
 آذر الکتریک
 تولید کننده انواع لوازم الکتریکی خانگی و صنعتی با ربع قرن سابقھ

 
:سایر توضیحات   

.محصوالت آذر الکتریک با بھترین کیفیت و باالترین دقت طراحی و تولید شده است  
 لیست قیمت آذرماه٩۵ - امکان فروش فقط بصورت کارتنی است و تکفروشی انجام نمی شود.
:برای تھیھ محصوالت و قیمت ھاي بھ روز می توانید با شماره ھای زیر تماس حاصل فرمایید  

۴۴٣٨۶۶٣٢:دفتر فروش – ۴۴٣٨۶۶٢٧: فکس  – ۴۴٣٨۶٠٩٩) : تھران ( دفتر مرکزی   
٠٩١٢٢٣٨١١٩۶: ھمراه   

   .ماستاطالعات کامل محصوالت در وب سایت آذر الکتریک در دسترس ش
 www.azarelectric.ir: وب سایت 

 بھای واحد 
)تومان(  ردیف نام کاال کد تعداد در کارتن 

 ١ )اوره فرمالدیید( پریز سھ خانھ  101 ١٠٠ ٢٩٨٠
 ٢ )اوره فرمالدیید( پریز سھ خانھ با چراغ  102 ١٠٠ ٣١۶٠
 ٣  متری ٣کابل  PVCروکش  خانھ با ٣پریز  108 ٢۴ ٩٨٠٠
 ۴  متری ٣کابل  PVCخانھ چراغ دار با روکش  ٣پریز  110 ٢۴ ٩٩٨٠
 ۵ متری ٨/١خانھ تخت با مغزی اوره فرمالدیید  ٣پریز  105 ٢۴ ۶٣٠٠

 ۶ متری ۴خانھ کلید دار و ارت دار با کابل  ۴پریز  107 ٢٠ ١۶۴٠٠
 ٧ متری ٨/١کابل  خانھ کلید دار و ارت دار با ۴پریز  109 ٢٠ ١٣٠٠٠
 ٨ دو شاخھ ارت دار 203 ۶٠٠ ١٠۵٠
 ٩ دو شاخھ ارت دار آذرخش 207 ٣٠٠ ١١۵٠
 ١٠ دوشاخھ ارت دار با چراغ 204 ۶٠٠ ١٢٠٠
 ١١ دو شاخھ آذران 201 ١٢٠٠ ۶٣٠
 ١٢ دو شاخھ آذرین 202 ١٢٠٠ ۶٣٠
 ١٣ دو شاخھ آذرین ال 205 ١٢٠٠ ۶١٠
 ١۴ دو شاخھ آذران ال 206 ١٢٠٠ ۶١٠
 ١۵ زنگ ملودی داخل واحد 777 ۴٠ ۶٩٠٠
 ١۶ پریز مادگی 111 ۶٠٠ ٧٩٠
 ١٧ پریز تبدیل سھ شاخھ بھ دو شاخھ 301 ١٢٠ ١٢۵٠
 ١٨ پریز تبدیل چند منظوره 300 ١٠٠ ١۵٢٠
 ١٩ پریز سھ راھی ساده 303 ٢٨٨ ١٩۵٠
 ٢٠ پریز سھ راھی بلند 302 ٢٨٨ ٢١٢٠
 ٢١ پریز سھ راھی سیار 304 ١٨٠ ٢٢٩٠
 ٢٢ سھ شاخھ تلفن با سوکت 501 ۶٠٠ ۵٣٠
 ٢٣ سھ شاخھ تلفن با دو سوکت 502 ٣٠٠ ۶۴٠
 ٢۴ TWEETYچراغ خواب الکترونیکی  601 ۴٠ ١٩٨٠
 ٢۵  کلید بین راھی آذر مدل مینیاتور 402 ۵٠٠ ٨٩٠
 ٢۶  کلید بین راھی آذر مدل کارا 403 ٢٣٠ ١۵٨٠
 ٢٧  راغکلید بین راھی آذر مدل کارا با چ 404 ٢۴٠ ١۶٨٠
 ٢٨  پریز تبدیل سھ شاخھ بھ دو شاخھ ٱذر مدل آریا 305 ۴٠٠ ٩۶٠
 ٢٩  پریز تبدیل چند منظوره ٱذر مدل آریا 306 ۴٠٠ ١١٨٠

1395زمستان   


