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intimate and comfortable



Good design is a synthesis of technique, cost, 

material, function, use, taste and sustainability.

That concentration of meanings, associations and 

possibilities must reside in simple, singular

forms.

We believe the best objects carry a rich, intellectual 

density in a shape that seems natural and effortless.

An object that feels spontaneous while clearly the 

result of rigor and precision. Creating new forms 

that are physically and stylistically resilient is hard 

work, but this is the work we embrace.
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BG FAMILY
A versatile furniture series created for todays high 
demands of functional furniture...

Code: BGM
Managerial
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Code: BGM
مدیریتی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا
   سینکرون

 کورس جک 10 سانتی متر برای تنظیم
   ارتفاع صندلی

 PU  چرخ ها با روکش 
 دسته ها و پنج پر از جنس کروم

 دسته ها با روکش انتگرال

Code: BGE
کارشناسی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک 12 سانتی متر برای تنظیم

   ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: BGC
کنفرانس صندلی 

 دسته ها و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال
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Makes an office representative and is even more as 
well suitable for conference & seminar rooms...



11

AG FAMILY
Small adjustable swivel armchair 
characterized by square lines that 
emphasise functionality & comfort...

Code: AGP
Employee

Code: AGK
صندلی آشپزخانه/ کافی شاپ

 پایه از جنس کروم 
 قابل تولید با پایه فلزی رنگی

 قابل ارائه با دسته کروم با 
   روکش انتگرال

Code: AGP
کارمندی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک  12 سانتی متر برای تنظیم

  ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال
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Code: AGH
آرایشگاه صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک  12 سانتی متر برای تنظیم 

  ارتفاع صندلی )قابل ارائه با جک 21 
  سانتی متری(

 دسته ها و پایه بشقابی از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال
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Code: AGC
کنفرانس صندلی 

 دسته ها  و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

55

45

45

63

  3
5

  2
1

44

Code: AGW
انتظار صندلی 

 دسته ها و پایه فلزی با رنگ مشکی
   کوره ای

 قابل ارائه بصورت دو نفره و سه نفره
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SPECIALLY designed for work environments & applications, its for comfort and performance
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DL FAMILY
Drawing inspiration from both 
technological precision and 
architectural rationality

Code: DLE
Expert

Code: DLE
کارشناسی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک  12 سانتی متر برای تنظیم 

   ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: DLC
کنفرانس صندلی 

 دسته ها  و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: DLH
آرایشگاه صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک  12 سانتی متر برای تنظیم

   ارتفاع صندلی )قابل ارائه با جک 21
   سانتی متری(

 دسته ها و پایه بشقابی از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: DLP
کارمندی صندلی 
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 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی 
 کورس جک  12 سانتی متر برای تنظیم 

   ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال
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Designed to balance maximum comfort with minimum space, confident of finding the ideal style to 
suit the office or other public setting.
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Various sub product...
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Code: DLB
بار صندلی 

 دارای پایه دیسکی، رکاب و جک کروم 
 قابل ارائه با روکش چرم و یا پارچه 

اسپورت  
 دارای کورس جک 21 سانتی متری
 قابل ارائه با جک 27 سانتی متری

Code: DLL
بار صندلی 

 دارای پنج پر، رکاب و جک کروم 
 استفاده از فوم سرد در نشیمن 

 دارای کورس جک 21 سانتی متری جهت
تنظیم ارتفاع   

 قابل ارائه با جک 27 سانتی متری

Code: DLW
انتظار صندلی 

 دسته ها و پایه فلزی با رنگ مشکی 
   کوره ای

 قابل ارائه بصورت دو نفره، سه نفره
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Code: LSD
معاونتی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم سینکرون و یا 
   کالجی

 کورس جک 10 سانتی متر برای تنظیم 
   ارتفاع صندلی

 PU  چرخ ها با روکش 
 دسته ها و پنج پر از جنس کروم

 دسته ها با روکش انتگرال

Code: LSE
کارشناسی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا 
  تیلت

 کورس جک 12 سانتی متر برای 
   تنظیم ارتفاع صندلی  
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: LSC
کنفرانس صندلی 

 دسته ها و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: LSM
مدیریتی صندلی 

 قابل ارائه با مکانیزم سینکرون و یا کالجی
 کورس جک 10 سانتی متر برای تنظیم 

   ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

LS FAMILY
Protect your back with these 
ergonomic office chairs...

Code: LSD
Deputy
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Defying the conventions of the typical boardroom chair or executive lounge, its for comfort 
and performance...
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OR FAMILY

Code: ORP272
کارمندی صندلی 

Code: ORP270
کارمندی صندلی 

پالستیکی پر  پنج  و  جنس دسته   
الکترواستاتیک کوره ای با پوشش رنگ   دارای فریم فلزی 

و نشیمن  تزریقی سرد در قسمت پشتی   دارای فوم 
و مکانیزم ساده تیلت، کالجی  با مکانیزم  ارائه   قابل 

ارتفاع صندلی  تنظیم  برای  12 سانتی متری   کورس جک 
پارچه مخمل  و  اسپورت  پارچه  باروکش چرم،  ارائه   قابل 

PU  چرخ ها دارای روکش 
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Proper composition, ergonomics 
and good appearance

Code: ORP
Employee
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Simple office chair with a convenient fit
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Code: SDE
کارشناسی صندلی 

 پنج پر و فریم پشتی از جنس کروم
 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا تیلت

 کورس جک 12 سانتی متری برای تنظیم ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 قابل ارائه با دسته تنظیمی
 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت نشیمن

 )Gas injection( دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز 
  با روکش انتگرال

تطابق  و  کامل  جهت حمایت  انعطاف،  قابل  پشتی  روکش   
فرم ارگونومی با ناحیه کمر مصرف کننده

Code: SDC
کنفرانس صندلی 

 پایه ها و فریم پشتی از جنس کروم 
 قابل ارائه با دسته تنظیمی

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت نشیمن
 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق

   گاز )Gas injection( با روکش انتگرال
 روکش پشتی قابل انعطاف، جهت حمایت کامل 
  و تطابق فرم ارگونومی با ناحیه کمر مصرف کننده

 دارای دستگیره کروم، در بخش باالی
  پشتی جهت جابجایی راحت تر صندلی

SD FAMILY
Ergonomic design

Code: SDE
Expert

Code: SDW
انتظار صندلی 

 پایه فلزی با رنگ مشکی کوره ای
 قابل ارائه بصورت دو نفره و سه نفره
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Allows everyone in the office -regardless of work activities or body type- to experience good 
ergonomic support and comfort..,
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TU FAMILY
Ergonomic solution for workplace 
and home office ..

Code: TU
Expert

 جنس دسته ها، پایه و فریم پشتی کروم
 جنس پشتی، پارچه مش جهت سهولت

  در تبادل حرارت بدن
 روکش پشتی قابل انعطاف،جهت حمایت
  کامل و تطابق فرم ارگونومی با ناحیه کمر
 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت نشیمن

 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق 
    گاز  )Gas injection( با روکش انتگرال

 قابل ارائه با روکش چرم و پارچه
  در قسمت نشیمن

Code: TUC
کنفرانس صندلی 

 جنس دسته ها، پنج پر و فریم پشتی کروم
 جنس پشتی، پارچه مش جهت سهولت در تبادل حرارت بدن

 روکش پشتی قابل انعطاف،جهت حمایت کامل و تطابق فرم 
  ارگونومی با ناحیه کمر

 قابل ارائه با دسته تنظیمی
 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت نشیمن

 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز  )Gas injection( با 
  روکش انتگرال

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا تیلت
 قابل ارائه با روکش چرم و پارچه در قسمت نشیمن

12 سانتی متری برای تنظیم ارتفاع صندلی  کورس جک 
PU چرخها دارای روکش 

Code: TUE
کارشناسی صندلی 
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Chrome frame with mesh on it can wholly support back
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Code: DCE
Expert

DC FAMILY
Graceful and stylish in 
appearance. 
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Code: DCC
کنفرانس صندلی 

 پایه ها و فریم پشتی از جنس کروم 
 قابل ارائه با دسته تنظیمی

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت 
  نشیمن

 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق 
   گاز )Gas injection( با روکش انتگرال

Code: DCE
کارشناسی صندلی 

 جنس پنج پر و فریم پشتی کروم
 قابل ارائه با دسته تنظیمی

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت نشیمن
 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق 

    گاز  )Gas injection( با روکش انتگرال
 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا تیلت

 قابل ارائه با روکش چرم و پارچه 
 کورس جک 12 سانتی متری برای تنظیم 

  ارتفاع صندلی
PU چرخها دارای روکش 

 60

Code: DCD
معاونتی صندلی 

 پنج پر و فریم پشتی از جنس کروم 
 دارای پشت سری به عنوان تکیه گاه 

  سر و گردن
 قابل ارائه با دسته تنظیمی

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت 
  نشیمن

 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق 
   گاز )Gas injection( با روکش انتگرال

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای تنظیم

 ارتفاع صندلی
 قابل ارائه با روکش چرم، پارچه اسپورت

 و پارچه مخمل
PU چرخ ها دارای روکش 

 60
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Available with new colors, materials, and bases that let them sit 
well in offices.
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IP FAMILY
Ergonomic solution for 
workplace and home office

 جنس پشتی پارچه مش 
S )گودی کمر(  امکان تنظیم در نقطه 
 جنــس نشیمن پارچه تنفسی جهت 

  سهولت در تبادل حرارت بدن
 دارای مکانیزم کالجی

 دسته ها ثابت
 دارای کورس جــک 12 سانتی متری

Code: IPD
معاونتی صندلی 

Code: IPD
Deputy
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outstanding design and flexible backrest make the office pleasant.
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AB FAMILY
Originated to accommodate the variety 
of people and spaces...

Code: ABB
Bar

 دارای استراکچر یکپارچه مشکی از جنس
  پروپیلن

 استفاده از فوم سرد در نشیمن
 مکانیزم ساده در زیر نشیمن

 دارای پنج پر کروم 
 روکش نشیمن قابل ارائه با چرم ، پارچه

  اسپورت و پارچه مخمل
 دارای کورس جک12سانتی متری جهت 

  تنظیم ارتفاع

Code: ABP
صندلی گردان

Code: ABB
بار صندلی 

 دارای استراکچر یکپارچه مشکی از جنس 
  پروپیلن

 استفاده از فوم سرد در نشیمن
 قابل ارائه با روکش چرم، پارچه اسپورت و 

  پارچه مخمل 
 دارای پایه دیسکی، رکاب و جک کروم

 دارای کورس جک27سانتی متری جهت 
  تنظیم ارتفاع

 قابل ارائه با جک 21 سانتی متری

44
30
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Provides both of ergonomic support and well comfort
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BN FAMILY
Simple, clear, sustainably and 
wide range of colours...

Code: BNK
Kitchen and shop

Code: BNK
صندلی آشپزخانه/ کافی شاپ

آشپزخانه،  صندلی  بعنوان  استفاده  قابل 
صندلی میزبان در کنار مبلمان خانگی،

صندلی کافی شاپ و نیز صندلی انتظار 
در محیط های دکوراتیو

Code: BNB
بار صندلی 

قابل استفاده بعنوان صندلی بار

 36

 36

 31.5 31.5
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 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت 
 نشیمن

و مشکی پایه سفید  با  ارائه   قابل 
پارچه  با چرم مصنوعی،  ارائه   قابل 
یا روکش    اسپورت، پارچه مخمل و 

ارسالی توسط مشتری   
پایه ها   وجود ضربه گیر در زیر 

   جهت جلو گیری از سر خوردن و 
  لقی صندلی
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Comfortable movement yet sturdy and supportive also will be a 
welcome addition your home or office…
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Code: SUB
Bar

SUB
It enters the next generation of 
revolutionary OF
 artman furniture...

Code: SUB
بار صندلی 

 فوم سرد در بخش نشیمن 
 دارای پایه تعادلی

 پوشش pu در بخش زیرین پایه،
  جهت جلوگیری از سر خوردن صندلی

اماکنی  جهت  و  بوده  دکوراتیو  محصولی   ،SUB
مناسب   .  .  . و  طراحی  عکاسی،  های  آتلیه  نظیر 
های  استفاده  برای  محصول  این  باشد.  می 

کوتاه مدت، کاربرد دارد.
بازگشت  قابلیت  و  شده  کج  درجه،   40 زاویه  تا 
را  افق(  سطح  بر  )عمود  اولیه  حالت  به  خودکار 

باشد. دارا می 
 120 حداکثر   ،SUB توسط  تحمل  قابل  وزن 

باشد. می  20کیلوگرم 

57

40 o
 3040 o
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SUB stylish & fun...
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Code: TPN
Ball Chair

TP
Increase trunk muscle activation 
and thus increase core strength

 صندلی دکوراتیو کروی
 قابل ارائه با روکش پارچه تنفسی

 و مخمل 
 دارای پایه با جنس پالستیک فشرده

است  ارگونومیک  و  دکوراتیو  نشیمن  یک   ،TPN
استفاده  اداری نیز قابل  که بجای صندلی های 
خود  جایگاه  تواند  می  محصول  این  باشد.  می 
در  هم  و  دفتری  اداری،  محیطهای  در  هم  را 
این   کم  وزن  نماید.  حفظ  خانگی  های  محیط 
هر  به  را  آن  آسان  جابجایی  قابلیت  محصول،  
سبب  دارد،  تمایل  آن  کننده  مصرف  که  محلی 
نشیمن  این  از  استفاده  مزایای  شود.   می 
امکان نشستن  بودن،  به صرفه  شامل مقرون 
ظاهر  و  پذیری  انعطاف  آن،  برروی  درست 

باشد. می  بفردش  منحصر 

53

55

31.5

Code: TPN
دکوراتیو صندلی 
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latest trends in office ergonomics, 
reducing fatigue, discomfort and 
sitting disease
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MC FAMILY
Encourage to combine the product 
into groups in various forms... 

Code: MCF711
مبل تک نفره

Code: MCF721
مبل دو نفره

Code: MCF716
مبل تک نفره

Code: MCF710
مبل تک نفره

Code: MCF720
مبل دو نفره

Code: MCF726
مبل دو نفره

143124 727272

727272 93
50

505050

5050
5250

74
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747474

444444

444444

100102102

Code: MCF
Sofa



63

 دارای قابلیت چیــدمان بصورت ترکیبی 
   از فرمتهای مختلف محصول

 قابل ارائه با روکش چرم، پارچه اسپورت  
   و پارچه مخمل

 قابل تولید بصورت تک رنگ و همچنین 
   دو رنگ با دو کد  روکش متفاوت 

 دارای حجم کم، مناسب فضاهای اداری 
 ارائه با دو رنگ پایه چوبی خودرنگ و یا 

  پایه چوبی مشکی
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4444

4545

52
52

5656

Code: KEF
Sofa

KE FAMILY
Stunning European design in joyful colors...

پایه    با   دارای مدل تک نفره گردان 
  دیسکی کروم

پارچه  با چرم مصنوعی،  ارائه   قابل 
یا پارچه مخمل   اسپورت و 

جلوگیری  منظور  به  استاندارد  زوایای   
  از خستگی 

اداری   حجم کم جهت فضاهای 
برای سهولت در   وزن مناسب 

  جابجایی

 4
5

44

52 112

Code: KEF710
مبل تک نفره

Code: KEF720
مبل  دو نفره

Code: KEF610
مبل تک نفره گردان

360 0
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Suitable for offices, lobbies, homes, restaurants  and hotels...
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132
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  4
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52 111

  4
5

21
  4

4

52 53
74

Both classic and contemporary, works a treat in 
smaller spaces…

Code: KEF721
مبل دو نفره

Code: KEF711
مبل تک نفره



KIDS
SITTING FOR 
CHILDREN WOULD 
BE INTERESTING 
TOO!
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SPONGE BOB 
FAMILY
Simple, clear, sustainably and wide range of 
colours...

Code: DLP
Kid

Code: BNK
صندلی کودک

 Code: AGP
کامپیوتر صندلی 

Code: DLP
کامپیوتر صندلی 

 Code: ABP
کامپیوتر صندلی 

 60 60 50

36

 31.5

23

43

20

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت 
 نشیمن

 قابل ارائه با پایه سفید و مشکی
 وجود ضربه گیر در زیر پایه ها 

 جهت جلو گیری از سر خوردن و 
  لقی صندلی

 استفاده از روکش های کارتونی موجود
  در کالیته آرتمن در قسمت نشیمن

 قابل استفاده در مهد کودک ها، آتلیه
  و اتاق کودک

 مکانیزم تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای 

  تنظیم ارتفاع صندلی
PU چرخ ها دارای روکش 

 دسته ها و پنج پر کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن 

 مکانیزم تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای 

  تنظیم ارتفاع صندلی
PU چرخ ها دارای روکش 

 دسته ها و پنج پر کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن

 مکانیزم ساده در زیر نشیمن
 دارای پنج پر کروم

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن 

 دارای کورس جک12سانتی متری 
  جهت تنظیم ارتفاع
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  3
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  2
2
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23
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/5
9
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Helping your child 
develop and learn 
through fun and 
creativity.
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Code: DLP
Kid

HELLO KITTY 
FAMILY
Drawing inspiration from both 
technological precision and architectural 
rationality

Code: BNK
صندلی کودک

 Code: AGP
کامپیوتر صندلی 

Code: DLP
کامپیوتر صندلی 

 Code: ABP
کامپیوتر صندلی 

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت 
 نشیمن

 قابل ارائه با پایه سفید و مشکی
 وجود ضربه گیر در زیر پایه ها 

 جهت جلو گیری از سر خوردن و 
  لقی صندلی

 استفاده از روکش های کارتونی موجود
  در کالیته آرتمن در قسمت نشیمن

 قابل استفاده در مهد کودک ها، آتلیه
  و اتاق کودک

 مکانیزم تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای 

  تنظیم ارتفاع صندلی
PU چرخ ها دارای روکش 

 دسته ها و پنج پر کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن 

 مکانیزم تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای 

  تنظیم ارتفاع صندلی
PU چرخ ها دارای روکش 

 دسته ها و پنج پر کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن

 مکانیزم ساده در زیر نشیمن
 دارای پنج پر کروم

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن 

 دارای کورس جک12سانتی متری 
  جهت تنظیم ارتفاع
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Providing all inclusive, safe, 
creative and caring seat for 
children.
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MCQUEEN
FAMILY
Make childhood, memorable

Code: BNK
صندلی کودک

 Code: AGP
کامپیوتر صندلی 

Code: DLP
کامپیوتر صندلی 

 Code: ABP
کامپیوتر صندلی 
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Code: DLP
Kid

 دارای فوم تزریقی سرد در قسمت 
 نشیمن

 قابل ارائه با پایه سفید و مشکی
 وجود ضربه گیر در زیر پایه ها 

 جهت جلو گیری از سر خوردن و 
  لقی صندلی

 استفاده از روکش های کارتونی موجود
  در کالیته آرتمن در قسمت نشیمن

 قابل استفاده در مهد کودک ها، آتلیه
  و اتاق کودک

 مکانیزم تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای 

  تنظیم ارتفاع صندلی
PU چرخ ها دارای روکش 

 دسته ها و پنج پر کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن 

 مکانیزم تیلت
 کورس جک 12 سانتی متری برای 

  تنظیم ارتفاع صندلی
PU چرخ ها دارای روکش 

 دسته ها و پنج پر کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن

 مکانیزم ساده در زیر نشیمن
 دارای پنج پر کروم

 استفاده از روکش های کارتونی 
  موجود در کالیته آرتمن 

 دارای کورس جک12سانتی متری 
  جهت تنظیم ارتفاع
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Make Childhood, 
playful
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L65L64 L71

L84

L73L72 L81

L92 L93L83 L91L82

L63L62

L61L55L53 L54L41 L42 L44 L45

ARTIFICIAL LEATHER

COARSE LEATHER 

R61 R62 R71 R73 R81 R91

Color & Texture

SPORT FABRIC

S84 S91

S42 S52 S61 S62 S71

S92

S81

VELVET FABRIC 

G91 G92G82

G71

G83

G65G61 G63G55G42

احتمال اختالف جزئی بین رنگهای چاپ شده با نمونه اصلی وجود دارد.



Awards & Honors
6667129965

لوح زرین برترین صنـدلی اداری، 
در اولین دوره مسابقه صندلی 

استاندارد

تندیس زرین برترین مبل 
اداری، در دومین مسابقه 

مبلمان صادراتی 

تندیــس زرین برترین صندلی 
اداری، در ششمین نمایشگاه 

مبلمان اداری

لـــوح زرین برتریــن صنــدلی 
اداری، در ششمین نمایشگاه 

مبلمان اداری

لوح زرین برترین مبل اداری، 
در دومین مسابقه مبلمان 

صادراتی 

لـوح تقدیر برتــرین صندلی و 
مبل اداری، در اولین مسابقه 

صندلی استاندارد
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