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 سالم

 اس اینکه ته وب سایت ها سز سدیذ اس شوا هونونن

آنچه که در این فایل وجود دارد نحوه قیوت گذاری و هوچنین قیوت قفسه تنذی سوپزهارکتی شزکت فضا گستز ایذه پزداس 

 است.

 فضاگستر ایذه پرداز یک شرکت تولیذ کننذه انواع سیستمهای قفسه بنذی است.

 

 قیمت یک دستگاه قفسه بندی سوپرمارکتی یک طرفه چقدر است و چگونه محاسبه می گردد؟

 

 

 قفسه فروشگاهی خود ایستای یک طرفه

 هشخصات فنی قطعات:

 قیوت:

 سانتیوتز 051   ارتفاع:

 سانتیوتز 55   طول دهانه:

 کفه 5تعذاد کفه یا طثقه :     

 عوق یا عزض کفه ها ته تزتیة اس تاال ته پایین:

 سانتیوتز      01     05     01     05     01

 هیلیوتز 0.5 ضخاهت ستونی ها : 

 هیلیوتز 1.0  ضخاهت کفه ها :

  هیلیوتز 0.5  ضخاهت لچگی ها :

 ریش قطعات یک دستگاه قفسه فزوشگاهی خود ایستای یک طزفه:
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 قیمت رنگ ضخامت تعذاد ریس اقالم قطعات

 به تومان

 کل

 01111 09111 قرمز 1.9 عدد 4 سانتیمتری 191ستونی یک طرفه 

 0111 0111 سفید 1.0 عدد 1 سانتی متری 59*41کفه 

 0111 0111 سفید 1.0 عدد 1 سانتی متری 59*49کفه 

 0111 0111 سفید 1.0 عدد 1 سانتی متری 59*01کفه 

 5411 5411 سفید 1.0 عدد 1 سانتی متری 59*09کفه 

 11091 11091 سفید 1.0 عدد 1 سانتی متری 59*21کفه 

 4411 1111 قرمز 1.9 عدد 4 سانتیمتری 41لچگی 

 4011 1011 قرمز 1.9 عدد 4 سانتیمتری 49لچگی 

 0111 1991 قرمز 1.9 عدد 4 سانتیمتری 01لچگی 

 0011 1011 قرمز 1.9 عدد 4 سانتیمتری 09لچگی 

 24911 0911 سفید 1.0 عدد 9 سانتیمتری 59*01صفحه پشت 

 2911 2911 سفید 1.0 عدد 1 سانتیمتری 59*41صفحه جلو پاخور 

 تومان 105111 جمع کل:    

 

 نکته ههن:

توجه داشته تاشیذ که اگز قزار تاشذ دو دستگاه قفسه سوپزهارکتی یک طزفه خودایستا در کنار هن قزار گیزنذ، لذا یک عذد 

 در هز دو دستگاه  استفاده هی شود.هشتزک ته صورت ستونی 

 پس:

 دستگاه قفسه به هم چسبیده برابر است با : 01قیمت 

 یک ستونیمنهای دستگاه  01حاصل جمع قیمت 

 

 به شرح ریل است: یک طرفه خود ایستاقیمت و ریس اقالم یک دستگاه قفسه سوپرمارکتی 



 

 به شرح ریل است:دو طرفه  خود ایستا قیمت و ریس اقالم یک دستگاه قفسه سوپرمارکتی 

ریس اقالم قطعات قفسه سوپرمارکتی 

 دو طرفه

 قیمت رنگ ضخامت تعذاد

 به تومان

 کل

 00111 00111 قرمز 1.9 عدد 4 سانتیمتری 191ستونی یک طرفه 

 14111 0111 سفید 1.0 عدد 4 سانتی متری 59*41کفه 

 12111 0111 سفید 1.0 عدد 4 سانتی متری 59*49کفه 

 10111 0111 سفید 1.0 عدد 4 سانتی متری 59*01کفه 

 10211 5411 سفید 1.0 عدد 4 سانتی متری 59*09کفه 

 41011 11091 سفید 1.0 عدد 4 سانتی متری 59*21کفه 

 2211 1111 قرمز 1.9 عدد2 سانتیمتری 41لچگی 

 9411 1011 قرمز 1.9 عدد2 سانتیمتری 49لچگی 

 0411 1991 قرمز 1.9 عدد2 سانتیمتری 01لچگی 

 0411 1011 قرمز 1.9 عدد2 سانتیمتری 09لچگی 

 09111 0911 سفید 1.0 عدد 11 سانتیمتری 59*01صفحه پشت 

 5111 2911 سفید 1.0 عدد 4 سانتیمتری 59*41صفحه جلو پاخور 

 تومان 402111 جمع کل:    

 فضاگستر ایذه پرداز:

 تولیذ کننذه انواع سیستمهای قفسه بنذی صنعتی ، اداری و فروشگاهی
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 فروشگاهی توجه فرماییذ:دیواری حال به قیمت ریس اقالم قفسه بنذی 

ریس اقالم قطعات قفسه سوپرمارکتی 

 دیواری

 قیمت  رنگ ضخامت

 به تومان

 0511 قرمز 1.9 سانتیمتری 411ستونی  

 0111 سفید 1.0 سانتی متری 59*41کفه 

 0111 سفید 1.0 سانتی متری 59*49کفه 

 0111 سفید 1.0 سانتی متری 59*01کفه 

 5411 سفید 1.0 سانتی متری 59*09کفه 

 11091 سفید 1.0 سانتی متری 59*21کفه 

 1111 قرمز 1.9 سانتیمتری 41لچگی 

 1011 قرمز 1.9 سانتیمتری 49لچگی 

 1991 قرمز 1.9 سانتیمتری 01لچگی 

 1011 قرمز 1.9 سانتیمتری 09لچگی 

 4111 قرمز 1.9 سانتیمتری 21لچگی 
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 فضاگستر ایذه پرداز:

 تولیذ کننذه انواع سیستمهای قفسه بنذی صنعتی ، اداری و فروشگاهی

02177131622 


