


* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

گروه محصوالت ریالینس



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

در تالش هميشگي براي افزایش رضایت مندي مشتریان، شركت مازي نور در حركتي نو 
اقدام به عرضه گروه جدیدي از محصوالت تحت عنوان Reliance نموده است.

محصوالت گروه Reliance در كارخانه مازي نور طراحي و توليد شده و براي آن دسته از 
مخاطب مشتریاني هدف گذاري شده است كه محصوالت با كيفيت و استاندارد و پشتوانه 
یك برند معتبر برایشان ارزش افزوده محسوب می شود و در عين حال قيمت هاي مقرون 

به صرفه از دغدغه هاي اوليه شان است.

چراغ هاي گروه Reliance، در حال حاضر، كاربرد هاي مختلفی اعم از دانالیت، 
فروشگاهی، پنل، ضد نم و غبار، پروژكتوری، معابری، High-Bay و پاركی را شامل 

گردیده و در ادامه برای پاسخگویي نيازمندي هاي متنوع مشتریان سایر كاربردهای اصلی 
را نيز در بر خواهد گرفت.

:Reliance ویژگي هاي محصوالت گروه

• ثبات كيفيت 
• زیبا و بادوام

• طراحي و توليد در كارخانه مازي نور

• استفاده از قطعات الكتریكي مرغوب
• مشخصات الكتریكي استاندارد

• سهولت نصب و سرویس

Reliance ضمانت 3 ساله محصوالت •

• نور مناسب با سرمایه گذاری منطقی
 LED جایگزین مناسب برای چراغ هاي قدیمي با تكنولوژي •



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

مصرف كننده محترم:

پيشاپيش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصوالت صنایع روشنایی مازی نور سپاسگزاریم. 

لطفًا به موارد ذیل توجه فرمایيد:
* قيمت چراغ های این ليست، فقط در محدوده جغرافيایی ایران معتبر می  باشد.

* چراغ های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی توليد می گردد. چنانچه نياز به استفاده 
از چراغ های مازی نور در شرایط محيطی یا آب و هوایی خاص می باشد، خواهشمند است 

نيازمندی خود را در زمان سفارش به شركت مازی نور اعالم فرمایيد.
* قيمت چراغ های مذكور در این ليست بر اساس نوع قطعاتی تعيين گردید كه در پایين 

صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
یا  ترووایرینگ  نظير   نمودن قطعاتی  اضافه  یا  تعویض  امكان  نياز شما،  طبعًا در صورت   *

باتری اضطراری وجود دارد. 
    )لطفًا موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعالم فرمایيد.(

* قيمت های این ليست شامل %۹ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  
* پيشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می دهد.                                                                                                                                          

خواهشمندیم پيشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی 38۹ ـ ۴۷135  یا به 
شماره فكس 32383۹23 ـ 011 ارسال نمایيد.

با تشکر
صنایع روشنایی مازی نور



محصوالت جدید

چراغ اپتيلد

آریانا روكار

آریانا توكار

آریانا كامفورت

* تنوعهاي توكار و روكار )با قابليت نصب به صورت     
    آویز در تنوع هاي 60*60 و 120*30(

* ابعاد متنوع چراغ )30*30 ، 60*60 و 120*30 (
* ثبات شار نوري در طول عمر چراغ

* تنوع در رنگ نور ۴000 و 6500 كلوین
Flicker free *

* ابعاد متنوع چراغ

* ارتفاع كم چراغ

* تنوع در رنگ نور  ۴000 و 6500 كلوین

Flicker Free *

* بدنه مستحكم آلومينيوم دایكستي

* ابعاد متنوع چراغ

* تنوع در رنگ نور 3000، ۴000 و 6500 كلوین

   )تنوع 3000 كلوین در چراغ هاي دهانه 6 و 8(

Flicker Free *

* بدنه مستحكم آلومينيوم دایكستي

* ابعاد متنوع چراغ

* تنوع در رنگ نور 3000، ۴000 و 6500 كلوین

   )تنوع 3000 كلوین در چراغ هاي دهانه 8 و 10(

Flicker Free *

NEW

NEW

NEW

NEW



محصوالت جدید

NEW

NEW

NEW

لدیسان  
* بدنه مستحكم آلومينيوم دایكستي

* درابعاد مختلف با توان هاي 100، 1۴0، 200 و 280 وات

IP65 درجه حفاظت *

* قابليت لوپينگ

* قابليت دیمينگ چراغ

* قابليت تنظيم زاویه چراغ

* قابليت نصب بر روي لوله و قوطي

* بدنه مستحكم آلومينيوم دایكستي

*درابعاد مختلف با توان هاي 20، ۴0 ،60، 80 و 120 وات

* تنوع رنگ نور ۴000 و 6500 كلوین

پالریس

ماگنوليا

* بدنه مستحكم آلومينيوم دایكستي

IP65 درجه حفاظت *

* تنوع در رنگ نور ۴000 و 6500 كلوین

Flicker Free *



چراغ هاي اداري/تجاري و فروشگاهي

هانی

18

لدیسان دکوراتیولدیوم توکار

1213

آریانا روکار آریانا کامفورت

1۷ 16

اپتیلد روکار یا آویز لدیوم روکاراپتیلد توکار

10 ۹12
آریانا توکار

1۴

چراغ های صنعتی

لدیسان ایزوال

2۴ 22

چراغ های فضای آزاد

ماگنولیاپالریس هالی

252۷ 26

فهرست





* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
9

براي تامین آرامش بصري در سقف هاي كاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم كامفورت براي چراغ هاي ۶۰x۶۰ توكار ردیف ۳۳ صفحه ۱۲ باید جداگانه خریداری شود.

M521SLED2840-W

M521SLED2865-W

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

6500K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

چراغ توكار اپتيلد )30X120( با صفحة سفيد ساتن

عكس محصول* شرح كاال

چراغ توكار اپتيلد )60X60( با صفحة سفيد ساتن

3

۴

۷

8

4000K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

6500K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

4000K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

6500K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

چراغ توكار اپتيلد )60X60( مناسب برای سقف های یكپارچه با صفحة سفيد ساتن

 8,470,000 

 8,470,000 

 9,230,000 

 9,230,000 

 11,840,000 

 11,840,000 

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* چراغ های اپتيلد

چراغ توكار اپتيلد )30X30( با صفحة سفيد ساتن و ماژول برق مستقيم

۲4 وات با شار نوری ۱9۰۰ لومن، 4000K، سفید

۲4 وات با شار نوری ۱9۰۰ لومن، 6500K، سفید

 5,320,000 

 5,320,000 

1

2

5

6

M521ESSLED1840-W

M521ESSLED1865-W

M521RDLED2840-W

M521RDLED2865-W

M521SDLED2840-W

M521SDLED2865-W



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
10

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* چراغ های اپتيلد

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

6500K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

چراغ روكار یا آویز اپتيلد )60X60( با صفحة سفيد ساتن

11

12

عكس محصول* شرح كاال

چراغ روكار یا آویز اپتيلد )30X120( با صفحة سفيد ساتن

4000K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

6500K ،4۲ وات با شار نوری 45۰۰ لومن

13

1۴

چراغ روكار  اپتيلد )30X30( با صفحة سفيد ساتن و ماژول برق مستقيم

۲4 وات با شار نوری ۱9۰۰ لومن، 4000K، سفید

۲4 وات با شار نوری ۱9۰۰ لومن، 6500K، سفید
۹

10

در چراغ های اپتیلد  ردیف های 9  و ۱۰ به رنگ مشکی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای كد كاتالوگ، بدون اختالف قیمت، جایگزین می شود.

M421SLED2840-W

M421SLED2865-W

M421RLED2840-W

M421RLED2865-W

M421ESSLED1840-W

M421ESSLED1865-W

 13,830,000 

 13,830,000 

 10,740,000 

 10,740,000 

 5,740,000 

 5,740,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
11

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

كیت ایمني آویز 5۰ سانتی متری

كیت ایمني آویز ۱۰۰ سانتی متری

)30X120( كيت ایمنی آویز چراغ  اپتيلد توكار

1۷

18

DMRC24-BRACKET

DMRC25-BRACKET

427SKSU2-W

421RKSU2-W

عكس محصول* شرح كاال

كيت آویز نصب
1۹

20

 740,000 

 830,000 

 3,860,000 

 3,090,000 

 ۶۰x۶۰ كیت آویز ۲ متري سفید ۲ بکسل براي چراغ اپتیلد

۳۰x۱۲۰ كیت آویز ۲ متري سفید ۲ بکسل براي چراغ اپتیلد

)60X60( كيت ایمنی آویز چراغ  اپتيلد توكار

كیت ایمني آویز 5۰ سانتی متری

كیت ایمني آویز ۱۰۰ سانتی متری

DMRC22-BRACKET

DMRC23-BRACKET

 740,000 

 830,000 

15

16



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
12

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،4۰ وات با شار نوری 4۰۰۰ لومن

6500K ،4۰ وات با شار نوری 4۰۰۰ لومن

4000K ،55 وات با شار نوری 55۰۰ لومن

6500K ،55 وات با شار نوری 55۰۰ لومن

4000K ،4۰ وات با شار نوری 4۰۰۰ لومن

6500K ،4۰ وات با شار نوری 4۰۰۰ لومن

4000K ،55 وات با شار نوری 55۰۰ لومن

6500K ،55 وات با شار نوری 55۰۰ لومن

4000K ،4۰ وات با شار نوری 4۰۰۰ لومن

6500K ،4۰ وات با شار نوری 4۰۰۰ لومن

4000K ،55 وات با شار نوری 55۰۰ لومن

6500K ،55 وات با شار نوری 55۰۰ لومن

پنل های روكار لدیوم با صفحة سفيد ساتن

پنل های توكار لدیوم با صفحة سفيد ساتن

پنل های توكار لدیوم با صفحة سفيد ساتن، مناسب برای سقف های یكپارچه

فریم كامفورت برای تامين آرامش بصری در سقف های كاذب سازه نمایان

2۹

30

31

32

21

22

23

2۴

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* چراغ های لدیوم

25

26

2۷

28

33

عكس محصول* شرح كاال

M429ELED1840

M429ELED1865

M429ELED3840

M429ELED3865

M529ELED1840

M529ELED1865

M529ELED3840

M529ELED3865

M529EDLED1840

M529EDLED1865

M529EDLED3840

M529EDLED3865

528SH-W

براي تامین آرامش بصري در سقف هاي كاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم كامفورت براي چراغ هاي ۶۰x۶۰ توكار ردیف ۳۳ صفحه ۱۲ باید جداگانه خریداری شود.

فریم كامفورت توكار 6*60*60 سفید
 مناسب براي چراغ اپتیلد و پنل لدیوم

 13,730,000 

 13,730,000 

 16,210,000 

 16,210,000 

 10,590,000 

 10,590,000 

 13,070,000 

 13,070,000 

 11,780,000 

 11,780,000 

 14,260,000 

 14,260,000 

 3,820,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
13

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

۱4۰ وات با شار نوری ۱5۰۰۰ لومن، 4000K، سفید

۲۰۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید

چراغ های آویز  لدیسان دكوراتيو با ماژول برق مستقيم و پخش نور متقارن ۹0 درجه

3۴

35

ماژول: ادیسون

* چراغ های لدیسان دكوراتيو

در چراغ هاي لدیسان دكوراتيو به رنگ نقره اي عبارت )LS-( به جاي )W-( در كد كاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین مي شود.

عكس محصول* شرح كاال

M308MEWLED6840-W

M308LEWLED8840-W

 22,270,000 

 28,850,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
14

ماژول: ادیسون
* چراغ های آریانا

چراغ دانالیت گرد آریانا توكار )IP43(  با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 6 سانتی متری(

3000K ،۶ وات با شار نوری ۳5۰ لومن

4000K ،۶ وات با شار نوری ۳5۰ لومن

6500K ،۶ وات با شار نوری ۳5۰ لومن

3000K ،9 وات با شار نوری 5۰۰ لومن

4000K ،9 وات با شار نوری 55۰ لومن

6500K ،9 وات با شار نوری 55۰ لومن

3000K ،۶ وات با شار نوری 5۰۰ لومن

4000K ،۶ وات با شار نوری 55۰ لومن

6500K ،۶ وات با شار نوری 55۰ لومن

چراغ دانالیت مربعي آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )ابعاد برش8x8 سانتی متری(

چراغ دانالیت گرد آریانا توكار )IP43( با رفلكتور و ماژول برق مستقيم )دهانه 6 سانتی متری(

36

3۷

38

3۹

۴0

۴1

۴2

۴3

۴۴

چراغ دانالیت گرد آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 8 سانتی متری(

عكس محصول*ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ  شرح كاال

3000K ،9 وات با شار نوری ۶۰۰ لومن

4000K ،9 وات با شار نوری ۶5۰ لومن

6500K ،9 وات با شار نوری ۶5۰ لومن

۴5

۴6

۴۷

چراغ دانالیت مربعي آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )ابعاد برش 12x12 سانتی متری(

4000K ،۱4 وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن

6500K ،۱4 وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن

۴8

۴۹

M586ED2LED2830-W

M586ED2LED2840-W

M586ED2LED2865-W

M582ED2LED2830-W

M582ED2LED2840-W

M582ED2LED2865-W

M586EQ3LED3830-W

M586EQ3LED3840-W

M586EQ3LED3865-W

M586ED3LED3830-W

M586ED3LED3840-W

M586ED3LED3865-W

M586EQ5LED3840-W

M586EQ5LED3865-W

 1,240,000 

 1,240,000 

 1,240,000 

 1,580,000 

 1,580,000 

 1,580,000 

 1,460,000 

 1,460,000 

 1,460,000 

 1,460,000 

 1,460,000 

 1,460,000 

 2,080,000 

 2,080,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
15

ماژول: ادیسون

* چراغ های آریانا

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،۲۳ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن

6500K ،۲۳ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن

چراغ دانالیت گرد آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 15 سانتی متری(

5۴

55

عكس محصول* شرح كاال

چراغ دانالیت مربعي آریانا توكار با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )ابعاد برش 20x20 سانتی متری(

4000K ،۲5 وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن

6500K ،۲5 وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن

4000K ،۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن

6500K ،۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن

56

5۷

58

5۹

چراغ دانالیت گرد آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 12 سانتی متری(

چراغ دانالیت مربعي آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )ابعاد برش 15x15 سانتی متری(

4000K ،۱4 وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن

6500K ،۱4 وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن

50

51

4000K ،۲۳ وات با شار نوری ۱8۰۰ لومن

6500K ،۲۳ وات با شار نوری ۱8۰۰ لومن

52

53

4000K ،۳5 وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن

6500K ،۳5 وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن

چراغ دانالیت گرد آریانا توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 20 سانتی متری(

60

61

M586ED5LED3840-W

M586ED5LED3865-W

M586EQ6LED4840-W

M586EQ6LED4865-W

M586ED6LED4840-W

M586ED6LED4865-W

M586ED8LED4840-W

M586ED8LED4865-W

M586EQ8LED3840-W

M586EQ8LED3865-W

M586EQ8LED4840-W

M586EQ8LED4865-W

 2,080,000 

 2,080,000 

 3,140,000 

 3,140,000 

 3,140,000 

 3,140,000 

 4,620,000 

 4,620,000 

 4,730,000 

 4,730,000 

 3,970,000 

 3,970,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
16

ماژول: ادیسون
* چراغ های آریانا كامفورت

چراغ دانالیت گرد آریانا كامفورت توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 8 سانتی متری(

چراغ دانالیت گرد آریانا كامفورت توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 20 سانتی متری(

چراغ دانالیت گرد آریانا كامفورت توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 15 سانتی متری(

چراغ دانالیت گرد آریانا كامفورت توكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )دهانه 10 سانتی متری(

عكس محصولشرح كاالكد كاتالوگ  ردیف

4000K ،۱4 وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن

6500K ،۱4 وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن

3000K ،9 وات با شار نوری ۶۰۰ لومن

4000K ،9 وات با شار نوری ۶5۰ لومن

6500K ،9 وات با شار نوری ۶5۰ لومن

4000K ،۲۳ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن

6500K ،۲۳ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن

M386ED6LED3840-W

M386ED6LED3865-W

M386ED4LED3830-W

M386ED4LED3840-W

M386ED4LED3865-W

M386ED8LED4840-W

M386ED8LED4865-W

68

6۹

65

66

6۷

۷0

۷1

3000K ،۶ وات با شار نوری ۳5۰ لومن

4000K ،۶ وات با شار نوری ۳5۰ لومن

6500K ،۶ وات با شار نوری ۳5۰ لومن

M386ED3LED2830-W

M386ED3LED2840-W

M386ED3LED2865-W

62

63

6۴

* قيمت )ریال(

 1,320,000 

 1,320,000 

 1,320,000 

 1,600,000 

 1,600,000 

 1,600,000 

 2,640,000 

 2,640,000 

 3,400,000 

 3,400,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
17

ماژول: ادیسون

* چراغ های آریانا

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،۲۳ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن

6500K ،۲۳ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن

4000K ،۳5 وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن

6500K ،۳5 وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن

چراغ دانالیت گرد آریانا روكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )قطر 1۷ سانتی متری، ارتفاع 5 سانتی متری(

چراغ دانالیت گرد آریانا روكار )IP43( با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )قطر 22 سانتی متری، ارتفاع 5 سانتی متری(

۷2

۷3

۷۴

۷5

عكس محصول* شرح كاال

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

چراغ دانالیت مربعي آریانا روكار با دیفيوزر شيري ساتن و ماژول برق مستقيم )22x22 سانتی متری، ارتفاع ۴ سانتی متری(

4000K ،۲5 وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن

6500K ،۲5 وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن

4000K ،۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن

6500K ،۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن

۷6

۷۷

۷8

۷۹

عكس محصول* شرح كاال

M486ED17H5LED4840-W

M486ED17H5LED4865-W

M486ED22H5LED4840-W

M486ED22H5LED4865-W

M486EQ20H4LED3840-W

M486EQ20H4LED3865-W

M486EQ20H4LED4840-W

M486EQ20H4LED4865-W

 3,360,000 

 3,360,000 

 4,360,000 

 4,360,000 

 5,120,000 

 5,120,000 

 5,300,000 

 5,300,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
18

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

۲۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K، سفید

۲۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، سفید

۲۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K، سفید

۲۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، سفید

۳۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید

۳۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید

۳۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید

۳۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید

چراغ ریلی تك فاز هانی )قطر ۷.5 سانتی متری(

چراغ ریلی سه فاز هانی )قطر ۷.5 سانتی متری(

چراغ ریلی تك فاز هانی )قطر ۹ سانتی متری(

چراغ ریلی سه فاز هانی )قطر ۹ سانتی متری(

80

81

82

83

ماژول: ادیسون
درایور: لیفود

* چراغ های هانی

8۴

85

86

8۷

در چراغ  های هانی به رنگ  مشكی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای كد كاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.

عكس محصول* شرح كاال

M361EMLED2830-W

M361EMLED2840-W

M362EMLED2830-W

M362EMLED2840-W

M363EMLED2830-W

M363EMLED2840-W

M364EMLED2830-W

M364EMLED2840-W

 5,450,000 

 5,450,000 

 6,280,000 

 6,280,000 

 6,540,000 

 6,540,000 

 7,360,000 

 7,360,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
19

تجهيزات جانبی برای نصب چراغ هانیتك فاز

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

ریل روكار یک متری با ورودي برق دار و سر و ته، سفید

ریل روكار دو متری، سفید

قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید

اتصال مستقیم ریل، سفید

سر و ته ریل، سفید 

قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید

ورودی برق دار ریل، سفید 

قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید

88

8۹

۹3

۹0

۹۴

۹1

۹5

۹2

عكس محصول* شرح كاال

464STRACKJBD100-W

464STRACKJBD200-W

464RCJBD-W

464J90PRO0335-W

464CPRO0336-W

464CPRO0337-W

464ECJBD-W

464ECJBDR-W

 1,350,000 

 2,650,000 

 400,000 

 610,000 

 810,000 

 960,000 

 285,000 

 470,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
20

تجهيزات جانبی برای نصب چراغ  هانی سه فاز

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

ریل روكار یک متری، سفید

ریل روكار دو متری، سفید

اتصال مستقیم ریل، سفید

قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی

قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی

قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید

۹6

۹۷

۹8

۹۹

100

101

عكس محصول* شرح كاال

460STRACKWR410-W

460STRACKWR420-W

460RCW433-W

460J90W435R-W

460J90W435L-W

460CW436-W

 3,730,000 

 7,430,000 

 770,000 

 1,860,000 

 1,860,000 

 2,520,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
21

تجهيزات جانبی برای نصب چراغ  هانی سه فاز

تجهيزات نصب ریل آویز برای چراغ های هانی )سه فاز( 

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید

سر و ته ریل، سفید 

ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست

ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ

102

103

10۴

105

براكت لوله اي آویز۶۰ سفید ریل سه فاز

براكت لوله اي آویز۱۲۰ سفید ریل سه فاز

كیت نصب ریل سه فاز

بکسل آویز سفید ریل سه فاز

106

10۷

108

10۹

عكس محصول* شرح كاال

460CW437-W

460ECW432-W

460ECW431R-W

460ECJBDH04L-W

460NPSKIT-W

460NKSU-W

NPS60-BRACKET-W

NPS120-BRACKET-W

 3,010,000 

 490,000 

 1,160,000 

 1,160,000 

 720,000 

 940,000 

 570,000 

 1,050,000 

براي سفارش اتصال مستقيم ریل ردیف  ۹8 به رنگ مشكي، كد كاتالوگ 460RCJBD-BL بدون اختالف قيمت جایگزین مي شود.
براي سفارش سر و ته ریل ردیف 103، عبارت 460ECJBD-BL بدون اختالف قيمت جایگزین مي شود.

در تجهيزات جانبی چراغ هانی ردیف هاي 88 تا 10۹ و به جز ردیف هاي ۹1، ۹۷، ۹8، 100 و 103 به رنگ  مشكی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای كد كاتالوگ، بدون 
اختالف قيمت، جایگزین می شود.

براي سفارش اتصال ریل به شكل L ردیف ۹1 به رنگ مشكي و ارت داخلي، كد كاتالوگ 464J90JBDI-BL و ارت خارجي، كد كاتالوگ 464J90JBDE-BL بدون اختالف 
قيمت جایگزین می شود.

براي سفارش اتصال ریل به شكل L  ردیف  100 به رنگ مشكي كد كاتالوگ 460J90JBDE-BL بدون اختالف قيمت جایگزین مي شود.
براي سفارش ریل روكار ردیف ۹۷، عبارت 460STRACKJBD-BL بدون اختالف قيمت جایگزین مي شود. 



ليستقيمتفروشمحصوالتمازینور
صفحه:28/)مصرفکننده(

تاریخ:1401/02/04
22

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

۱9 وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر

۳۷ وات با شار نوری 4۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۲۰ سانتی متر

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه/ ترایدونیک

* چراغ های ایزوال

چراغ های ضد نم وغبار)IP65( ایزوال

كيت آویز نصب

براكت آویز 

كیت آویز

كیت آویز نقره ای اتصاالت الکتریکی

M10 براكت نصب میله گرد

110

111

112

113

11۴

در چراغ های ایزوال با دمای رنگ نور K 6500 عبارت )865( به انتهای كد كاتالوگ، بدون اختالف قيمت، اضافه می شود.

عكس محصول* شرح كاال

M456L60LED2

M456L120LED2

440EKSU

440EKSU3-S

DMRC-20

 8,040,000 

 10,810,000 

 1,080,000 

 2,400,000 

 295,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
23

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

* تجهيزات جانبی چراغ های ایزوال

عكس محصول* شرح كاال

براكت های لوله برای لوله های به قطر ۴ سانتی متر

براكت های لوله برای لوله های به قطر 6 سانتی متر

براكت های لوله برای لوله های به قطر 5 سانتی متر

قطر 5 سانتی متری 118

براكت دیواری با امكان تنظيم زاویه

براكت دیواری

قطر ۶ سانتی متری

قطر ۶ سانتی متری

*

*

* *

121

122

123

قطر 5 سانتی متری

قطر 5 سانتی متری

*

* *

11۹

120

قطر 4 سانتی متری 115

قطر 4 سانتی متری

قطر 4 سانتی متری

*

* *

116

11۷

PB4-BRACKET 

PA4-BRACKET

PC4SS-BRACKET

PA5-BRACKET

PC5SS-BRACKET

PA6-BRACKET

PC6SS-BRACKET

PB5-BRACKET 

WA1-BRACKET 

 990,000 

 1,440,000 

 2,660,000 

 860,000 

 1,130,000 

 2,630,000 

 1,130,000 

 2,630,000 

 820,000 

*

*

*

*

*

*

* ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه                  * * ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل             * * * ورق با روكش داكرومت - پیچ و مهره با روكش داكرومت 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
24

ماژول: ادیسون

* چراغ های لدیسان

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،۱۰۰ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن

4000K ،۱4۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن

4000K ،۲۰۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن

4000K ،۲8۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن

چراغ های ضد نم وغبار )IP65( لدیسان با ماژول برق مستقيم و پخش نور متقارن ۹0 درجه

12۴

125

126

12۷

عكس محصول* شرح كاال

M309SEWLED5840-S

M309MEWLED6840-S

M309LEWLED8840-S

M309XLEWLED10840-S

 11,500,000 

 17,300,000 

 23,280,000 

 26,090,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
25

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، طوسی

4۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 6500K، طوسی

۶۰ وات با شار نوری 55۰۰ لومن، 4000K، طوسی

۶۰ وات با شار نوری 55۰۰ لومن، 6500K، طوسی

8۰ وات با شار نوری ۷5۰۰ لومن، 4000K، طوسی

8۰ وات با شار نوری ۷5۰۰ لومن، 6500K، طوسی

۱۲۰ وات با شار نوری ۱۰5۰۰ لومن، 4000K، طوسی

۱۲۰ وات با شار نوری ۱۰5۰۰ لومن، 6500K، طوسی

چراغ های پروژكتوري )IP65( پالریس با ماژول برق مستقيم و پخش نور متقارن ۹0 درجه

ماژول: ادیسون

* چراغ های پالریس

براكت های نصب چراغ  پالریس
براكت لوله / قوطی  ۲.5 سانتی متری، طوسی

براكت لوله / قوطی ۳ سانتی متری، طوسی

براكت لوله نصب عمودی ۳ و 4 سانتی متری
براي چراغ هاي پالریس ۲۰، 4۰ و ۶۰ وات

براكت لوله نصب عمودی 5 و ۶ سانتی متری
براي چراغ هاي پالریس 8۰ و ۱۲۰ وات

130

131

132

133

13۴

135

136

13۷

138

13۹

1۴0

1۴1

در چراغ های پالریس به رنگ شيری، عبارت )W-( به جای عبارت )S-( در انتهای كد كاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.

عكس محصول* شرح كاال

4000K ،۲۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن

6500K ،۲۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن

128

12۹

M317EXSWLED1840-S

M317EXSWLED1865-S

M317ESWLED2840-S

M317ESWLED2865-S

M317EMWLED3840-S

M317EMWLED3865-S

M317ELWLED4840-S

M317ELWLED4865-S

M317EXLWLED5840-S

M317EXLWLED5865-S

PDP2-BRACKET-S

PDP3-BRACKET-S

PD56-BRACKET

PD34-BRACKET

 4,590,000 

 4,590,000 

 6,780,000 

 6,780,000 

 8,830,000 

 8,830,000 

 11,230,000 

 11,230,000 

 15,330,000 

 15,330,000 

 590,000 

 610,000 

 2,150,000 

 1,850,000 



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
26

ماژول: ادیسون

* چراغ های هالی

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

4000K ،4۰ وات با شار نوری ۳8۰۰ لومن

4000K ،۶۰ وات با شار نوری 55۰۰ لومن

چراغ های معابری )IP65( هالی

1۴2

1۴3

عكس محصول* شرح كاال

براكت های  نصب چراغ هالی

براكت نصب روي دیوار با قطر ۳۰ میلي متر و طول ۳۰ سانتي متر

براكت نصب روي دیوار با قطر 4۰ میلي متر و طول ۳۰ سانتي متر

1۴۴

1۴5

M318EULED2840-S

M318EULED3840-S

PWU30-BRACKET-S

PWU40-BRACKET-S

 7,930,000 

 9,850,000 

 2,010,000 

 2,180,000 



ليستقيمتفروشمحصوالتمازینور
صفحه:28/)مصرفکننده(

تاریخ:1401/02/04
27

* قيمت های این ليست شامل %۹ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

ردیف قيمت )ریال(كد كاتالوگ 

چراغ های پاركی )IP65( ماگنوليا با ماژول برق مستقيم

ماژول: ادیسون

* چراغ های ماگنوليا

4000K ،۲8 وات با شار نوری ۲8۰۰ لومن

6500K ،۲8 وات با شار نوری ۲8۰۰ لومن

1۴6

1۴۷

در چراغ ها و براكت هاي نصب چراغ ماگنوليا به جز براكت ردیف 13۴ به رنگ مشكی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای كد كاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.

عكس محصول* شرح كاال

1۴8

1۴۹

150

براكت سرستون

براكت یک طرفه دیواری

براكت دو طرفه

M612ETLED3840-W

M612ETLED3865-W

WT2-BRACKET

WT3-BRACKET-W

PTT2-BRACKET-W

 7,060,000 

 7,060,000 

 1,360,000 

 5,320,000 

 9,290,000 

براكت های نصب چراغ ماگنوليا



* قیمت های این لیست شامل %۹ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.  

لیست قیمت فروش محصوالت مازی نور
صفحه: 28/)مصرف کننده(

تاریخ: 1401/02/04
28

ضمانت نامه محصوالت

شركت صنایع روشنایی مازی نور، در تالش هميشگی برای افزایش رضایت 

مشتریان، كليه چراغ های توليدی گروه محصول Reliance را به مدت

3 سال در محدوده جغرافيایی ایران ضمانت می نماید. 

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری )نصب 

توسط اشخاص ذیصالح و بهره برداري تحت شرایط مناسب(، بوده و بر اساس 

مفاد آن، مازي نور متعهد است كه كلية چراغ هاي توليدي خود را در برابر 

هرگونه عيب یا اشكال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اوليه حسب 

تشخيص مازی نور، تضمين و با رعایت شرایط »ضمانت نامه محصوالت« نسبت 

به تعمير یا تعویض قطعات چراغ اقدام  نماید.

جهت اطالع از شرایط احراز و نيز مفاد ضمانت نامه، لطفًا به نسخة الكترونيكی 

آن در وب سایت مازی نور، مراجعه فرمائيد.
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