقص نور

 1  صفحه 

98بهمن  (1)لیست قیمت المپ ال ای دی 
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قیمت مصرف کنندهتعداد در کارتنرنگ محصولواتشرح کاالردیفعکس محصول

112w 100213,593زرد/ سفید
215w 50274,207زرد/ سفید
320w 50448,894زرد/ سفید
430w 10632,500زرد/ سفید
540w 10948,750زرد/ سفید
650w 101,189,100زرد/ سفید
770-75w 101,897,500زرد/ سفید
895-100w 82,665,704زرد/ سفید
9125w 83,780,886زرد/ سفید

150w 84,609,818زرد/ سفید
40w 12886,006زرد/ سفید

1050w 101,107,508زرد/ سفید

1150w 81,520,703زرد/ سفید

1270w 81,707,751زرد/ سفید

1340w 10923,450زرد/ سفید

1450w 101,138,499زرد/ سفید
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101,772,150سه حالته348w*1 حبابدار سفینهالمپ ال ای دی 15
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30850,175زرد/ سفید 24wچرخیالمپ ال ای دی 16

ی
52,024,000زرد/ سفید 75wگلیالمپ ال ای دی 17گل

1830w 50621,575زرد/ سفید

1950w 50986,701زرد/ سفید

2040w 50852,129زرد/ سفید

2150w 50994,151زرد/ سفید

2250w 101,267,253زرد/ سفید

2365w 101,872,200زرد/ سفید

2470w 101,960,750زرد/ سفید

2560w 42,701,486زرد/ سفید

2685w 42,783,000زرد/ سفید

27120w 410,752,500زرد/ سفید

28150w 412,650,000زرد/ سفید

29240w 415,812,500زرد/ سفید

3030 -40-50w4506,001

3195-125-150w4759,000

2صفحه  2صفحه 
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قیمت مصرف کنندهتعداد در کارتنرنگ محصولواتشرح کاالردیفعکس محصولشرح

13700K63,905,593آفتابی
23800K63,905,593آفتابی
34500K63,905,593یخی
44700K63,905,593یخی
55000K63,905,593مهتابی
64000k62,305,862مهتابی
63,905,593یخی استانداردStandard4250K50      60*60 پنل ال ای دی  7
64,448,115زرد/ سفید 6400k80w وات80      60*60 پنل ال ای دی  8

940wیک ستطرح آسمان
17,042,586 عددی4

1024w61,910,243مهتابی آفتابی

1118w61,736,582مهتابی آفتابی

124w30 cm25365,944
138w60 cm25474,372
1412w90 cm25529,942
1516w120 cm25630,237
165.2w50 cm25321,219
1710. 8w100 cm25767,557
1818w 01,133,074زرد/ سفید
1936w 01,729,427زرد/ سفید
2048w 02,369,153زرد/ سفید
2112w 90163,300زرد/ سفید
2230w 20945,864زرد/ سفید
2360w 201,712,233زرد/ سفید
24100w 202,762,965زرد/ سفید
2560w 01,807,547زرد/ سفید
269w 25389,036زرد/ سفید
2718w 25445,911زرد/ سفید
2820w 25445,911زرد/ سفید
2910w 25309,021زرد/ سفید
3020w 25445,911زرد/ سفید
3125w 25486,572زرد/ سفید
25629,414تکی32
25748,841دوتایی33
25968,329تکی 34
251,151,666دوتایی35
3615w 50298,177زرد/ سفید
3720w 50368,000زرد/ سفید
0154,876زرد/ سفید  تایی382
0280,106زرد/ سفید  تایی394
4014w 0341,549زرد/ سفید
4116w 20745,687زرد/ سفید
4224w 20987,208زرد/ سفید
4332w 201,256,404زرد/ سفید

3صفحه 

T5 LEDزیر کابینتی ال ای دی 

 ولت12زیر کابینتی ال ای دی  خطی 

50w
  60*60 پنل ال ای دی 

 وات50

60*60 پنل ال ای دی  طرح آسمان 
( عددی4یک ست ) 

  60*30 پنل ال ای دی  

30*30 پنل ال ای دی  

سقفی روکار گرد و بیضی/چراغ ال ای دی دیواری 
IPواترپروف 

T8المپ ال ای دی آلمینیومی 

 PLLالمپ ال ای دی  (پایه)قاب 

LED اف پی ال PLLالمپ ال ای دی 

T8المپ ال ای دی فلورسنتی شیشه ای 

60CM

120CM

قاب المپ ال ای دی فلورسنتی
(پایه مهتابی)

T8المپ ال ای دی شیشه ای 

T2المپ خطی روکار سرپیچی 

 وات30خطی روکار 

 وات60خطی روکار 

 وات100خطی روکار 

+ وات         60کراس روکار 

(سفید و زرد  )پارکینگی خطی 
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قیمت مصرف کنندهرنگ محصولواتشرح کاالردیفعکس محصول

110w 809,600زرد/ سفید
220w 1,315,600زرد/ سفید
330w 1,733,050زرد/ سفید
450w 2,150,499زرد/ سفید
570w 3,542,001زرد/ سفید
6100w 7,430,573زرد/ سفید
7150w 8,222,501زرد/ سفید
815w 767,060زرد/ سفید
930w 1,391,811زرد/ سفید
1060w 1,846,280زرد/ سفید
11100w 2,627,399زرد/ سفید
12150w 5,538,840زرد/ سفید
13200w 7,243,099زرد/ سفید
v30w 2,277,000زرد/ سفید
1550w 2,783,000زرد/ سفید
16100w 4,680,500زرد/ سفید
17150w 8,728,500زرد/ سفید
18200w 11,764,500زرد/ سفید
19300w 17,368,450زرد/ سفید
20400w 22,264,000زرد/ سفید
21500w 31,119,000زرد/ سفید
2230w 1,771,000زرد/ سفید
2350w 2,352,900زرد/ سفید
24100w 3,795,000زرد/ سفید
2510w 1,075,250زرد/ سفید
2620w 1,581,250زرد/ سفید
2730w 2,137,850زرد/ سفید
2850w 2,972,749زرد/ سفید
29100w 5,818,999زرد/ سفید
30150w 10,208,549زرد/ سفید
31200w 16,065,500زرد/ سفید
32250w 21,125,500زرد/ سفید
33300w 25,198,800زرد/ سفید
2,454,100قرمز- سبز- آبی30w(رنگی) W لنزدار سری پرژکتور ال ای دی34
3510w1,138,499مولتی کالر
3630w2,530,001مولتی کالر
3750w4,048,000مولتی کالر
3810w 695,751زرد/ سفید
3930w 1,454,750زرد/ سفید
4050w 1,897,500زرد/ سفید
885,500 کاناله4ریموت کنترل 41
RGB10/30/50141,404ریموت کنترل 42
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98لیست قیمت پرژکتور ال ای دی   بهمن 
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قیمت مصرف کنندهپوششبرشارتفاعواتشرح کاالردیفعکس محصولمدل

11.5w4.55251,549
23w4.55300,631
34w4.55358,917
5w710380,636مربع+ گردCOB  سیلندری 4
10217w497,075 مربع کد COB سیلندری 5
929T7w78.5497,075 لنزدار COB سیلندری 6
77w78.5497,075
812w910.5639,097
918w1011.81,136,172
1025w12142,213,750
1133w1415.52,454,100
1245w14.515.52,556,388
137w710569,249
1412w8.512.5863,292
1518w1115922,345
1623w13.5181,296,089
1730w15.5191,706,900

L
S
1
4
1
0
2

18
 سیلندری درایو سرخود

141LS-02سری 
10w710834,901

L
S
1
4
1
0
1

19
 سیلندری درایو سرخود

141LS-01سری 
10w710834,901

2010w7.59.6568,086
2115w11.514801,428
2220w14.517984,209
2330w19.522.51,704,259
2412w911656,480
2518w12.515.5895,758
2625w17191,227,066
277w79.5383,458
2810w8.511.5530,706
2920w14.518.5998,269
3030w19.5231,636,600
317w1517433,166
3220w16.519.51,477,081
3330w20231,868,209
3445w20232,603,370
3560w20233,333,274
3680w20234,886,694
3w422,604  وات مربع3چراغ چشمی 37
3w404,229 وات گرد3چراغ چشمی 38

5صفحه 

غ 
را

چ
C
O
B

ی 
سر

  
C

سی او بی توکار درایو سرخود
 COB

Cسری 

ی 
سر

د 
فی

 س
ور

 د
ی

در
یلن

س
91

9

 دور سفید لنزدار COB سیلندری 
919سری 

(1)  98  بهمن COBلیست قیمت چراغ سیلندری 

1398/11/28   :تاریخ آخرین بازنگری 

ی
در

یلن
س

ی
شم

چ

 سری طالییCOB چشمی 

5صفحه 

ی 
سر

ی 
در

یلن
س

E
 6

06
ی 

سر
ی 

در
یلن

س
SB
R

 سیلندری 
COBچراغ 
E606سری 

سیلندری توکار 
COBچراغ 
SBRسری 

ی 
شم

چ
3

03
سیلندری درایو سر خود

COBچراغ 
LT COB 609سری 

 توکارCOBچراغ 
R216سری 

ی 
و ب

ی ا
س

60
9

ی 
در

یلن
س

R
21

6 
C
O
B



قیمت مصرف کنندهپوششبرشارتفاعواتشرح کاالردیفعکس محصولمدل

120w1,237,690
230w1,731,798
360w3,210,483
480w4,913,667
520w1,349,205
630w1,775,269
750w2,840,431
83047w414,135
96w7399,308
1012w9.5669,262
1122w141,003,894
1232w191,445,382
137w556,560
1420w151,135,719
1530w201,866,164
169w524,571
1716w710,108
1820w815,488
1930w1,363,833
2042w2,007,787
217w7.5440,977
229w8.5514,473
2320w14.51,028,946
2430w191,763,908
2510w7.5-8562,405
2618w7-13.5792,480
279w8515,368
2812w10588,992
2918w17984,721
308w7586,328
3113w779,164
3220w1,068,419
338w9560,269
3413w753,105
3520w14.21,042,360
3610w7.5492,424
3716w9668,815
3825w14970,149
3930w15.51,341,305
4042w18.51,562,237
418w7.5455,676
4220w14948,100
4324w19.51,359,679
4415w989,833
4524w1,606,874

6صفحه 
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اسلیم توکار
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درایور جدا

KWT
توکار و روکار

(2)  98لیست قیمت چراغ ال ای دی   بهمن 
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چراغ ال ای دی توکار
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چراغ ال ای دی توکار
CA04سری 

RBYدورالیت 
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قیمت مصرف کنندهپوششبرشارتفاعواتردیفعکس محصولمدل

16w503,973

218w587,027

324W880,544

422w1,208,660

542w2,162,704

2,101,351سنسوردار مربع6

1,334,911سنسوردار بیضی7

815w820,255

920w990,349

1015w872,840

1120w1,205,703

1216w820,255

1324w1,085,929

1432w1,382,044

40w22.52,603,344طرح متال هالید مستطیلLEDچراغ 15

2,149,763تک ساید16

2,149,763دوساید17

2,149,763چهار ساید18

5061w1,420,216 دکوراتیوLEDچراغ 19

205001.311,120,287

215011.317,282,884

22503217,096,811

23505217,619,092

2450816,943,171

2551018,192,961

2620012w1,049,142

2720024w1,555,306

28200510w2,545,132

29201020w4,294,732
7صفحه 

شرح کاال

صدفی

CANON
PA15

گرد
+

بیضی

PA20

گرد
+

بیضی

 سقفیLEDپنل 

 سقفی و دیواریLEDچراغ 

پنل سقفی بدون فریم

 سقفی و دیواریLEDچراغ 

5w

5w

 دکوراتیوLEDچراغ 

 دکوراتیوLEDچراغ 
(کروم- پولیش )

چراغ دفنی

(3)  98لیست قیمت چراغ ال ای دی   بهمن 
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