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CLOLORS & decors
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نوک مدادی سنبـاده ای با درب کـروم

سفیـد با درب کـروم

 Chrome lid Productsمحصوالت درب کـروم
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استيـل مات با درب کـروم

چوب بهـار نارنـج با درب کـروم

گلميـوه

 Simple Color Productsمحصوالت رنگـی سـاده

باران شب با درب کـروم

سرخا بـی با درب کـروم

سفیـد

نارنجـی
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سبزفسفری

صورتـی
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سفیـدبادربمشكـي

55

 Decoral Productsمحصوالت دکــورال

باران شب با درب باران روز

باران دریا

چوببهـارنارنـج

 Decoral Productsمحصوالت دکــورال

باران طلوع

باران بهار

چوب راش

چوبصنوبر

چوب بلوط
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باران دشت
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باران شب

چوب بهـار نارنـج با درب بلـوط

چوبگـردو
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استيـل مات با درب مشكـي چـروك

استيـل بـراق با درب مشكـي سـاده

 Matte & Shiny Steel Productsمحصوالت استیـل مات و براق

 Special Color Productsمحصوالت رنگـی خـاص
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استيـل براق با درب کـروم

استيـل بـراق با درب چوب راش

سفيدچروك با درب مشكي چروك

سفیـد چـروک با درب نقره ای
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استيـل بـراق با درب نارنجـی

استيـل بـراق با درب سبـز فسفـری

نوک مدادی سنبـاده ای با درب نقـره ای

کـرم با درب چوب راش
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كـرم گل دار
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/Cream  کـرم/ Fruit Flower  گل ميـوه/ White سفیـد
 سبـز/Orange  نارنجـی/Pink صـورتـی/ Blue آبـی آسمانی
/ Simple Black مشکی ساده/ Bright Green فسفری
White with /black lid سفیـد با درب مشكي

محصوالت رنگـی سـاده
Simple Color Products

 نقـره/ Silver Granite  نقـره ای سنبـاده ای/ Silver Style نقـره ای استيـل
نوک مدادی/ Cream Flower كـرم گل دار/Metallic Silver ای متـالیک
 سفیـد/Red Granite  قـرمـز سنبـاده ای/Grey Granite سمباده ای
 سفیـد چـروک/ Black Wrinkled مشكي چروك/ White wrinkled چـروک
 مشكي/ White wrinkled with Black wrinkled lid با درب مشكي چروك
/ Black wrinkled with white wrinkeld lid چروك با درب سفیـد چـروک
Black Granite  مشکی سنبـاده ای/ Crimson  زرشکی/ Magenta سـرخابی

محصوالت رنگـی خـاص
Special Color Products

 چوب/ Beech wood w2  چوب راش/ Walnut wood w1 چوب گـردو
 چوب بهـار نارنـج/Oak wood w4 چوب بلوط/ Maple wood w3 افـرا
Orange Flower  چوب بهـار نارنـج با درب بلوط/Orange Flower w5
 چوب بهـار نارنـج با درب صنـوبر/ Fir w7 چوب صنـوبر/ with Oak lid w6
Oak  چوب بلوط با بهـار نارنـج/ Orange Flower with Fir lid w8
Light  روشنMDF  چوب/ Wood with Orange Flower Lid w9
Akhra  چوب اخرا/ Dark MDF w11  تیرهMDF  چوب/ MDF w10
Orange Flower with Olive  چوب بهار نارنج با درب چوب زیتون/ w12
Rainy Rise  باران طلـوع/ Olive Wood w14  چوب زیتون/ Lid w13
 باران/ Rainy Night R4  باران شب/ Rainy Day R3  باران روز/ R2
Rainy Day with  باران روز با درب باران شب/ Rainy Field R5 دشت
Rainy night with  باران شب با درب باران روز/ Rainy night Lid R6
Rainy Rise with  باران طلوع با درب باران شب/ Rainy Day Lid R7
 باران دریا/ Happy Rainy R9  باران شادی/ Rainy Night Lid R8
Rainy Spring R11  باران بهار/ Rainy See R10
/ White Wrinkled lid  سفیـد چـروک:استیـل مات و براق با درب
Bright green  سبـزفسفـری/ Black Wrinkled lid مشكي چروك
 مشكي/ Beech wood lid  چوب راش/ Orange lid  نارنجـی/ lid
Chrome  کروم/Simple Black lid

 نوک مدادی/ White  سفیـد/ Magenta  سرخا بـی:درب کـروم با بدنه
/Orange Flower  چوب بهـار نارنـج/ Grey Granite سنبـاده ای
 سبـز/Orange  نارنجـی/Pink صـورتـی/ Rainy Night باران شب
مشكي چروك/ White wrinkled  سفیـد چـروک/Bright Green فسفری
 مشکی سنبـاده ای/ Simple Black  مشکی ساده/ Black Wrinkled
Black Granite

محصوالت دکــورال
Decoral Products

محصوالت استیـل مات و براق
Matte & Shiny Steel Products

محصوالت درب کـروم
Chrome lid Products

