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5

6
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28

دستگاه کراس اور باز

دستگاه کراس اور جمع

دستگاه خیاط پا دوکاره

دستگاه خیاط پا تک کاره

دستگاه پالور سیم کش

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

7

8

9

10

11

12

(فالی)دستگاه پروانه دوکاره

دستگاه ساق پاایستاده وسرشانه

دستگاه جلو پا

دستگاه پشت پا خوابیده

دستگاه الری جلو بازو سیم کش

دستگاه قایقی

25

26

27

139,500,000

139,500,000

139,500,000

17

18

187,000,000

185,000,000

149,000,000

140,000,000

(لت)دستگاه عمود زیر بغل

دستگاه بارفیکس و پارالل کمکی

دستگاه نشر جانب سیم کش

دستگاه پشت پا ایستاده

دستگاه جلو بازو و پشت بازو

(مچ)دستگاه سائد 

139,500,000

135,000,000

129,500,000

139,500,000

139,500,000

129,500,000

99,500,000

139,500,000

139,500,000

139,500,000

2تیپ 

188,000,000

186,000,000

125,000,000

129,500,000

139,000,000

129,000,000

122,000,000

103,000,000

80,000,000

129,500,000

129,500,000

129,500,000

129,500,000

129,500,000

129,500,000

1تیپ 

199,000,000

197,000,000

119,500,000

119,500,000

119,500,000

119,500,000

119,500,000

119,500,000

119,500,000

99,500,000

36

37

38

39

40

41

31

32

33

34

35

دستگاه مولتی پرس سنگ آزاد

سنگ آزاد (لت)دستگاه عمود

دستگاه کات باسن سنگ آزاد

54

55

56

57

58

(طرح هاردکرم)دستگاه پرس پا

(طرح مکانیکی)دستگاه پرس پا

(طرح هاردکرم)دستگاه هاگ پا

(طرح مکانیکی)دستگاه هاگ پا

48

49

50

51

52

53

42

43

44

45

46

47

139,500,000

124,000,000

129,500,000

124,000,000

125,000,000

1400لـیـسـت قـیـمـت بهمن ماه سـال 

(تشکدار)تی بار خوابیده 

تی بار

دستگاه ساق پا نشسته

دستگاه باال سینه سنگ آزاد

سنگ آزاد (H)دستگاه اچ 

دستگاه کمبو

دستگاه دیپ سنگ آزاد

دستگاه شراک کول سنگ آزاد

(مولتی هیپ)دستگاه شوت پا 

دستگاه نشرجانب سنگ آزاد

دستگاه سرشانه سنگ آزاد

دستگاه قفسه سینه سنگ آزاد

دستگاه شکم کرانچ سنگ آزاد

دستگاه پالور سنگ آزاد

دستگاه پرس سینه سنگ آزاد

دستگاه اسمیت کمکی و اسکات

دستگاه اسمیت کمکی

دستگاه سی سی هاگ سنگ آزاد

77,500,000

77,500,000

80,000,000

80,000,000

79,000,000

79,000,000

119,000,000

89,500,000

89,500,000

89,500,000

89,500,000

86,000,000

55,000,000

56,000,000

85,000,000

79,000,000

79,000,000

29

79,000,000

79,000,000

79,000,000

78,000,000

75,000,000

75,000,000

دستگاه مولتی پرس ایستاده 

دستگاه جلوپا سنگ آزاد

دستگاه الری جلوبازو سنگ آزاد
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طرح بیضینام محصول
طرح لوله ای
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قیمتنام محصول

59

60

دستگاه پشت بازو سنگ آزاد

سنگ آزاددستگاه پشت پا خوابیده 

80,000,000

80,000,000 30

(ارقام به ریال)



71

72

73

90

61

62

63

64

65

66

67

86

87

88

89

84

85

چهارکاره استقامتی

(شناسوئدی/شکم فضائی/پارالل)سه کاره

خرک اسکات

میز الری جلو بازو ایستاده

میز الری جلو بازو

80

81

82

83

74

75

76

77

78

79

68

69

70

میز مدرج

میز زیر سینه دمبل و شکم کشویی

میز زیر سینه دمبل و شکم ثابت

میز باال سینه دمبل خم

میز باال سینه دمبل صاف

(درجه90نیمکت )نیمکت سرشانه 

میز پرس سینه حرفه ای

میز باال سینه حرفه ای

میز زیر سینه حرفه ای

میز پرس سرشانه هالتر

میز خرک و جلو خرک

 درجه90میز شکم 

45,000,000

45,000,000

45,000,000

69,500,000

58,000,000

68,000,000

57,000,000

55,000,000

52,000,000

52,000,000

52,000,000

جا دمبلی دو طبقه

جا وزنه هالتری

جا دمبلی بانوان

 ردیفی10جا میله هالتر ایستاده 

جا باربل دو طرفه

جا باربل یک طرفه

فیله کمر

شنا سوئدی تکی

اسکات جامپینگ

مسگری دو طرفه

مسگری یک طرفه

جا دمبلی سه طبقه 

24,000,000

35,000,000

29,500,000

91

92

93

94

95

49,000,000

33,000,000

44,000,000

40,000,000

29,500,000

18,000,000

44,000,000

43,500,000

29,000,000

49,500,000

34,000,000

29,500,000

52,000,000

52,000,000

45,000,000

105

106

107

96

97

98

99

100

101

120

2/20cm   CK45میله هالتر 

1/50cm    CK45میله هالتر 

1/20cm    CK45میله هالتر 

(EZ) خم 1/50Cmمیله هالتر 

میله هالتر چکشی بزرگ

میله هالتر چکشی کوچک

دسته لت دو سر نعله اسبی بزرگ

دسته لت دو سر نعله اسبی متوسط

114

115

116

117

118

119

108

109

110

111

112

113

102

103

104

26,000,000

13,500,000

12,500,000

13,500,000

14,500,000

صفحه هالتر فرمانی مشکی

صفحه هالتر فرمانی رنگی

دسته دو سر نعله اسبی کوچک

دسته جلو بازو و پشت بازو خم

دسته جلو بازو و پشت بازو صاف

طناب جلو بازو و پشت بازو

دمبل شش ضلعی 

دمبل گرد

13,000,000

12,500,000

11,500,000

9,500,000

7,500,000

5,000,000

3,500,000

قیمت به روز

قیمت به روز

قیمت به روز

قیمت به روز
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گروه تولیدی دستگاه بدنسازی عمران نوین

1400لـیـسـت قـیـمـت بهمن ماه سـال 

قیمتنام محصولردیفقیمتنام محصولردیف


