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در صورت غیر فعال بودن دکم هها در سیستم عامل اندروید،

حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.

ایــــن کــــاتالوگ هوشمند بـــــه صورت افقی طراحی شده است.

ـــــرای مشاهده بــــــهتر، لطفا دستگاه خود را در حــــالت افقـــــــی بــ

قرار دهید.

متوجه شدم



برای مشاهده منوی کاتالوگ

 در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

برای بازگشت در هر مرحله از اين دکمه

استفاده کنيد.

متوجه شدم
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شرکت نیلپر فعالیت خود را با ورود رایانه به صورت گســترده و به تبع، تجهیزات آن از جمله صندلی ویژه رایانه در سال ١٣٧١ آغاز کرد. رویکرد نیلپر 

در طی دو دهـه گذشته جلب رضایت مشتـریان با افزایش کیفیت محصوالت بوده است.ارتقاء سطح کیفی و کمی در تولید مبل اداری، نیلپر را بر آن 

داشت تا به سوی گسترش دامنه محصوالت و خدمات در بازارهای آموزشی، خانگی و رستورانی گام بردارد.

مبل خانگی نیلپر با توجه به همـین رویکـرد، طراحی و روانـه بازار شده است. طراحی این مبل با بهره گیری از نظـرات مشـــاورین مجـرب واساتید 

بنام در زمینه های ارگونومی، طراحی صنعتی، چوب، پارچه و چرم بر اساس نیاز مشــتریان انجام شده است. کنترل کیفـیت مبل های نیلپر مطابق 

با سیستم های کیفی روز دنیا صورت می گیرد. به همین منظور کلیه محصوالت، قطعات و مواد اولیه در مرحله ورود به سازمان و پس از آن در حیـن 

تولید و نهایتا در زمان تبدیل به محصـول نهایی با اتـکا به چک لیست های دقیق کنـترلی، آزمایش ها و تسـت های منظـم و جامع کنترل می شود. ً

از نقاط قوت نیلپر دارا بودن آزمایشـگاه مجهـز صنعتی می باشد که امکان انجام کلیه آزمایشــات مرتبط به استانداردهـای عملکـردی بین المللـی 

 (BIFMA)استانـدارد اتحادیـه مبـل آمریکا و استانداردهـای داخلی نیلپر را فراهـم می آورد. در این آزمایشــگاه کلیه مواد مصـــرفی در مبل شامل 

(قطعات فلزی، چوب، چرم مصنوعی و پارچه) و محصوالت نهایی با دقت فراوان تست شده و در صورت تائید، مجوز تولید را دریافت می نمایند.

ISO 9001
Registered Firm

66716359715



Nilper home production Smart Catalog

Version : 2021 -3.0

PPrroodduuccttss
2021

Index

·I@@@¶¼UH » ®@@@@L¶
Sofa & Ottoman

Án¼i Hmü Â²k¹Å » qÃ¶
Dinning Table & Chair

Â±L¶ ¼±] qÃ¶
Coffee Table 

·¼ÄqÄ¼±U qÃ¶
TV Table

¾¹ÄA » Ï¼v¹¨
Console & Mirror

 Án¼vv¨H
Accessories



Markan
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Alvares
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Andersa
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Delvar
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Sinan
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Sirom
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Blerto
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Blerto
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Nivan
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Brent
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Brent
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Line
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Demilu
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Nitel
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Sorbon
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Lord
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Seno
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Salyun
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Zoom
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Beniz
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Loman
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Karin
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Masina
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Selin
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Markan
Series 895

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Markan
Series 895

مشاهده جزئيات

2

Nilper home production
2021



Markan
Series 895

مشاهده جزئيات

3

Nilper home production
2021



Markan
Series 895

 Item No :

NHSS895N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS895RN2/LN2

oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS895CRN3/CLN3

oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS895RN1/LN1

oTzÃM RIø°öH



 Item No :

oTzÃM RIø°öH

 Item No :

  NHSS895CTRN/CTLN3

 Item No :

 NHSS895XN1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSO595

Markan
Series 895

 NHSS895SR/SL

oTzÃM RIø°öH oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895CRN3/CLN3

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Markan | Series 895



 NHSS895RN2 /LN2

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Markan | Series 895



 NHSS895N1

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Markan | Series 895



 NHSS895RN1/LN1
Markan | Series 895

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده



 NHSS895CTRN3/CTLN3

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Markan | Series 895



jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Markan | Series 895
 NHSS895SR/SL



 NHSS895XN1

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Markan | Series 895

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NHSO595
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Markan | Series 895

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده



258 cm

83
 c

m

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895CRN3/CLN3
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº



133 cm

83
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m

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NHSS895RN2 /LN2



83
 c

m

80 cm

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895N1
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº



83
 c

m

71 cm

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895RN1/LN1
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº



258 cm

83
 c

m

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895CTRN3/CTLN3
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº



90 cm

83
 c

m

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895SR/SL
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº



83
 c

m

62 cm

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS895XN1
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº



43
 c

m

80 cm

- ساختــار : فوم سرد پلی اورتان با کالف چوبی مستحکم در دسته ها و زیر نشیمن

  و پشتی به همراه تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSO595
Markan | Series 895

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Alvares
Series 85

 Item No :

NHSB885N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSB885N1
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری 

  از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن

- ساختار: ترکیب چوب راش به همراه مکانیزم فلزی جک دار به صورت تخت خواب شو

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی مجزا از بدنه پر شده با الیاف ویسکوز

Alvares | Series 85
 NHSB885N2

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NHSB885N1
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Alvares | Series 85

- ساختار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری 

  از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن

- ساختار: ترکیب چوب راش به همراه مکانیزم فلزی جک دار به صورت تخت خواب شو

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی مجزا از بدنه پر شده با الیاف ویسکوز



 NHSB885N2
Ï¼~d¶ yÄIµº

188 cm

82
 c

m

Alvares | Series 85

- ساختار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری 

  از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن

- ساختار: ترکیب چوب راش به همراه مکانیزم فلزی جک دار به صورت تخت خواب شو

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی مجزا از بدنه پر شده با الیاف ویسکوز



 NHSB885N1
Alvares | Series 85

Ï¼~d¶ yÄIµº

113 cm

82
 c

m

- ساختار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری 

  از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن

- ساختار: ترکیب چوب راش به همراه مکانیزم فلزی جک دار به صورت تخت خواب شو

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی مجزا از بدنه پر شده با الیاف ویسکوز



1

Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



2

Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



3

Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Andersa
Series 82

 Item No :

NHSS882N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS882N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS882N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS882N3
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82



- ساختــار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS882N2
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82



 NHSS882N1
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82

- ساختــار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



- ساختــار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS882N3
Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº

215.5 cm

78
 c

m



- ساختــار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS882N2
Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº

165.5 cm

78
 c

m



- ساختــار : کالف از چوب راش، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

94.5 cm

78
 c

m

 NHSS882N1
Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº



Delvar
Series 70

مشاهده جزئيات

1

Nilper home production
2021



Delvar
Series 70

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

2



Delvar
Series 70

 Item No :

NHSR870
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSO570
oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه فلزی آبکاری شده

 NHSR870
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Delvar| Series 70



 NHSO570
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Delvar| Series 70

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه فلزی آبکاری شده



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه فلزی آبکاری شده

 NHSR870
Delvar| Series 70

Ï¼~d¶ yÄIµº

82.3 cm

11
3

 c
m



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه فلزی آبکاری شده

82.3 cm

11
3

 c
m

 NHSO570
Delvar| Series 70

Ï¼~d¶ yÄIµº



Sinan
Series 83

مشاهده جزئيات

1

Nilper home production
2021



مشاهده جزئيات

2

Nilper home production
2021

Sinan
Series 83



مشاهده جزئيات

3

Nilper home production
2021

Sinan
Series 83



Sinan
Series 83

 Item No :

NHSH883
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS883N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS883N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS883N3
Sinan | Series 83

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS883N2
Sinan | Series 83

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NHSH883
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Sinan | Series 83

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS883N3
Sinan | Series 83

Ï¼~d¶ yÄIµº

230 cm

89
 c

m



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS883N2
Sinan | Series 83

Ï¼~d¶ yÄIµº

165 cm

89
 c

m



 NHSH883
Sinan | Series 83

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن   

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Ï¼~d¶ yÄIµº

87 cm

97
 c

m



Sirom
Series 68

مشاهده جزئيات

1

Nilper home production
2021



2

Sirom
Series 68

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



3

Sirom
Series 68

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Sirom
Series 68

 Item No :

NHSS868N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS868N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS868N3
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSO868
oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS868N3
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Sirom | Series 68



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Sirom | Series 68
 NHSS868N2



 NHSS868N1

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Sirom | Series 68



 NHSO868
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Sirom | Series 68



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS868N3
Sirom | Series 68

Ï¼~d¶ yÄIµº

216 cm

79
 c

m



- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS868N2
Sirom | Series 68

Ï¼~d¶ yÄIµº

161 cm

79
 c

m



 NHSS868N1

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه 

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Sirom | Series 68

Ï¼~d¶ yÄIµº

110 cm

79
 c

m



 NHSO868

- ساختــار : کالف چوبی، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی  

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Sirom | Series 68

Ï¼~d¶ yÄIµº

110 cm

79
 c

m



Blerto
Series 13

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



2

Blerto
Series 13

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Blerto
Series 13

مشاهده جزئيات

3

Nilper home production
2021



Blerto
Series 13

 Item No :

NHSS713N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS713N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS713N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

Blerto | Series 13
 NHSS713N3

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NHSS713N2
Blerto | Series 13

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده



 NHSS713N1
Blerto | Series 13

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده



Ï¼~d¶ yÄIµº

206 cm

84
 c

m

Blerto | Series 13

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS713N3



Ï¼~d¶ yÄIµº

146 cm

84
 c

m

Blerto | Series 13

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS713N2



84
 c

m

Ï¼~d¶ yÄIµº

Blerto | Series 13

87cm 83 cm

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS713N1
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Blerto
Series 13

 Item No :

NHSS713N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSO713
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS713
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSM713



- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 Item No :

 NHSS713

 NHSM713
Blerto | Series 13

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

NHSS713



 NHSS713N1
Blerto | Series 13

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده



 NHSO713
Blerto | Series 13

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده



84
 c

m

83 cm

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

162 cmNHSM713
Blerto | Series 13

 NHSS713

Ï¼~d¶ yÄIµº



87cm

84
 c

m

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSS713N1
Blerto | Series 13

Ï¼~d¶ yÄIµº



37
 c

m

86 cm 71 cm

- ساختــار : فوم سـرد پلی اورتـان با کالف فلزی مستحکم در دستـه ها و زیر نشیمن و

  پشتی به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- پایه : کالف زیر بدنه جنس چوب توسکا و پایه ها چوب راش، رنگ و صیقل داده شده

 NHSO713
Blerto | Series 13

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Nivan
Series 93

 Item No :

 NHSS993N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS993N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS993N3
oTzÃM RIø°öH



Nivan | Series 93

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS993N3



Nivan | Series 93

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS993N2



 NHSS993N1
Nivan | Series 93

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



Ï¼~d¶ yÄIµº

220 cm

86
 c

m

 NHSS993N3
Nivan | Series 93

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



Ï¼~d¶ yÄIµº

174 cm

86
 c

m

 NHSS993N2
Nivan | Series 93

89 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



93
 c

m

85 cm 83 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHSS993N1
Nivan | Series 93

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Brent
Series 27

 Item No :

 NHSS927N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS927N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS927N3
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSO527
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 NHSS927N3
Brent | Series 27

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 NHSS927N2
Brent | Series 27

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 NHSS927N1
Brent | Series 27

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 NHSO527
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Brent | Series 27



 NHSS927N3
Ï¼~d¶ yÄIµº

212 cm

84
 c

m

Brent | Series 27

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 



156 cm

84
 c

m

 NHSS927N2
Ï¼~d¶ yÄIµº

Brent | Series 27

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 



100 cm

84
 c

m

 NHSS927N1

Ï¼~d¶ yÄIµº

Brent | Series 27

87 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 



42
 c

m

86 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری ازتسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 NHSO527
Brent | Series 27
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Brent
Series 27

 Item No :

oTzÃM RIø°öH

NHSS927
 Item No :

 FA927LN2

 Item No :

 FA927C

 Item No :

oTzÃM RIø°öH

 NHSO527



Brent | Series 27

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

 NHSS927

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 Item No :

 FA927C

 Item No :

 FA927LN2



 NHSO527
Brent | Series 27

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه 

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 



 NHSS927
Ï¼~d¶ yÄIµº

190 cm

10
0

 c
m

87 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

Brent | Series 27



86  cm

42
 c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه 

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- پایه : پایه های آلومینیومی صیقل داده شده با پوشش رنگ طرح چوب 

 NHSO527
Brent | Series 27

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Line
Series 35

 Item No :

 NHSS935N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS935N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS935N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS935N3
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS935N2
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS935N1
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



215 cm

95
 c

m

 NHSS935N3
Line | Series 35

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب



154 cm

95
 c

m

 NHSS935N2
Line | Series 35

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب



95
 c

m

 NHSS935N1
Ï¼~d¶ yÄIµº

Line | Series 35

94 cm 101 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب



Demilu
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Demilu
Series 38

 Item No :

 NHSS938N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS938N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS938N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و MDF با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و با بهره گيری از تسمه های ارتجاعی با مقاومت االستیسیته باال در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه هایی از جنس چوب راش صیقل داده  و رنگ شده 

 NHSS938N3
Demilu | Series 38

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و MDF با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و با بهره گيری از تسمه های ارتجاعی با مقاومت االستیسیته باال در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه هایی از جنس چوب راش صیقل داده  و رنگ شده 

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

 NHSS938N2
Demilu | Series 38



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و MDF با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و با بهره گيری از تسمه های ارتجاعی با مقاومت االستیسیته باال در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه هایی از جنس چوب راش صیقل داده  و رنگ شده 

 NHSS938N1
Demilu | Series 38

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



215 cm

77
 c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و MDF با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و با بهره گيری از تسمه های ارتجاعی با مقاومت االستیسیته باال در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه هایی از جنس چوب راش صیقل داده  و رنگ شده 

 NHSS938N3
Demilu | Series 38

Ï¼~d¶ yÄIµº



182 cm

77
 c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و MDF با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و با بهره گيری از تسمه های ارتجاعی با مقاومت االستیسیته باال در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه هایی از جنس چوب راش صیقل داده  و رنگ شده 

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NHSS938N2
Demilu | Series 38



77
 c

m

102 cm92 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و MDF با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و با بهره گيری از تسمه های ارتجاعی با مقاومت االستیسیته باال در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه هایی از جنس چوب راش صیقل داده  و رنگ شده 

 NHSS938N1
Demilu | Series 38

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Nitel
Series 49

 Item No :

 NHSS949N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS949N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS949N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS949N3
Nitel | Series 49

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NHSS949N2
Nitel | Series 49

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS949N1
Nitel | Series 49

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



235 cm

83
 c

m

 NHSS949N3
Nitel | Series 49

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب



180 cm

83
 c

m

100 cm

 NHSS949N2
Nitel | Series 49

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب



82 cm

90
 c

m

70 cm

 NHSS949N1
Nitel | Series 49

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  و بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : تشک پشتی و کوسن ها پر شده با الیاف ویسکوز در آستری پارچه ای 

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب
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Sorbon
Series 51

 Item No :

 NHSH851
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیــمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و 

  کوسنهای پرشده با الیاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSH851
Sorbon | Series 51

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



81 cm

92
  c

m

86 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیــمن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و 

  کوسنهای پرشده با الیاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSH851
Sorbon | Series 51

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Lord
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 Item No :

 NHSH951
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS951N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS951N3
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS951N1
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS951N3
Lord | Series 51

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS951N2
Lord | Series 51

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSH951
Lord | Series 51

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS951N1
Lord | Series 51

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



212 cm

84
 c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS951N3
Lord | Series 51

Ï¼~d¶ yÄIµº



156 cm

84
 c

m

91 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS951N2
Lord | Series 51

Ï¼~d¶ yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSH951
Lord | Series 51

Ï¼~d¶ yÄIµº

97
 c

m

82 cm 87 cm



119.5 cm

81
 c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش به همراه بهره گیری از 

  تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن

- تشک نشیمن : تشک جداشونده تولید شده از فوم سرد قالبی پلی یورتان

- تشک پشتی : تشک پشتی تولید شده از ابر گرم

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب

 NHSS951N1
Lord | Series 51

Ï¼~d¶ yÄIµº

91 cm
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 Item No :

 NHSS757N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS757N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS757N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

 به همـــراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمــــن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و

  کوسنهای پـر شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتــه چوب

 NHSS757N3
Seno | Series 57

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

 به همـــراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمــــن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و

  کوسنهای پـر شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتــه چوب

 NHSS757N2
Seno | Series 57

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

 به همـــراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمــــن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و

  کوسنهای پـر شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتــه چوب

 NHSS757N1
Seno | Series 57

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



194 cm

83
 c

m

 NHSS757N3
Seno | Series 57

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

 به همـــراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمــــن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و

  کوسنهای پـر شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتــه چوب



138 cm

82
 c

m

 NHSS757N2
Seno | Series 57

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

 به همـــراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمــــن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و

  کوسنهای پـر شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتــه چوب



83
 c

m

77 cm 76 cm

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NHSS757N1
Seno | Series 57

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

 به همـــراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمــــن 

- تشک نشیمن : تشک جدا از  بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و

  کوسنهای پـر شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتــه چوب
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 Item No :

 NHSS858N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS858N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS858N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه بدنه ساختـــه شده از فوم سرد پلـــی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای پر

  شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

 NHSS858N3
Salyun | Series 58

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه بدنه ساختـــه شده از فوم سرد پلـــی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای پر

  شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

Salyun | Series 58
 NHSS858N2

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه بدنه ساختـــه شده از فوم سرد پلـــی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای پر

  شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

 NHSS858N1
Salyun | Series 58

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



203 cm

82
  c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه بدنه ساختـــه شده از فوم سرد پلـــی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای پر

  شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

 NHSS858N3
Salyun | Series 58

Ï¼~d¶ yÄIµº



105 cm

82
  c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه بدنه ساختـــه شده از فوم سرد پلـــی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای پر

  شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

Salyun | Series 58
 NHSS858N2

Ï¼~d¶ yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه بدنه ساختـــه شده از فوم سرد پلـــی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای پر

  شده با الیــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

 NHSS858N1
Salyun | Series 58

88 cm

82
  c

m

84 cm

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Zoom
Series 59

 Item No :

 NHSS959N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS959N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS959N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمــــه های ارتجـــاعی در زیر نشیــــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکـــوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب .

 NHSS959N3
Zoom | Series 59

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمــــه های ارتجـــاعی در زیر نشیــــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکـــوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب .

 NHSS959N2
Zoom | Series 59

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمــــه های ارتجـــاعی در زیر نشیــــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکـــوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب .

 NHSS959N1
Zoom | Series 59

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



Ï¼~d¶ yÄIµº

223 cm

90
 c

m

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمــــه های ارتجـــاعی در زیر نشیــــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکـــوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب .

 NHSS959N3
Zoom | Series 59



180 cm

90
 c

m

108 cm

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمــــه های ارتجـــاعی در زیر نشیــــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکـــوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب .

 NHSS959N2
Zoom | Series 59



10
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m

90 cm73 cm

 NHSS959N1
Zoom | Series 59

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمــــه های ارتجـــاعی در زیر نشیــــمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی با تشک مجزا پر شده از الیاف ویسکـــوز 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب .
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Beniz
Series 61

 Item No :

 NHSO561
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS861
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSG861



 NHSS861
Beniz | Series 61

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای 

  پر شده با الیـــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

 Item No :

 NHSG861



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب 

 NHSO561
Beniz | Series 61

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



290 cm

85
 c

m

185 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی

- تشک پشتی : تشک پشتی متصل به بدنه ساخته شده از فوم گرم ۳۵ کیلویی و کوسنهای 

  پر شده با الیـــاف ویسکـــوز

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیتـــه چوب

 NHSS861
Beniz | Series 61

Ï¼~d¶ yÄIµº



120 cm

43
 c

m

65 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه

  به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعـــی برزنتـــی در زیر نشیـــمن

- پایه : پایه های چوب راش صیقل داده شده در رنگ های کالیته چوب 

 NHSO561
Beniz | Series 61
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Series 79

 Item No :

 NHSH979
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHSS979N3
oTzÃM RIø°öH



Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

 NHSS979N3

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی  بدنــه تولید شده از ابـــر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابــل سفارش گیری مطابق کالیتـــه رنگ چوب 



Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

 NHSH979

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی  بدنــه تولید شده از ابـــر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابــل سفارش گیری مطابق کالیتـــه رنگ چوب 



 NHSS979N3
217 cm

86
 c

m

83 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی  بدنــه تولید شده از ابـــر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابــل سفارش گیری مطابق کالیتـــه رنگ چوب 

Loman | Series 79

Ï¼~d¶ yÄIµº
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 NHSH979
Loman | Series 79

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش با پوشش ابر دور تا دور بدنه به همراه

  بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیـــمن 

- تشک نشیمن : تشک مجزا از بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتـــی  بدنــه تولید شده از ابـــر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابــل سفارش گیری مطابق کالیتـــه رنگ چوب 
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Karin
Series 81

 Item No :

 NHSS881N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS881N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS881N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش  و مکانیزم فلزی با پوشش ابر دور تا دور

  بدنه به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی با 

  مکانیزم تنظیم عمق نشیـــمن 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچـــه  با بدنه تولید شده از ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS881N3
Karin | Series 81

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش  و مکانیزم فلزی با پوشش ابر دور تا دور

  بدنه به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی با 

  مکانیزم تنظیم عمق نشیـــمن 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچـــه  با بدنه تولید شده از ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS881N2
Karin | Series 81

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش  و مکانیزم فلزی با پوشش ابر دور تا دور

  بدنه به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی با 

  مکانیزم تنظیم عمق نشیـــمن 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچـــه  با بدنه تولید شده از ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS881N1
Karin | Series 81

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NHSS881N3
Ï¼~d¶ yÄIµº

Karin | Series 81

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش  و مکانیزم فلزی با پوشش ابر دور تا دور

  بدنه به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی با 

  مکانیزم تنظیم عمق نشیـــمن 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچـــه  با بدنه تولید شده از ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

214 cm

93
 c

m



 NHSS881N2
Ï¼~d¶ yÄIµº

Karin | Series 81

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش  و مکانیزم فلزی با پوشش ابر دور تا دور

  بدنه به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی با 

  مکانیزم تنظیم عمق نشیـــمن 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچـــه  با بدنه تولید شده از ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

164 cm

93
 c

m

91 cm



 NHSS881N1
Karin | Series 81

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب روسی و راش  و مکانیزم فلزی با پوشش ابر دور تا دور

  بدنه به همراه بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی در زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یکپارچه متصل به بدنه ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبـــی با 

  مکانیزم تنظیم عمق نشیـــمن 

- تشک پشتی : پشتی یکپارچـــه  با بدنه تولید شده از ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

84 cm

10
0

 c
m

55 cm
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Masina
Series 91

 Item No :

 NHSS991N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS991N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS991N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف از چوب روسی و راش ، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن  

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

  با مکانیزم تنظیم عمق نشیمن 

- دسته ها : تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی با مکانیزم تنظیم محل دسته  

- تشک پشتی : پشتی جدا شونده ، تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS991N3
Masina | Series 91
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- ساختار : کالف از چوب روسی و راش ، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن  

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

  با مکانیزم تنظیم عمق نشیمن 

- دسته ها : تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی با مکانیزم تنظیم محل دسته  

- تشک پشتی : پشتی جدا شونده ، تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS991N2
Masina | Series 91

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف از چوب روسی و راش ، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن  

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

  با مکانیزم تنظیم عمق نشیمن 

- دسته ها : تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی با مکانیزم تنظیم محل دسته  

- تشک پشتی : پشتی جدا شونده ، تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS991N1
Masina | Series 91
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 NHSS991N3
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Ï¼~d¶ yÄIµº

247 cm

86
-8

7
 c

m

- ساختار : کالف از چوب روسی و راش ، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن  

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

  با مکانیزم تنظیم عمق نشیمن 

- دسته ها : تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی با مکانیزم تنظیم محل دسته  

- تشک پشتی : پشتی جدا شونده ، تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 



 NHSS991N2
Masina | Series 91

Ï¼~d¶ yÄIµº
207 cm 99 cm

87
 c

m

- ساختار : کالف از چوب روسی و راش ، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن  

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

  با مکانیزم تنظیم عمق نشیمن 

- دسته ها : تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی با مکانیزم تنظیم محل دسته  

- تشک پشتی : پشتی جدا شونده ، تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 



 NHSS991N1
Masina | Series 91

Ï¼~d¶ yÄIµº

84 cm 55 cm

10
0

 c
m

- ساختار : کالف از چوب روسی و راش ، با پوشش ابر دور تا دور بدنه با بهره گیری از

  تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن  

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

  با مکانیزم تنظیم عمق نشیمن 

- دسته ها : تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی با مکانیزم تنظیم محل دسته  

- تشک پشتی : پشتی جدا شونده ، تولید شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 



Selin
Series 92

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Selinمشاهده جزئيات
Series 92
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Nilper home production
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Selinمشاهده جزئيات
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Selin
Series 92

 Item No :

 NHSS993N1
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS992N2
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHSS992N3
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف از چوب راش مرغوب گرجستان و چوب روسی ، با پوشش ابر 

  دور تا دور بدنه با بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یک پارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی یک پارچه با بدنه دارای مکانیزم تنظیم زاویه پشت سری

- پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

  

 NHSS992N3
Selin | Series 92

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف از چوب راش مرغوب گرجستان و چوب روسی ، با پوشش ابر 

  دور تا دور بدنه با بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یک پارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی یک پارچه با بدنه دارای مکانیزم تنظیم زاویه پشت سری

- پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

  

 NHSS992N2
Selin | Series 92

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف از چوب راش مرغوب گرجستان و چوب روسی ، با پوشش ابر 

  دور تا دور بدنه با بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

 NHSS993N1
Selin | Series 92

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



Ï¼~d¶ yÄIµº

235 cm

 NHSS992N3
Selin | Series 92

99
 c

m

99 cm

- ساختار : کالف از چوب راش مرغوب گرجستان و چوب روسی ، با پوشش ابر 

  دور تا دور بدنه با بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یک پارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی یک پارچه با بدنه دارای مکانیزم تنظیم زاویه پشت سری

- پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

  



190 cm

99
 c

m

99 cm

 NHSS992N2
Selin | Series 92

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف از چوب راش مرغوب گرجستان و چوب روسی ، با پوشش ابر 

  دور تا دور بدنه با بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن : تشک یک پارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی یک پارچه با بدنه دارای مکانیزم تنظیم زاویه پشت سری

- پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

  



85 cm 83 cm

93
 c

m

 NHSS993N1
Selin | Series 92

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کالف از چوب راش مرغوب گرجستان و چوب روسی ، با پوشش ابر 

  دور تا دور بدنه با بهره گیری از تسمه های ارتجاعی برزنتی زیر نشیمن 

- تشک نشیمن :  تشک یکپارچه با بدنه ، ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان قالبی

- تشک پشتی : پشتی یکپارچه با بدنه

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 



Brace
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Andersa
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Ira
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Ladiz
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Zula
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Jilard
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Aprin
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Loman
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Brace
Series 838

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



2

Brace
Series 838

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Brace
Series 838

 Item No :

 NDTF338
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTT838N6
oTzÃM RIø°öH



 NDTT838N6
Brace | Series 838

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

PVC مالمینه MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -

- قابلیت سفارش گذاری بصورت  ۶ نفره



 NDTF338Brace | Series 838

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

PVC مالمینه MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -

- قابلیت سفارش گذاری بصورت  ۶ نفره

 NDTF338
Brace | Series 838

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



1600 cm

74
5

 c
m

900 cm
 NDTT838N6

Brace | Series 838

PVC مالمینه MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -

- قابلیت سفارش گذاری بصورت  ۶ نفره

Ï¼~d¶ yÄIµº



95
0

 c
m

470 cm

PVC مالمینه MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -

- قابلیت سفارش گذاری بصورت  ۶ نفره

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

 NDTF338
Brace | Series 838

Ï¼~d¶ yÄIµº

590 cm



1
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Andersa
Series 82
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Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Andersa
Series 82

 Item No :

 NDTF582
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTT782N6
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTB482
oTzÃM RIø°öH



- ساختــار : کالف چوبی از جنس چوب راش و رویه MDF با روکش راش

*قابلیت سفارش گذاری بصورت ۶ نفره

 NDTT782N6
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82



 NDTF582
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختــار : کالف چوبی از جنس چوب راش

Andersa | Series 82



 NDTB482
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- پایه: از جنس چوب راش مرغوب، قابل سفارش گذاری مطابق کالیته رنگ چوب

Andersa | Series 82



 NDTF582

- ساختــار : کالف چوبی از جنس چوب راش

Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº

59 cm

10
5

 c
m



- ساختــار : کالف چوبی از جنس چوب راش و رویه MDF با روکش راش

*قابلیت سفارش گذاری بصورت ۶ نفره

 NDTT782N6
Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº
174.4 cm

76
 c

m



 NDTB482

- پایه: از جنس چوب راش مرغوب، قابل سفارش گذاری مطابق کالیته رنگ چوب

Andersa | Series 82
46.5 cm

46
 c

m

Ï¼~d¶ yÄIµº



Ira
Series 45
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Ira
Series 45

 Item No :

 NDTF545
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTT445N6
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTB445
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف فلزی و رویه MDF روکش دار

- قابلیت سفارشگذاری بصورت ۴ و ۶ و ۸ نفره

 NDTT445N6
Ira | Series 45

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کــالف فلزی 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی ساخته شده از فوم سـرد پلی یورتان قالبی 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF545
Ira | Series 45

Ï¼~d¶ yÄIµº



 NDTB445
Ira | Series 45

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارشگذاری مطابق 

  کالیته رنگ چوب



180 cm 90 cm

76
 c

m

- ساختار : کالف فلزی و رویه MDF روکش دار

- قابلیت سفارشگذاری بصورت ۴ و ۶ و ۸ نفره

*4 seater : 100cm x 100cm
8 seater : 100cm x 210cm

 NDTT445N6
Ira | Series 45

Ï¼~d¶ yÄIµº



89
 c

m

57 cm 49 cm

 NDTF545
Ira | Series 45

Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار : کــالف فلزی

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از فوم سرد پلی یورتان قالبی 

- تشک پشتی : پشتی ساخته شده از فوم سـرد پلی یورتان قالبی 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



119 cm 39 cm

45
 c

m

Ira | Series 45

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NDTB445

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارشگذاری مطابق 

  کالیته رنگ چوب
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Ladiz
Series 54

 Item No :

 NDTF352
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTT754N6
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTB454
oTzÃM RIø°öH



  MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -

- قابلیت سفارشگذاری بصورت ۴، ۶ و ۸ نفره

Ladiz | Series 54
 NDTT754N6

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار :  پشتی و نشیمن از چوب چند الیه 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از ابر گرم اسفنجی 

- تشک پشتی : پشتی ساخته شده از ابر گرم اسفنجی 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF352
Ladiz | Series 54

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- پایه : از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارشگذاری مطابق کالیته رنگ چوب

Ladiz | Series 54
 NDTB454

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



180 cm

79
 c

m

90 cm

MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -
*4 seater : 100cm x 100cm
8 seater : 100cm x 210cm

Ladiz | Series 54
 NDTT754N6

Ï¼~d¶ yÄIµº



 NDTF352
Ï¼~d¶ yÄIµº

Ladiz | Series 54

78
.5

 c
m

48 cm60 cm

44 cm

- ساختار :  پشتی و نشیمن از چوب چند الیه 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از ابر گرم اسفنجی 

- تشک پشتی : پشتی ساخته شده از ابر گرم اسفنجی 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



119 cm

46
 c

m

40 cm

MDF ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه -

Ladiz | Series 54
 NDTB454

Ï¼~d¶ yÄIµº
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Zula
Series 73

 Item No :

 NDTF473
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTT773N6
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTF573
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه MDF روکش دار

- قابلیت سفارشگذاری بصورت ۴، ۶، و ۸ نفره

Zula | Series 73
 NDTT773N6

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 MDF ساختار : پشتی و نشیمن یک تکه ترکیبی از چوب راش و -

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتی ساخته شده از  ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF473
Zula | Series 73

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : پشتی و نشیمن یک تکه از چوب راش

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتی ساخته شده از  ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF573
Zula | Series 73

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



Ï¼~d¶ yÄIµº

Zula | Series 73 180 cm

75
  c

m

90 cm
 NDTT773N6

- ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه MDF روکش دار
*4 seater : 100cm x 100cm
8 seater : 100cm x 210cm



60 cm 46 cm

 NDTF473
Ï¼~d¶ yÄIµº

91
 c

m

 MDF ساختار : پشتی و نشیمن یک تکه ترکیبی از چوب راش و -

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتی ساخته شده از  ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Zula | Series 73



59 cm59 cm

85
  c

m

 NDTF573
Ï¼~d¶ yÄIµº

Zula | Series 73

- ساختار : پشتی و نشیمن یک تکه از چوب راش

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتی ساخته شده از  ابر گرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



Jilard
Series 74
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Jilard
Series 74

 Item No :

 NDTF474E
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTF474
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب راش و تسمه کشی ارتجاعی در نشیمن 

- تشک نشیمن : تشــک ساختــه شده از اسفنــج ۲۰ میلی متر و ویسکـــوز

- پشتی : پشتــی از جنــس چــوب راش 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF474
Jilard | Series 74

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب راش و تسمه کشی ارتجاعی در نشیمن 

- تشک نشیمن : تشــک ساختــه شده از اسفنــج ۲۰ میلی متر و ویسکـــوز

- پشتی : پشتــی از جنــس چــوب راش 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF474E
Jilard | Series 74

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NDTF474
Ï¼~d¶ yÄIµº

Jilard | Series 74

42 cm

84
  c

m

44 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب راش و تسمه کشی ارتجاعی در نشیمن 

- تشک نشیمن : تشــک ساختــه شده از اسفنــج ۲۰ میلی متر و ویسکـــوز

- پشتی : پشتــی از جنــس چــوب راش 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

45
 c

m



42 cm

84
 c

m

44 cm

- ساختار : کالف چوبی با ترکیبی از چوب راش و تسمه کشی ارتجاعی در نشیمن 

- تشک نشیمن : تشــک ساختــه شده از اسفنــج ۲۰ میلی متر و ویسکـــوز

- پشتی : پشتــی از جنــس چــوب راش 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

45
 c

m

 NDTF474E
Jilard | Series 74

Ï¼~d¶ yÄIµº



مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

Loman
Series 79

1



Loman
Series 79

مشاهده جزئيات

2

Nilper home production
2021



Lomanمشاهده جزئيات
Series 79

3

Nilper home production
2021



Loman
Series 79

 Item No :

 NDTF479
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTT879N8
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTF479D
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NDTF479Z
oTzÃM RIø°öH



ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه MDF روکش دار

 NDTT879N8
Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : پشتی لمسه و نشیمن یک تکه از چوب راش 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شـده از  ابر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF479D
Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : پشتی مغزی دوزی ، نشیمن یک تکه از چوب راش 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شـده از  ابر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF479Z
Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : پشتی ساده و نشیمن یک تکه از چوب راش 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شـده از  ابر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF479
Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



48 cm

10
0

 c
m

60 cm

47
 c

m

- ساختار : پشتی لمسه و نشیمن یک تکه از چوب راش 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شـده از  ابر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NDTF479D
Loman | Series 79



48 cm

10
0

 c
m

60 cm

47
 c

m

- ساختار : پشتی مغزی دوزی ، نشیمن یک تکه از چوب راش 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شـده از  ابر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NDTF479Z
Loman | Series 79



ساختار : کالف چوبی  از جنس چوب راش  و رویه MDF روکش دار

220 cm

75
 c

m

110 cm
 NDTT879N8

Loman | Series 79

Ï¼~d¶ yÄIµº



- ساختار : پشتی ساده و نشیمن یک تکه از چوب راش 

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شـده از  ابر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

48 cm

10
0

 c
m

60 cm

47
 c

m

 NDTF479
Loman | Series 79

Ï¼~d¶ yÄIµº



Aprin
Series 46

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Aprin
Series 46

 Item No :

 NDTF546
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : پشتی و نشیمن یکپارچه ، نشیمن تولید شده از چوب چند الیی

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شده از  ابـر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NDTF546
Aprin | Series 46

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



58 cm

88
  c

m

47 cm

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NDTF546

- ساختار : پشتی و نشیمن یکپارچه ، نشیمن تولید شده از چوب چند الیی

- تشک نشیمن : تشک ساخته شده از  ابر گرم 

- پشتی : پشتــی ساختــه شده از  ابـر گــرم 

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Aprin | Series 46



Andersa
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶ Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Zula Line
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Line Ira
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Ladiz
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



Henza
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Loman
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Runi
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



1

Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



2

Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



3

Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Andersa
Series 82

 Item No :

 NHFS282
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFC582
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش

 NHFC582
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82



 NHFS282
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش

 NHFC582
Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº

90 cm

40
.4

 c
m



 NHFS282
Andersa | Series 82

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش

Ï¼~d¶ yÄIµº

45 cm

52
 c

m



1

Zula
Series 73

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Zula
Series 73

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

2



Zula
Series 73

 Item No :

 NHFS273
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

NHFC473
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش

 NHFC473
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Zula | Series 73



 NHFS273
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Zula | Series 73

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش

 NHFC473
Zula | Series 73

Ï¼~d¶ yÄIµº

90 cm

38
 c

m



 NHFS273
Zula | Series 73

- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- صفحه: از جنس MDF با روکش از جنس راش

Ï¼~d¶ yÄIµº

40 cm

48
 c

m



مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

Line
Series 35



Line
Series 35

 Item No :

 NHFS235B
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFS135B
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFC335B
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHFC335B
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NHFS135B
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Line | Series 35
 NHFS235B

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



Ï¼~d¶ yÄIµº

80 cm

36
 c

m

 NHFC335B
Line | Series 35

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



50 cm

46
 c

mÏ¼~d¶ yÄIµº

 NHFS135B
Line | Series 35

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



45 cm

46
 c

m

Ï¼~d¶ yÄIµº

Line | Series 35
 NHFS235B

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

Line
Series 35

1



Lineمشاهده جزئيات
Series 35

2

Nilper home production
2021



Lineمشاهده جزئيات
Series 35

3

Nilper home production
2021



Line
Series 35

 Item No :

 NHFS235
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFS135
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFC335
oTzÃM RIø°öH



- ساختار : ساختار چوبی از چوب راش

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- رویه: Mdf با روکش طبیعی چوب راش

 NHFC335
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : ساختار چوبی از چوب راش

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: Mdf با روکش طبیعی چوب راش

 NHFS235
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- ساختار : ساختار چوبی از چوب راش

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: Mdf با روکش طبیعی چوب راش

 NHFS135
Line | Series 35

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



Ï¼~d¶ yÄIµº

110  cm

36
 c

m

 NHFC335
Line | Series 35

- ساختار : ساختار چوبی از چوب راش

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- رویه: Mdf با روکش طبیعی چوب راش



42 cm

46
 c

mÏ¼~d¶ yÄIµº

 NHFS135
Line | Series 35

- ساختار : ساختار چوبی از چوب راش

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: Mdf با روکش طبیعی چوب راش



40 cm

46
 c

mÏ¼~d¶ yÄIµº

 NHFS235
Line | Series 35

- ساختار : ساختار چوبی از چوب راش

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: Mdf با روکش طبیعی چوب راش



Ira
Series 45

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Iraمشاهده جزئيات
Series 45

2

Nilper home production
2021



Iraمشاهده جزئيات
Series 45

3

Nilper home production
2021



Ira
Series 45

 Item No :

 NHFC445
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFS345
oTzÃM RIø°öH



   

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: MDF روکش دار 

Ira | Series 45

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

 NHFC445



   

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: MDF روکش دار 

 NHFS345
Ira | Series 45

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



90 cm

38
  c

m

 NHFC445
Ira | Series 45

   

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: MDF روکش دار 

Ï¼~d¶ yÄIµº



50 cm

45
 c

m

   

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه: MDF روکش دار 

 NHFS345
Ira | Series 45

Ï¼~d¶ yÄIµº



Ladiz
Series 54

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Ladizمشاهده جزئيات
Series 54

2

Nilper home production
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Ladizمشاهده جزئيات
Series 54

3

Nilper home production
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Ladiz
Series 54

 Item No :

 NHFS254
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFC454
oTzÃM RIø°öH



  

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه:  MDF روکش دار طرح چوب

 NHFC454
Ladiz | Series 54

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



  

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه:  MDF روکش دار طرح چوب

 NHFS254
Ladiz | Series 54

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



120 cm

38
 c

m

  

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه:  MDF روکش دار طرح چوب

 NHFC454
Ladiz | Series 54

Ï¼~d¶ yÄIµº



40 cm

44
 c

m

  

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه:  MDF روکش دار طرح چوب

 NHFS254
Ladiz | Series 54

Ï¼~d¶ yÄIµº



Loman
Series 79

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Lomanمشاهده جزئيات
Series 79

2

Nilper home production
2021



Lomanمشاهده جزئيات
Series 79

3

Nilper home production
2021



Loman
Series 79

 Item No :

 NHFC479
oTzÃM RIø°öH



 NHFC479
Loman | Series 79

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

   

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه:  از جنس MDF روکشدار 



120 cm

45
 c

m

60 cm

   

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- رویه:  از جنس MDF روکشدار 

 NHFC479
Loman | Series 79

Ï¼~d¶ yÄIµº



Runi
Series 24

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Runiمشاهده جزئيات
Series 24

2

Nilper home production
2021



Runiمشاهده جزئيات
Series 24

3

Nilper home production
2021



Runi
Series 24

 Item No :

 NHFC424
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NHFS224
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس  استیل 

- رویه:  MDF روکش دار طرح سنگ  و  سنگ طبیعی 

- قابل سفارش گذاری با رویه سنگ مرمریت مشکی

 NHFC424
Runi | Series 24

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- پایه : پایه از جنس  استیل 

- رویه:  MDF روکش دار طرح سنگ  و  سنگ طبیعی 

- قابل سفارش گذاری با رویه سنگ مرمریت مشکی

Runi | Series 24
 NHFS224

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



90 cm

35
 c

m

- پایه : پایه از جنس  استیل 

- رویه:  MDF روکش دار طرح سنگ  و  سنگ طبیعی 

- قابل سفارش گذاری با رویه سنگ مرمریت مشکی

 NHFC424
Runi | Series 24

Ï¼~d¶ yÄIµº



43 cm

47
 c

m

- پایه : پایه از جنس  استیل 

- رویه:  MDF روکش دار طرح سنگ  و  سنگ طبیعی 

- قابل سفارش گذاری با رویه سنگ مرمریت مشکی

Runi | Series 24
 NHFS224

Ï¼~d¶ yÄIµº



Henza
Series 81

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Henza
Series 81

مشاهده جزئيات

2

Nilper home production
2021



Henza
Series 81

مشاهده جزئيات

3

Nilper home production
2021



Henza
Series 81

 Item No :

 NHFC581
oTzÃM RIø°öH



  MDF ساختار : ساختار چوبی ترکیب  چوب راش  و -

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- کشو : دارای کشو با دستگیره مخفی ، ریل فشاری  مگنتی 

- رویه: از جنس  MDF روکشدار روکش طبیعی

 NHFC581
Henza | Series 81

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



110 cm

43
 c

m

 NHFC581

  MDF ساختار : ساختار چوبی ترکیب  چوب راش  و -

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- کشو : دارای کشو با دستگیره مخفی ، ریل فشاری  مگنتی 

- رویه: از جنس  MDF روکشدار روکش طبیعی

Ï¼~d¶ yÄIµº

Henza | Series 81
71 cm



Andersa
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Ladiz
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶ Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Zula



Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Andersa
Series 82

 Item No :

 NTVP682
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- رویه : از جنــسMDF روکشــدار روکــش طبیــعی راش 

- بدنه : بدنه از جنس MDF با رنگ پوششی و رنگ چوبی

 NTVP682
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- رویه : از جنــسMDF روکشــدار روکــش طبیــعی راش 

- بدنه : بدنه از جنس MDF با رنگ پوششی و رنگ چوبی

 NTVP682
Andersa | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº
50 cm

47
.5

 c
m



1

Ladiz
Series 54

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



2

Ladiz
Series 54

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Ladiz
Series 54

 Item No :

 NTVP754
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- رویه : از جنــسMDF روکشــدار روکــش طبیــعی راش 

- بدنه : بدنه از جنس MDF با رنگ پوششی و رنگ چوبی

 NTVP754
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Ladiz | Series 54



- پایه : پایه از جنس چوب راش، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

- رویه : از جنــسMDF روکشــدار روکــش طبیــعی راش 

- بدنه : بدنه از جنس MDF با رنگ پوششی و رنگ چوبی

 NTVP754
Ladiz | Series 54

Ï¼~d¶ yÄIµº
160 cm

45
 c

m



Zula
Series 73

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

1



Zulaمشاهده جزئيات
Series 73

2

Nilper home production
2021



مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021

Zula
Series 73

3



Zula
Series 73

 Item No :

 NTVP773
oTzÃM RIø°öH



- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- کشو : دارای کشو با دستگیره مخفی ، ریل فشاری  مگنتی  و لوال آرام بند 

- رویه: از جنــس  MDFروکشــدار روکــش طبیــعی راش 

- بدنه : بدنه از جنس MDF با رنگ پوششی و رنگ چوبی

Zula | Series 73
 NTVP773

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



Ï¼~d¶ yÄIµº

160 cm

45
 c

m

Zula | Series 73 45 cm

- پایه : پایه از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب 

- کشو : دارای کشو با دستگیره مخفی ، ریل فشاری  مگنتی  و لوال آرام بند 

- رویه: از جنــس  MDFروکشــدار روکــش طبیــعی راش 

- بدنه : بدنه از جنس MDF با رنگ پوششی و رنگ چوبی

 NTVP773



Andersa
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Ladiz
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶ Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Zula



Andersa
Series 82

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Andersa
Series 82

 Item No :

 NACM582
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NBUC782
oTzÃM RIø°öH



- جنس بدنه کنسول : مغزی MDF با روکش چوب راش 

- پایه و کالف : ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش 

  رنگ های کالیته چوب 

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82
 NBUC782



 NACM582
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Andersa | Series 82

- فریم آینه : از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب



- جنس بدنه کنسول : مغزی MDF با روکش چوب راش 

- پایه و کالف : ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش 

  رنگ های کالیته چوب 

 NBUC782
Andersa | Series 82

50 cm

83
 c

m

Ï¼~d¶ yÄIµº



 NACM582
Andersa | Series 82

- فریم آینه : از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب

Ï¼~d¶ yÄIµº

50 cm



Ladiz
Series 54

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Ladiz
Series 54

 Item No :

 NACM573
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NBUC754
oTzÃM RIø°öH



- جنس بدنه کنسول : مغزی MDF با روکش چوب راش 

- پایه و کالف : ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش 

  رنگ های کالیته چوب 

 NBUC754
Ladiz |  Series 82

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



 NACM573
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

ladiz | Series 54

- فریم آینه : از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب



- جنس بدنه کنسول : مغزی MDF با روکش چوب راش 

- پایه و کالف : ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش 

  رنگ های کالیته چوب 

 NBUC754
Ladiz | Series 82

Ï¼~d¶ yÄIµº

210 cm

84
 c

m



 NACM573
ladiz | Series 82

- فریم آینه : از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب

Ï¼~d¶ yÄIµº

50 cm



Zula
Series 73

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021
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Zulaمشاهده جزئيات
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مشاهده جزئيات
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Zula
Series 73

 Item No :

 NACM573
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NBUC773
oTzÃM RIø°öH



- جنس بدنه کنسول، مغزی MDF با روکش رنگ پوششی پلی اورتان سفید   

- پایه و کالف ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب

- استفاده از دوبل چوب بعالوه چسب چوب در تمامی اتصاالت 

- استفاده از ریل اسالیدی ساده در کشوها و آرام بند در کمد ها

 NBUC773
Zula | Series 73

jI@@@@@@÷MH yÄIµº



- فریم آینه از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چو 

 NACM573
Zula | Series 73

Ï¼~d¶ yÄIµº



180 cm

82
 c

m

- جنس بدنه کنسول، مغزی MDF با روکش رنگ پوششی پلی اورتان سفید   

- پایه و کالف ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب

- استفاده از دوبل چوب بعالوه چسب چوب در تمامی اتصاالت 

- استفاده از ریل اسالیدی ساده در کشوها و آرام بند در کمد ها

Zula | Series 73

Ï¼~d¶ yÄIµº

 NBUC773



160 cm

48
 c

m

- فریم آینه از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چو 

 NACM573
Zula | Series 73

Ï¼~d¶ yÄIµº



Natal
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶

Nivan
Ï¼~d¶ ½kÀIz¶



1

Natal مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021Accessories Series
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Natal مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021Accessories Series



3

Natal مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021Accessories Series



 Item No :

 NLIL111
oTzÃM RIø°öH

 Item No :

 NLIL112
oTzÃM RIø°öH

Natal
Accessories Series



- ساختار: ترکیب چوب راش خراطی شده و فلز آبکاری شده

- پایه : از جنس چوب راش مرغوب، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

 NLIL112
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

Accessories Series



 NLIL111
jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار: ترکیب چوب راش خراطی شده و فلز آبکاری شده

- پایه : از جنس چوب راش مرغوب، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Accessories Series



 NLIL112
Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار: ترکیب چوب راش خراطی شده و فلز آبکاری شده

- پایه : از جنس چوب راش مرغوب، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Accessories Series

210 cm

84
 c

m



 NLIL111
Ï¼~d¶ yÄIµº

- ساختار: ترکیب چوب راش خراطی شده و فلز آبکاری شده

- پایه : از جنس چوب راش مرغوب، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب

Accessories Series

210 cm

84
 c

m



Nivan
Accessories Series

مشاهده جزئيات

Nilper home production
2021



Nivan
Accessories Series

 Item No :

 NCHS393
oTzÃM RIø°öH



 NCHS393
Accessories Series

jI@@@@@@÷MH yÄIµº

- ساختار : ترکیب چوب راش خراطی شده و پروفیل استنلس استیل

- پایه : از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب



Ï¼~d¶ yÄIµº 18
0

 c
m

35 cm

 NCHS393
Accessories Series

- ساختار : ترکیب چوب راش خراطی شده و پروفیل استنلس استیل

- پایه : از جنس چوب راش مرغوب ، قابل سفارش گیری مطابق کالیته رنگ چوب
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Dealers and Retails stores



NNiillppeerr  DDeeaalleerrss

تهــــــــرانبوشهـــــرآذربایجان غربیخراسان رضویالبــــــــــــرزاصفهــــاناردبیـــــــــــل

سیستان و بلوچستانسمنــــــــانزنجــــــــانخوزستانخراسان جنوبیخراسان شمـــالی

مازندرانگیــــــالنگلســــــتانکرمـــــانکرمانشاهکردستانقـــــزویــــــنفــــــــــــــارس

لرستــــــــانيــــــــــزدهرمزگانمرکــــــــزی

عاملين فـروش مبلمان خانگی

: kÃ¹¨ JIhTºH Hn oÊº jn¼¶ ·ITwH

چهارمحال و بختیاری

قــــم

کهگیلویه و بویراحمد

ایــــالم



مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اردبيلمجتمع تجاری حافظ
خیابان امام - باالتر از میدان دکتر شریعتی 

جنب پمپ بنزین 
045-33250172-4Directionاصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



لومانا

مبل آبنوس

اصفهان

اصفهان

خیابان شیخ مفید - نبش کوچه ٢٦

آمادگاه مبلمان آبنوس 

031-36650290

031-36650000

031-36632223 

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



32568440Direction-026عظیمیه - ٤٥ متری کاج - زیر پل آزادگانکرجمبل آرسین

کرجمبل باتاب وارنا البرز
گوهردشت - بلوار رستاخیز 

 بین خیابان ٤ و ٥ غربی

026-34409065

026-34418596
Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری

https://goo.gl/maps/1RExuEuRRfwiRZGR7


Direction 4-44667771-051 خیابان طالقانی - روبروی مرکز بهداشت سبزواربازار مبل آسیا

14-34373210-051مشهد - خیابان سناباد - بین سناباد ٤٢ و ٤٤ مشهدمبل پامچال

34372346Direction-051جاده شاندیز - نبش ویرانی ١٣/١مشهدمبل پامچال

Direction

43356957Direction-051خیابان ١٥ خرداد- بین ١٥ خرداد٤٠ و ٤٢نیشابورمبل آفتاب

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



Direction 5-33682024-044 خیابان آزادگان یکم - نبش کوی هشتم  ارومیهمبل آنجال

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



بوشهرفروشگاه مای هوم
میدان شهید مطهری - ساختمان مبارک 

 طبقه همکف
077-33544001Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



مارسی

مارسی

تهران

تهران

چهارراه یافت آباد - بازار مبل ایران (شماره٣) 

B7طبقه زیرین - واحد 

يافت آباد - بازار مبل ایران (شماره٣) 

 طبقه سوم ( برترینها ) - واحد ٣٠٧ 

021-66193171-2

021-66193068-9

Direction

Direction

پاسیفیک

 آذین نو

تهران

تهران

 يافت آباد - پاساژ کاسپین - طبقه زیر همکف

 راهرو سمت راست - واحد 1 

يافت آباد - بازارمبل کوروش - طبقه برترین ها 

 پالک ٣٠

021-66153391

021-66646290

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

هلدینگ تاتی 

ملک حسینی-

 اینفینیتی 

گراند اسکای 

تهران

تهران

تهران

خیابان مقدس اردبیلی ( زعفرانیه ) - 

مرکز خرید پاالدیوم - طبقه ٤ جنوبی

اتوبان امام علی شمال - بعد از پل همت - خروجی 

شیان - لویزان - نرسیده به میدان تجرلو - پالک ٨

جاده مالرد سه راه اندیشه پالک ١٣٣ 

021-21226680

021-26913850

021-65179191

Direction

Direction

Direction

چهارمحال بختیاری



بجنوردمبل هیلدا
شریعتی شمالی - روبروی اداره پست قدیم 

پالک ٤٢٤ 
058-32238258 Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



32345400Direction-056انتهای بلوارغفاری - جنب سرپرستی بانک رفاه بیرجندمبل تولیکا

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



گالری مبل تماشا

 مبلمان تخت طاووس

آبادان

بهبهان

بلوار والیت - نبش والیت سوم 

 خیابان شهید قناطی 

061-53343536 

061-52729276 

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

اهوازمبل قنبری 
اهواز - بلوار پاسداران - مبل قنبری 

- پالک ٥٧٠
061-34437420Direction

چهارمحال بختیاری



 زنجانمبل راش 
باالتر از فلکه کوچه مشکی - خیابان سرداران 

میدان سرباز گمنام ساختمان نفیس  
024-33474220Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



 مبل بلونا

 گالری مبل محمد

شاهرود

 سمنان

خیابان شهید قدوسی - نرسیده به چهارراه مصلی

روبروی آتلیه بزرگ 

بلوار ولیعصر - روبروی مدرسه بعثت 

023-32362010 

023-33325806 

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



Direction 33224326-054 خيابان آزادی - روبروی بيمارستان علی اصغر زاهدان عدل گستر

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



شیراز مبل پازل
شهرک شهید دستغیب - بلوار محراب

 خیابان زیتون - نبش کوچه یک 
7137425470Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

گالری مهکام

مبلمان قصر

شیراز

الرستان

خیابان قدوسی غربی-نبش سوپر استور 

 52260319-071شهر جدید-میدان قبله-مجتمع تجاری نگین 

Direction

Direction

071-36301495

071-36301492

چهارمحال بختیاری



Direction 33232724-028میدان سیدحسن نصرهللا - ابتدای شهرک والیت قزوین مبل رجبی

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



سنندج مبل راش 
خیابان فلسطین - پایین ترازچهار راه ساختمان 

پاسارگاد   
0871-33282599 Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



8338393423Directionکرمانشاه- خیابان ٢٢ بهمن - ٣٠ متری دوم  کرمانشاه مبل بوردا

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



 مبل خیام

 مبلمان آوند

رفسنجان

 کرمان

رفسنجان - بلوار امام رضا - نبش خيابان نيايش 

خیابان سعدی - بین سعدی ٢ و ٤ 

روبروی کارگزاری بیمه 

034-34282391 

034-32265099 

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

سیرجانگرند گالری
خیابان خیام-نبش کوچه هتل مهمانسرای

 جهانگردی
034-4223641-4 Direction

34122328Direction-034بلوار هفت تیر - چهار راه معلم شهر بابک مبل کالسیک

چهارمحال بختیاری



گرگان مبلمان کتولی
گرگان - خيابان بهشتی - بين بهشت ١٢ و ١٤  

نبش پل 
017-32150334 Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



 مبل نقیبی 

 مجتمع تجاری برنز

الهیجان

رشت

بلوار شهید انصاری - روبروی دادگستری 

 منظریه  

013-42233509

013-42229517 

013-33337483 

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



 مبل هنر 

 مبل واش

 مبل ونوس

 مبل وندا

 مبل ججینی

آمل

ساری

ساری

بابلسر

قائمشهر

خیابان هراز - نبش آفتاب ١٧  

کیلومتر ٨ جاده دریا - ساختمان واش - نیلپر 

ایستگاه راه آهن - ابتدای خیابان مازیار  

 بابلسر.بهنمیر،بلوار امام جنب مسجد امام رضا 

مبل وندا 

خیابان بابل - بین عدالت و امیرکبیر  

011-44223146 

011-33033785 

011-33303585 

011-35759345-46 

011-42252217 

Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

نور بازار مبل رویان 
رویان-جنب بانک صادرات-فروشگاه بازار

 مبل رویان 
011-44546103 Direction

بهشهر مبل ایده آل 
بهشهر- بلوار شهید هاشمی نژاد - 

مقابل ایستگاه ساری 
011-34525526 Direction

چهارمحال بختیاری

https://goo.gl/maps/G8tP2KV3AfcCPH3z7


 مبل کاج

 مبلمان خوش نشین

 مبل سیب

 اراک

ساوه

 اراک

خیابان دکتر حسابی  

 خیابان پاسداران 

 خیابان دکتر حسابی - نرسیده به تقاطع خیابان 

امام خمینی 

086-32225553 

086-42211680 

086-32225696 

Direction

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

Direction 42223706-086خیابان استقالل-روبروی پلیس +١٠ ساوهمبل مهدی 

چهارمحال بختیاری

https://goo.gl/maps/wh2qFNsVhbdkS87A6


 مبل مرتضی

 مبلمان راش

 گالری ژیان

 بندرعباس

میناب

 کیش

بلوار مصطفی خمینی - روبروی داروپخش 

جنب بانک گردشگری 

بلوار امام خمینی - روبروی کوچه تعمیرگاه تهران  

کيش - مرکز تجاری بهکيش - طبقه همکف 

 واحد ١٨ 

076-33688906 

076-42210040 

-

Direction

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



 مبل کسری

 فروشگاه بهجتی

يزد

 اردکان-یزد 

خیابان سلمان فارسی  

اردکان - ابتدای بلوار آیت ا... خاتمی

 مجتمع تجاری بهجتی 

035-36237520 

3532228911

Direction

Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری

https://goo.gl/maps/YQQxy2HRhfPfKDd17


Direction 42440344-066خیابان شریعتی - بعد از چهارراه - پالک ١٧٦  بروجرد مبل چنتیک

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



شهرکردلمکده 
چهارراه دامپزشکی - بعد از حسینیه اعظم -

 نبش کوچه ٣٧ - ساختمان مبل لمکده 
038-33333324Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



۰9367749575Directionراهنمایی-خیابان ستارخان یاسوجمبل اشراف زاده 

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



قـــممبلمان مهدی 
بلوار الغدیر- بلوار ولیعصر- نبش ولیعصر۱

 ابتدای ورودی شهرک قدس 
025-32855806Direction

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



32229330Direction-084ایالم- بلوار آزادی -مجتمع آفتاب طبقه منفی یک ایالم مبل کالسیک

مسیریابیتلفنآدرس نمایندگیشهرستاننام عامليت

اصفهان

اردبیل

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

فارس

البرز

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

آذربایجان غربی

سیستا ن وبلوچستان

سمنان

کرمانشاه

کرمان

گلستان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

یزد

لرستان

کردستان

قــــم

ایــــــــالم

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

چهارمحال بختیاری



NNiillppeerr  RReettaaiillss

شعب فـروش مبلمان خانگی

تلفنآدرس فروشگاه

شعبه ۱
تهران- یافت آباد - بازار مبل شماره ١  - طبقه برترین ها 

شماره ٣١٧ 
021-66295696 Direction

تهران- خیابان پاسداران- نبش بوستان سوم  شعبه ٢
021-22553105

021-22552598 
Direction

شعبه ۳
تهران- میدان الغدیر - خیابان دالوران - تقاطع خیابان تکاوران 

 پالک ٢٦٩ 
021-77447186Direction

مسیریابی

شعبه ۴
تهران- یافت آباد، بازار مبل شماره ۱، طبقه همکف، سرای حافظ 

 پالک ۲۰۱/۳
۰۲۱-۶۶۱۳۷۵۱۶   Direction

https://goo.gl/maps/4JPQ4tdhETjqPY6LA
https://goo.gl/maps/KWRiiWJdvQsuCM8aA
https://goo.gl/maps/fZJNCiTNz83ti2Lu9
https://goo.gl/maps/4JPQ4tdhETjqPY6LA


- شهرک غرب ، خیابان سپهر، گلبرگ سوم،

  گلرخ غربی، پالک۱۱۱ 

- تلفن دفتر مرکزی : ٠۲۱-۸۲۷۵٠

- فکس دفتر مرکزی : ۸۲۷۵۰-٠۲۱ داخلی ۷

دفتر مرکزی :

کارخانه :

- صدای مشتری : ۳-٠۲۱-۸۲۷۵٠

- فکس امور نمایندگان : ٠۲۱-۸۲۷۵۴

- واحد توسعه بازار : ٠۲۱-۸۲۷۵۵    

- فکس واحد توسعه بازار : ٠۲۱-۸۲۷۵۵۳۳٠

- رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، 

  میدان فناوری شمالی ، خیابان سروستان،

  پالک ۲۵٠۲۱

- تلفن دفتر کارخانه : ٠۲۱-۵۶۴۱۸۲۳۴-۹

بازديد از وب سايت

فروشگاه آنالين

شعب و عاملين فروش
شعب و عاملين فروش

وب سایت نیلپر خانگی

https://ismt.ir/R/Nilper_Instagram
https://ismt.ir/R/Nilper_facebook
https://ismt.ir/R/Nilper_Linkedin
https://ismt.ir/R/Nilper_Telegram
https://ismt.ir/R/Nilper_Aparat
https://ismt.ir/R/Nilper_YouTube
https://ismt.ir/R/Nilper_website
https://ismt.ir/R/Nilper_home_website
https://ismt.ir/R/Nilper_Store


o@@@@P±Ãº ½nIMnjAbout Nilper co.

Â«ºIi R¯¼~d¶ Swo¿ÎNilper home products index

SµÃ¤ SvÃ² j¼±ºHjDownload price list

x»oÎ q¨Ho¶Shopping center

Svhº ¾dÿÅFirst Page

SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

 oP±Ãº IM óILUnHContact

https://nilper.ir/index.php/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%BE%D8%B1?download=18:%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://smartcatalog.ir/

