در تالش هميشگي براي افزايش رضايتمندي مشتريان ،شركت مازينور در

حركتي نو اقدام به عرضه گروه جديدي از محصوالت تحت عنوان EcoLine

نموده است.

محصوالت گروه  EcoLineدر كارخانه مازينور طراحي و توليد شده و براي

آندسته از مخاطب مشترياني هدفگذاري شده است كه محصوالت با كيفيت

و استاندارد و پشتوانه يك برند معتبر برايشان ارزش افزوده محسوب میشود
و در عين حال قيمتهاي مقرون به صرفه از دغدغه هاي اوليه شان است.
چراغهاي گروه  ،EcoLineدر ابتداء ،كاربردهاي مختلفی اهم از داناليت،

پنل ،ضد نم و غبار ،پرژكتور و  High-Bayرا شامل گرديده و در ادامه برای

پاسخگویي نيازمنديهاي متنوع مشتريان سایر کاربردهای اصلی را نیز در بر
خواهد گرفت.

ويژگيهاي محصوالت گروه :EcoLine
• ثبات كيفيت
• زیبا و بادوام

• طراحي و توليد در در كارخانه مازينور
• استفاده از قطعات الكتريكي مرغوب
• مشخصات الكتريكي استاندارد
• سهولت نصب و سرويس

• ضمانت  3ساله محصوالت EcoLine
• نور مناسب با سرمایهگذاری منطقی

• جایگزین مناسب برای چراغهاي قديمي با تكنولوژي LED

مصرف کننده محترم:
پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصوالت صنایع روشنایی مازینور


سپاسگزاریم.

لطف ًا به موارد ذیل توجه فرمایید:

* قیمت چراغهای این لیست ،فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر میباشد.

* چراغهای مازینور در انطباق با استاندارد جهانی تولید میگردد .چنانچه نیاز به
استفاده از چراغهای مازینور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص میباشد،
خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازینور اعالم

فرمایید.

* قیمت چراغهای مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در
پایین صفحات ،در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.

* طبع ًا در صورت نیاز شما ،امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ
یا باتری اضطراری وجود دارد.

(لطف ًا موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعالم فرمایید).

* قیمتهای این لیست فاقد  ۹%مالیات بر ارزش افزوده و عوارض میباشد.
* پیشنهادات و انتقادات شما ،ما را در بهبود مستمر یاری میدهد.

خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی  389ـ ۴۷135

یا به شماره فکس  32383923ـ  011ارسال نمایید.

با تشکر
صنایع روشنایی مازینور

ليست قيمت فروش محصوالت مازینور
(مصرف کننده)

صفحه3 /7 :
تاریخ۹۷/۱۱/۱۸ :

چراغهای  LEDروکار لدیوم
شرح کاال

قیمت به ریال

1

M429ELED1840

 ۴۰وات با شار نوری  ۴۰۰۰لومن4000K ،

4,180,000

2

M429ELED3840

 55وات با شار نوری  5500لومن4000K ،

4,740,000

ردیف

کد کاتالوگ

عکس محصول

ليست قيمت فروش محصوالت مازینور
(مصرف کننده)

صفحه4 /7 :
تاریخ۹۷/۱۱/۱۸ :

چراغهای  LEDتوکار لدیوم
شرح کاال

قیمت به ریال

3

M529ELED1840

 ۴۰وات با شار نوری  ۴۰۰۰لومن4000K ،

3,260,000

4

M529ELED3840

 55وات با شار نوری  5500لومن4000K ،

3,820,000

ردیف

کد کاتالوگ

چراغهای  LEDتوکار لدیوم

مناسب برای سقفهای یکپارچه

5

M529EDLED1840

 ۴۰وات با شار نوری  ۴۰۰۰لومن4000K ،

3,800,000

6

M529EDLED3840

 55وات با شار نوری  5500لومن4000K ،

4,360,000

در چراغهای لدیوم با دمای رنگ نور  ۶۵۰۰ Kعبارت ( )۸۶۵به جای عبارت ( )۸۴۰در انتهای کد کاتالوگ ،بدون اختالف قیمت ،جایگزین میشود.

* چراغهای لدیوم

ماژول :ادیسون
درایور :وسلوشوآبه

عکس محصول

ليست قيمت فروش محصوالت مازینور
(مصرف کننده)

صفحه5 /7 :
تاریخ۹۷/۱۱/۱۸ :

چراغهای  LEDتوکار آریانا (قطر برش  ۸سانتیمتری)
ردیف
7

کد کاتالوگ
M586ED3LED3840-W

شرح کاال
 ۹وات با شار نوری  ۷۰۰لومن4000K ،

قیمت به ریال
515,000

چراغ  LEDتوکار آریانا (قطر برش  ۱۲سانتیمتری)
8

M586ED5LED3840-W

 14وات با شار نوری  1200لومن4000K ،

695,000

عکس محصول

ليست قيمت فروش محصوالت مازینور
(مصرف کننده)

صفحه6 /7 :
تاریخ۹۷/۱۱/۱۸ :

چراغ  LEDتوکار آریانا (قطر برش  ۱۵سانتیمتری)
ردیف

کد کاتالوگ

9

M586ED6LED4840-W

شرح کاال
 23وات با شار نوری  2200لومن4000K ،

قیمت به ریال

عکس محصول

1,010,000

چراغ  LEDتوکار آریانا (قطر برش  ۲۰سانتیمتری)
10

M586ED8LED4840-W

 35وات با شار نوری  3200لومن4000K ،

1,295,000

در چراغهای آریانا توکار ردیف  ۷با دمای رنگ نور  ۳۰۰۰ Kعبارت ( )۸۳۰به جای عبارت ( )۸۴۰در انتهای کد کاتالوگ ،بدون اختالف قیمت ،جایگزین میشود.

در چراغهای آریانا توکار ردیف  ۷الی  ۱۰دمای رنگ نور  ۶۵۰۰ Kعبارت ( )۸۶۵به جای عبارت ( )۸۴۰در انتهای کد کاتالوگ ،بدون اختالف قیمت ،جایگزین میشود.

* چراغهای آریانا
ماژول :ادیسون

ليست قيمت فروش محصوالت مازینور
(مصرف کننده)

صفحه7 /7 :
تاریخ۹۷/۱۱/۱۸ :

چراغهای  LEDضد نم وغبار ایزوال
کد کاتالوگ

ردیف

شرح کاال

قیمت به ریال

11

M456L60LED2

 ۱۹وات با شار نوری  ۲۲۰۰لومن ،4000K ،طول  ۶۰سانت یمتر

2,160,000

12

M456L120LED2

 ۳۷وات با شار نوری  ۴۲۰۰لومن ،4000K ،طول  ۱۲۰سانت یمتر

2,880,000

کیت آویز نصب چرا غ ایزوال
کیت آویز

360,000

630,000

80,000

13

440EKSU

14

440EKSU3-S

کیت آویز اتصاالت الکتریکی

15

DMRC-20

ب راکت نصب میله گرد M10

کیت نصب چرا غ ایزوال
16
17

*
**

19

**

21

PC4SS-BRACKET

قطر  ۴سانت یمتری

PA5-BRACKET

قطر  5سانت یمتری

320,000

PC5SS-BRACKET

قطر  5سانت یمتری

770,000

PA6-BRACKET

قطر  6سانت یمتری

320,000

PC6SS-BRACKET

قطر  6سانت یمتری

770,000

*

20
**

PA4-BRACKET

قطر  ۴سانت یمتری

400,000
790,000

*

18

به لوله

* ورق گالوانیزه  -پیچ و مهره گالوانیزه

* چراغهای ایزوال
ماژول :ادیسون
درایور :وسلوشوآبه /ترایدونیک

* * ورق استنلس استیل  -پیچ و مهره استنلس استیل

عکس محصول

ليست قيمت فروش محصوالت مازینور
(مصرف کننده)

ضمانتنامه محصوالت
شرکت صنایع روشنایی مازینور ،در تالش همیشگی برای افزایش رضایت
مشتریان ،کلیه چراغهای تولیدی گروه محصول  EcoLineرا به مدت  ۳سال
در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت مینماید.
این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهرهبرداری (نصب
توسط اشخاص ذیصالح و بهرهبرداري تحت شرايط مناسب) ،بوده و بر اساس
مفاد آن ،مازينور متعهد است که کلیة چراغهاي توليدي خود را در برابر
هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی ،ساخت یا مواد اولیه حسب
تشخیص مازینور ،تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصوالت» نسبت
به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدامنماید.
جهت اطالع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانتنامه ،لطف ًا به نسخة الکترونیکی
آن در وبسایت مازینور ،مراجعه فرمائید.

صفحه6 /7 :
تاریخ۹۷/۱۱/۱۸ :

