
قیمت واقعیقیمت تخمینیمارک و مدلعنوانردیف

 قرآن1

 رحل قرآن2

 آینه و شمعدان3

 تخت خواب دو نفره به همراه دو پاتختی1

 تشک طبی دو نفره2

آینه+  میز آرایش 3

 کمد لباس4

 مبلمان راحتی5

 مبلمان پذیرایی6

 میز پذیرایی7

 میز تلویزیون8

 بوفه9

 میز ناهارخوري10

 جاکفشی11

 میز تلفن12

 پرده13

 فرش14

 گلیم15

 میز چرخ خیاطی16

 میز مطالعه17

 صندلی چرخان اتاق مطالعه18

 کتابخانه19

 تلویزیون1

 سینما خانگی2

 ضبط صوت3

 تلفن بی سیم4

 دوربین عکاسی5

 دوربین فیلم برداري6

 کولر گازي اسپلیت7

لپ تاپ/  کامپیوتر خانگی 8

کپی/فکس/اسکنر/ پرینتر9

 یخچال فریزر آشپزخانه1

 یخچال کوچک اتاق خواب2

 فرگاز3

 ماشین لباسشویی4

 ماشین ظرفشویی5

 جارو برقی6

 جارو شارژي7

 بخارشوي8

 غذاساز چندکاره9

https://niladecor.ir/ خانه نیال دکور ز فروشگاه لوازم خانه و آشپ 

مبلمان و لوازم چوبی

لوازم صوتی و تصویری

لوازم برقی
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 چرخ گوشت10

 آبمیوه گیري11

 ماکروفر12

 زودپز13

 پلوپز14

 سرخ کن15

 بخارپز16

 آرام پز17

 هوا پز18

 چاي ساز19

 قهوه ساز20

 ساندویچ ساز21

 آسیاب برقی22

 مخلوط کن23

 هم زن برقی24

 گوشت کوب برقی25

 سبزي خردکن26

سبزي خشک کن/  میوه خشک کن27

 در قوطی باز کن برقی28

 چاقو تیزکن29

 اتو بخار30

 اتو پرس31

 اتو مسافرتی32

 چرخ خیاطی33

 پنکه برقی34

گازي/  بخاري برقی35

 سه راه برق36

 محافظ وسایل برقی37

 لوستر پذیرایی38

 لوستر آشپزخانه39

 لوستر اتاق خواب40

 آباژور زمینی و رومیزي41

 چراغ خواب42

 چراغ مطالعه43

 چراغ اضطراري44

 ساعت دیواري اتاق خواب45

 ساعت دیواري پذیرایی46

 ساعت دیواري آشپزخانه47

 ست قابلمه و ماهیتابه1

 کتري و قوري2

 سرویس چینی  نفره3

 سرویس آرکوپال  نفره4

 سرویس قاشق و چنگال  نفره5

 سرویس قاشق و چنگال رومیزي  نفره6

 ست چاقوي میوه خوري7

 ست چاقوي آشپزخانه8

 ست ظروف پیرکس9

 ست ظروف مالمین10

 ظروف فر11

لوازم آشپزخانه



بلور لیوان پایه بلند/ کریستال12

بلور لیوان پایه کوتاه/ کریستال13

بلور پارچ آب/ کریستال14

بلور سرویس چاي خوري/ کریستال15

بلور قندان/ کریستال16

بلور شکالت خوري/ کریستال17

بلور آجیل خوري/ کریستال18

بلور بستنی خوري/ کریستال19

بلور میوه خوري پایه دار/ کریستال20

 ست دیس مرغ و ماهی21

 ست سینی22

 چنگال ساالد23

 چنگال یخ24

 یخدان رومیزي25

 تخته گوشت26

 ظروف ادویه و برنج و نان27

 انواع رنده28

 قندشکن29

 سیر خردکن30

 پوست کن31

 قیچی آشپزخانه32

 ست کفگیر و مالقه33

 گوشت کوب34

 در قوطی باز کن دستی35

 شکرپاش36

 ظرف سس37

 ست نمکدان و فلفلدان پذیرایی38

 ست نمکدان و فلفلدان رومیزي39

 ظروف مخصوص روغن زیتون و سرکه40

 هاونگ41

 فلفل ساب42

 زعفران ساب43

 ست سبد آشپزخانه44

 آبکش فلزي و پالستیکی45

 پیمانه اندازه گیري46

 هم زن دستی47

 ترازوي آشپزخانه48

 ظرف خالل دندان49

 زیرسیگاري50

 فالسک چاي خانگی51

 فالسک چاي مسافرتی52

برقی/ کباب پز گازي53

(باریک و پهن)عددسیخ کویسده و جوجه 12+ منقاش + بادبزن + منقل ذغال54

 کتري استیل پیک نیک55

 سبد و ظروف پیک نیک56

 کلمن57

 آب پاش58

 بند لباس فلزي پایه دار59

 جاسیب زمینی پیاز60

 سرویس پالستیک  تکه فریزر61



 قابلمه پیرکس  تکه دردار62

 سبد سبزي63

 قندان64

 فندك آشپزخانه65

(...خشکبار، حبوبات، نمک، قند،شکر و )ظروف بنشن 66

 شعله پخش کن67

 اسفند دودکن68

 سیخ کباب چوبی69

 سماور70

 ظروف اردو خوري71

 چاي صاف کن72

 وردنه73

 توري بخارپز74

 جا نانی75

 انواع صافی76

 قیف77

 الک78

 قالب یخ79

 قالب بستنی و ژله80

 قالب کیک81

 قاشق چوبی و تفلون82

(گیره لیوان، دستکش و غیره)گیره آشپزخانه 83

 جا اسکاچی84

 جاشیري پالستیکی85

پنیر/ جا کره86

 بطري شیشه اي آب87

قهوه و شکر دم دست/ جاي چاي88

 زیر لیوانی89

 گردو شکن90

 قیچی آشپزخانه91

 چهارپایه آشپزخانه92

 آبمیوه گیري دستی93

 ظرف شیرینی خوري94

 ظروف بسته بندي مواد غذایی95

 توري کباب پز96

 فنجان قهوه خوري97

 ست قابلمه لعابی98

 ظروف دردار مربا و ترشی99

 ماهیتابه دو طرفه##

 سبد تفاله گیر ظرفشویی##

قهوه جوش/  شیرجوش##

 رولت خوري##

 سفره پاك کن##

 زیرقابلمه اي##

 دوخت پالست##

 ست ظروف سیلور##

 ست ظروف مسی##

 ست ظروف روي##

 ست ظروف چدن##
لوازم مصرفی و منسوجات



 روتختی دو نفره1

رو بالشتی+ ملحفه +  لحاف و پتو 2

 رختخواب اضافه براي مهمان3

 بالش4

 حوله حمام5

 حوله دست شویی6

 حوله مسافرتی7

لباس خشک کن+  حوله خشک کن 8

ست دمکن، پیش بند، دستکش فر، کیسه سبزی9

 حوله آشپزخانه10

آشپزخانه (تنظیف) دستمال 11

 دستکش ظرفشویی12

 سفره رومیزي13

 قالب و پرده حمام14

 پادري درب ورودي، حمام و توالت15

(چند طبقه) جاي شامپو براي حمام 16

 جاصابونی حمام و توالت17

 جاحوله اي حمام و توالت18

 چوب رختی حمام19

 سبد رخت حمام20

 سرویس آینه و ظروف حمام21

 نگهدارنده صابون جامد و مایع حمام و توالت22

 آینه دستشویی23

 جاي مسواك و خمیردندان دستشویی24

 سطل آشغال آشپزخانه25

 سطل آشغال حمام و توالت26

 سطل آشغال اتاق ها27

 جارو و خاك انداز28

 جاروي نظافت سنگ توالت29

 گیره لباس30

 چوب رختی31

 تی32

مسواك برقی/  مسواك 33

حشره کش-  مگس کش 34

 بوگیر توالت35

 دمپایی توالت، حمام و آشپزخانه36

 سنگ پا37

 اسکاچ38

 سیم ظرفشویی39

 جاي صابون مایع40

 جاي مایع ظرفشویی41

 مایع دستشویی42

 مایع ظرفشویی43

 نرم کننده لباس44

 پودر لباسشویی دستی45

 پودر ماشین لباسشویی46

 پتوي مسافرتی47

 جا دستمال کاغذي48

 دستمال سفره یکبار مصرف49

 کاور لباس50



 جا جورابی51

 تشت حمام52

 چهارپایه حمام53

 آینه دیواري54

 آفتابه55

 چاه بست توالت56

 جارو دستی57

برس توالت/  جارو58

 درپوش راه آب59

لباس مبل/  کاور60

 رو فرشی61

 سفره و دستکش یکبار مصرف62

 دستمال گردگیري63

 اسفنج جادویی64

 شیشه پاك کن65

 گاز پاك کن66

 لوله بازکن67

 لوازم تزئینی68

 گل و گلدان و گیاه خانگی69

 خودکار، مداد، پاك کن70

منگنه کش+  ماشین منگنه 71

پایه چسب+  چسب نواري 72

 مداد تراش رومیزي73

 الك غلط گیر74

 چسب ماتیکی75

 گیره کاغذ76

 پونز77

 کاغذ یادداشت78

 دفترچه تلفن79

 پاکت نامه80

 نقشه شهر81

 زیر انداز82

 چادر مسافرتی83

 کیسه خواب84

 تور و توپ والیبال85

 راکت بدمینتون86

(…سوزن، نخ و) جعبه خیاطی 87

 گلدان رومیزي88

 گلدان بلند89

 میز اتو90

 کاور وسایل برقی91

 جاکلیدي دیواري92

 جاي روزنامه93

(پرزگیر لباس) ماهوت پاك کن 94

 پاشنه کش95

 کیسه زباله96

 کیسه فریزر97

 کاغذ آلومینیوم98

 سلفون بسته بندي99

 کبریت##



 واکس##

 کیسه آب گرم##

 چتر##

 دریل و پیچ گوشتی برقی1

 متر2

 ست پیچ گوشتی دستی3

 اره آهن بر4

 اره چوب بر5

 میخ6

 پیچ و رولپالك7

 واشر فلزي و الستیکی8

 کاغذ سمباده9

 چسب آکواریوم10

 چسب تفنگی11

 چسب مایع چوب و آهن12

 چسب دوقلو13

 روغن دان14

 ست آچار فرانسه15

 ست آچار آلن16

 چکش17

 انبردست18

 سیم چین19

 چراغ قوه20

 سیم و کابل برق و تلفن21

 ترازو22

 جعبه کمک هاي اولیه23

جعبه ابزار24

 قفل کوچک و بزرگ25

 دم باریک26

 تیغ موکت بري27

 خط کش فلزي28

 سیم رابط29

 کپسول اطفاي حریق30

 ست آچار بوکس31

 هویه32

 باطري قلمی33

 المپ کم مصرف34

 اره مویی35

 چادر نماز و جانماز و سجاده1

 پیراهن2

 مانتو3

 شلوار4

 روسري5

 کیف6

 کفش7

 قواره پارچه8

 لباس زیر9

 لباس خواب10

جعبه ابزار

چمدان عروس



 دمپایی روفرشی11

 جوراب12

 ست حوله13

 کیف پول14

(معمولی، برس پیچ و شانه) ست برس 15

(لیف، شامپو، نرم کننده،صابون، ژیلت )وسایل حمام 16

 سشوار17

 اپیالتور18

 عطر19

 لوازم آرایش20

 جانماز و سجاده1

 کت و شلوار2

 پیراهن3

 کفش4

 ست کمربند و کیف5

 لباس زیر6

 سشوار7

 ریش تراش8

 ست افتر شیو9

 کیف اصالح و متعلقات10

(معمولی، برس پیچ و شانه) ست برس 11

 ست حوله12

 ست ناخن گیر13

 ادکلن14

 ژل، تافت، مام، دئودورانت15

 لباس راحتی16

 دمپایی روفرشی17

 جوراب18

(لیف، شامپو، نرم کننده،صابون، ژیلت)وسایل حمام 19

چمدان داماد


