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گروه ایجاد یک  با هدف  آنر  رشکت 

اجرای و  زمینه طراحی  در  تخصصی 

 1386 سال  از  داخلی  دکوراسیون 

آغاز  به طور رسمی  را  فعالیت خود 

مطرح  های  پروژه  انجام  با  و  منود 

خصوصی  و  دولتی  های  بخش  در 

اثبات  به  را  خود  های  توامنندی 

رسانید . 

مفتخریم با تکیه بر اعتامد مشرتیان 

و توانایی متخصصان خود ، محصوالت

زمینه طراحی در  را  و خدمات خود 

داخلی و ملزومات ساختامنی به بهرتین

شکل ممکن ارائه مناییم .

هدف ما رساندن شام به خواسته 

هایتان است ، رعایت کیفیت در

کنار قیمت مناسب شعار ماست .

معرفی شركت   
 خدمات



اا

فضاي کارگاهی
نمایشگاه

تمامی خدمات مجموعه آنر در فضای کارگاهی به وسعت 700 متر مربع با 

تجهیزات کامال مکانیزه در زمینه خدمات صنایع چوب و ام دی اف به صورت از 

تولید به مصرف انجام میگردد . تمامی محصوالت ساخته شده توسط گروه 

 در منایشگاه آنر آماده بازدید شام مشرتیان عزیز می باشد.

دورکن 380 ، دستگاه لبه چسبان ، سی ان سی ورق بزرگ ، 

رنده 60 ، 2 عدد اره فلکی ، دستگاه 5 کاره ، دستگاه 3 کاره ،

 گندگی 60 ، دستگاه فرز توپی



تجهیزات 
دورکن 380 ، دستگاه لبه چسبان ، سی ان سی ورق بزرگ ، 

رنده 60 ، 2 عدد اره فلکی ، دستگاه 5 کاره ، دستگاه 3 کاره ،

 گندگی 60 ، دستگاه فرز توپی



چکیده پروژه ها
در این قسمت منونه هایی از پروژه های طراحی و اجرا شده توسط گروه آنر قرار داده شده است ، در متام مراحل طراحی

سعی ما بر این است که ، بسته به نیاز مشرتی به مفید ترین حالت ممکن طراحی دست پیدا کنیم ، در متامی موارد اجرا شده 

ابتدا طرح سه بعدی فضا ارائه و پس از کسب رضایت مشرتی عملیات اجرایی آغاز میگردد .

مرکز ملی فضایی

اجرای دکوراسیون این سازمان شامل دکوراسیون اداری و پارتیشن بندی 

می باشد که با توجه به حجم باالی پروژه متام تالش گروه بر ترسیع انجام 

کار و در عین حال رعایت کیفیت وزیبایی محیط بود ، این افتخار نصیب

 گروه آنر شد که فضایی را برای نخبگان کشورمان آماده کنیم و امید داریم 

توانسته باشیم وظیفه خود را  به نحو احسن انجام داده باشیم .

کویین سنرت الهیه

طراحی و اجرای نازک کاری مجتمع کویین سنرت الیه و محصوالت ساخته شده

در این مجتمع متاما با مرتیال روز دنیا انجام پذیرفته ،  گروه ما با متام توان 

خود در زمینه طراحی ، ساخت و اجرا سعی بر این داشت در یک فضای 

کالسیک املان های مدرنی بکار ببندد که در عین رعایت سبک به محیطی با 

مشخصات یک واحد تجاری مدرن نیز دست پیدا کنیم .



تخصص ما انتخاب بهرتین مرتیال مرصفی نسبت به بودجه تعریف شده در پروژه می باشد ، شناخت مرتیال های مدرن و مختلف 

موجود در بازار به کارفرما این اجازه را می دهد انتخاب های متنوعی برای آنچه از یک محیط ایده آل در ذهن خود دارد ، در اختیار 

داشته باشد ، همچنین این امکان را دارا می باشدکه بودجه خود را با تعدد انتخاب های موجود بهرت مدیریت کند .

مجتمع مسکونی جامل آباد نیاوران

، خدمات ارایه شده در این مجتمع اعم از درب های کالسیک متام چوب

کابینت مدرن ، کابینت های کالسیک ، کف پوش و قرنیز های چوبی می باشد

در ادامه منونه های بیشرتی از این پروژه منایش داده ایم .

فروشگاه های زنجیره ای ژیوار

طراحی و اجرای پروژه های ژیوار متاما بر اساس خاص بودن دکوراسیون این

فروشگاه انجام شده است ، منونه های خاصی از مصنوعات چوبی و آبجکت

های لوکس در این پروژه اجرا شده است ،سعی ما چشم نواز بودن مصنوعات 

این پروژه در کنار منحرص بفرد بودن آن و در عین حال حفظ کارایی محیط 

بوده است .



  کیفیت طراحی سه بعدی 

 در پروسه طراحی کیفیت باالی رندر ارائه شده اهمیت باالیی دارد ، گروه ما با تخصص و تجربه کافی در 

        زمینه طراحی قابلیت آن را دارد که تصاویری نزدیک به واقیت به کارفرما پیش از اجرا ارائه مناید .
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قابل اجرا بودن طرح سه بعدی

                   نکته مهم دیگر در زمان طراحی توجه به قابل اجرا بودن آن است و این تنها زمانی ممکن میشود که طراح    

                   کامال بر مسایل فنی اجرا مرشف باشد و از مرتیال های موجود در بازار داخلی در طراحی بهره بربد .



مرتیال

مرتیال هامن جنس مرصفی در یک فضای معامری می باشد 

اعم از جنس سنگ ، چوب ، ام دی اف ، نورپردازی و ...

در بازار شلوغ و رقابتی این روزها چند سوال برایتان پیش 

میاید :

از میان اینهمه تنوع کدام انتخاب درست است ؟

بودجه را بیشرت رصف مرتیال کدام قسمت کنیم ؟

از چه رشکتی خرید کنیم ؟ 

و ...

ما در اینجا آماده خدمت به شام عزیزان هستیم و تجربه 

چندین ساله خود را با شام به اشرتاک میگذاریم تا بتوانیم 

شامرا به بهرتین نتیجه ممکن برسانیم .



یراق آالت

نیمی از کارایی محیط شام را یراق آالت بر عهده دارند .

شناخت دقیق یراق آالت به شام این کمک را میکند که 

فضای خود را خاص تر جلوه دهید .

گروه آنر با سالها تجربه در زمینه نصب و شناخت یراق 

آالت مدرن این تضمین را به شام می دهد ، با بروز ترین 

تکنولوژی یراق آالت ، شام را به متام خواسته های خود از 

یک محیط سازگار با جدید ترین متدهای روز دنیا برساند . 



کابینت آشپزخانه
 مدرن ، کالسیک

، ساخت و  با سابقه طراحی  ، تیم ما  با ما اجرایی کنید  هر آنچه در ذهن دارید 

اجرای صدها پروژه موفق در زمینه سیستم های مدرن و کالسیک کابینت آشپزخانه 

با افتخار آماده همکاری با شام عزیزان می باشد .

صفر تا صِد ساخت ، در محیط کارگاهی رشکت آنر انجام می شود و بی هیچ واسطه 

ای درخدمت مشرتیان عزیزمان هستیم . 

تیم نصب ما با سابقه چند دهه ساله درعملیات نصب و اجرا ، توانایی آن را دارد به 

بهرتین شکل ممکن رضایت شام را جلب مناید . 

انواع کابینت های متام چوب ، روکش چوب ، ام دی اف مات ، های گالس و ممربان 

توسط گروه اجرا می شود و انواع یراق آالت اعم از بلوم ، صامت ، فانتونی و .... در 

صورت نیاز مشرتی نصب می گردد . 

جنس ورق مرصفی و یراق آالت برای اطمینان بیشرت ،  از رشکت های معترب تهیه 

شده تا جلوی هر گونه ایراد احتاملی در اثر گذشت زمان گرفته شود . 



این افتخار را داریم حتی پس از گذشت سال ها هرگاه مشرتیان ، طلب حضور ما را جهت 
رفع ایرادات احتاملی کردند در ارسع وقت در خدمتشان بودیم . این موضوع را همواره 
در ذهن میسپاریم که تا زمانی می توانیم به راه خود ادامه دهیم که شام را در کنار خود 

داشته باشیم .



کابینت مدرن

ویژگیهای کابینت مدرن

دارد  اهمیت  بسیار  اصل  این  و  باشد  می  تغییر  دستخوش  روز  به  روز  آشپزخانه  کابینت  مدرن  های  سیستم  طراحی 
از  اعم  مدرن  های  کابینت  انواع  اجرایی  های  تکنیک  بر  دقیق  شناخت  با  ما   ، باشد  بروز  اجرایی  و  طراحی  تیم  که 
، کوارتز   ، کورین  صفحات  از  اعم  کابینتی  روی  صفحات  انواع   ، مخفی  دستگیره  با  کابینت   ، دستگیره  بدون  های  کابینت 

صفحات متام چوب و ..... در کنار شام هستیم .

تقارن مهم ترین و اصلی ترین اصل در طراحی کابینت مدرن است و طراحان سعی بر 

حفظ این تقارن دارند. 

تقارن در طراحی به حدی مهم است که ممکن است قسمتی از فضای آشپزخانه فدای 

این طراحی شود و حتی کابینتی بر روی آن نصب نشود.

در طراحی کابینت مدرن عمدتاً از رنگ های یکپارچه و صاف و براق استفاده می شود 

که هم با تجهیزات هوشمند آشپزخانه همخوانی داشته باشد و هم اصل تقارن کابینت 

به صورتی است که کمرتین درز  این سبک  در  کابینت  . چیدمان درب  نزند  برهم  را 

ممکن به وجود می آید و تا حد امکان از دستگیره استفاده منی شود.

اکرث  در  و  است  رسیده  پایان  به  قدیمی  آشپزخانه  تجهیزات  از  استفاده  امروزه عرص 

خانه ها شاهد استفاده از تجهیزات هوشمند هستیم. این تجهیزات طوری عمل می کنند 

که به سبک خاصی از چیدمان کابینت نیاز دارند. طراحی کابینت مدرن این امکان را به 

کارفرمایان می دهد. از طرف دیگر لوازم جانبی آشپزخانه جدید مانند جک های فشاری 

یا کلیدهای ملسی به شیوه طراحی ویژه احتیاج دارند که کابینت های مدرن این رشایط 

را فراهم آورده اند.

کسانی که از کابینت مدرن استفاده می کنند معموالً فضای کافی برای خالقیت نیز در 

اختیار دارند و این فضا به آنها کمک می کند که از تجهیزات قدیمی و دوست داشتنی 

خود در دکوراسیون آشپزخانه بهره بربند.









کورین و کوارتز

صفحه ی کابینت یکی از موارد پر استفاده در آشپزخانه شامست و باید توجه ویژه ای به آن داشت . صفحات کورین از جنس سنگ مصنوعی و کوارتز از جنس 

سنگ طبیعی می باشد و هر کدام نسبت به سبک آشپزخانه شام کارایی مخصوص به خود را دارد .



های گالس

های گالس  ، ورق ام دی افی است که روکش براق روی آن پرس شده ، ورق های مختلفی در بازار موجود می باشد و دلیل تفاوت قیمت آن ها در جنس مغز ام 

دی اف و در جنس روکش می باشد ، موج کم روکش و عدم تغییر رنگ در طول زمان از مواردی است که باید در انتخاب ورق به آن توجه داشت .

نور پردازی

نور پردازی سهم زیادی در زیباتر کردن آشپزخانه شام دارد ، نور های زیر کابینتی و هالوژن های مخصوص کابینتی از مواردی هستند که به شام کمک 

میکنند بعد بیشرتی به رنگ آمیزی فضای آشپزخانه خود بدهید . 



کابینت کالسیک

ویژگیهای کابینت کالسیک

اجرای کابینت کالسیک به صورت متام چوب تنها از  عهده تیمی بر میاید که عالوه بر تجربه کار با  ام دی اف سابقه 
کار با چوب یا هامن نجاری را داشته باشد ، در کارگاه گروه آنر متامی ابزار آالت نجاری و همچنین تجربه کافی جهت 
کار با چوب وجود دارد ، شناخت رفتار چوب و نحوه صحیح ساخت ، نکته بسیار مهمی در مراحل ساخت کابینت 
های متام چوب است ، چرا که اگر ساخت بر اساس اصول نجاری انجام نشود ترک خوردگی و پیچیدگی درب های 

کابینت شام یک امر قطعیست ، در کنارتان هستیم تا در زیبایی منزلتان سهم کوچکی داشته باشیم .

کابینت کالسیک آشپزخانه عموما دارای طرح های ساده نبوده و نقش و 

نگار های زیادی دارد.  این کابینت اجزایی هامنند تاج پر کار دارد که در 

کابینت های مدرن به چشم منیخورد همچنین رسستون های منبت کاری 

شده و قاب های زیبا از دیگر ویژگی های کابینت های کالسیک است.

یکی دیگر از ویژگی های شاخص کابینت های کالسیک این است که اجزا 

به صورت قرینه هستند. در اصل ، طراحی این کابینت ها براساس قرینگی 

صورت میگیرد و کمرت میتوان قسمتی را پیدا کرد که قرینه نباشد .

دستگیره های کابینت کالسیک باید خاص باشد. دستگیره های ساده منای 

این کابینت را زیبا نشان منی دهند. از رسستون های مناسب در کنار کانرت 

استفاده می شود و همچنین قدرت یک کابینت کالسیک در قسمت گاز و 

هود آن منایش داده می شود .

کابینت کالسیک شخصیت برجسته ای به محل زندگی شام می دهد ، اگر به 

دنبال محیطی لوکس وگرم هستید قطعا انتخاب شام یک کابینت کالسیک 

با ابزار های برجسته خواهد بود .









کابینت متام چوب

در کابینت های متام چوب متامی درب ها و رس ستون ها و ابزار ها کامال از جنس چوب می باشد ، تفاوت قیمت ها در کابینت متام چوب به نوع چوب مرصفی و

نوع رنگ نهایی آن ارتباط پیدا می کند .



کابینت روکش چوب

در کابینت های روکش چوب ،  یک الیه از روکش طبیعی چوب بر روی ام دی اف پرس میشود سپس حکاکی انجام شده و رنگ می شود ، دلیل استفاده از روکش 

چوب رسیدن به فضایی کالسیک با هزینه مناسب می باشد .

کابینت ممربان

ممربان نوعی از کابینت کالسیک می باشد که پس از حکاکی طرح درب ها و ابزار ستون ها ، روکشی بر روی آن پرس می شود که رنگ های مختلف آن در بازار 

موجود می باشد ، دلیل تفاوت قیمت ها در سبک ممربان به جنس ورق مرصفی و ضخامت و نوع روکش وکیوم شده مرتبط می باشد .



دکوراسیون تجاری
اداری ، فروشگاهی ، منایشگاهی

ریاست  سازمان  جمله  از  خصوصی   و  دولتی  ادارات  با  همکاری  افتخار  ها  سال  این  متام  در 

جمهوری ، رشکت مخابرات ، راه آهن و شهرداری ها و .... را داشته ایم و خوشحالیم که همچنان 

این همکاری ها ادامه دارد و امید به این داریم با توجه به ظرفیت های گروه ، بیش از پیش این 

همکاری ها وسعت بیشرتی داشته باشد .

همچنین در بخش دکوراسیون منایشگاه بین املللی در خدمت رشکت های مختلف بوده ایم و به 

لطف خداوند همواره رسبلند از آن بیرون آمده ایم.

در زمینه دکوراسیون فروشگاهی میتوانیم از نام هایی همچون فروشگاه های تی تی و کت و 

شلوار گراد و مجموعه فروشگاه های شمس و فروشگاه های زنجیره ای ژیوار و بسیاری دیگر از 

پروژه های مشابه نام بربیم .





فروشگاه ژیوار الهیه
این  که  باشد  می  کشور  مارکت  در  موجود  های  مارکت  هایپر  ترین  خاص  از  یکی  ژیوار  ای  زنجیره  های  فروشگاه 
چوب  متام  مصنوعات  انواع  فروشگاه  این  در   . پذیرد  می  انجام  ما  گروه  توسط  ها  فروشگاه  این  تجهیز  داریم  را  افتخار 
به  و  نشود  زیبایی  فدای  کارایی  که  است  شده  انجام  شکلی  به  فروشگاه  چیدمان   . است  شده  انجام  خاص  طراحی  با 
بهرتین حالت ممکن در طراحی دست پیدا کنیم . انواع سقف های گچ بری و دیوارپوش های ترکیب استیل و چوب و ... در این 

پروژه جلوه خاصی به فضای فروشگاه بخشیده است .









صفر تا صد

از مرحله تاسیسات و برق تا  کف سازی و سقف و طراحی کامل دکوراسیون تا افتتاحیه فروشگاه در کنار شام مشرتیان عزیز هستیم  . در متامی مراحل  ، روند کار 

با بهره گیری از تخصص افراد ماهر پیش می رود  تا با کمرتین درصد خطا در اجرا مواجه باشیم .
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گالری شمس
این  طراحی  در   . کند  می  فعالیت  خاص  های  دیواری  کاغذ  و  پرده  فروش  زمینه  در  های شمس  فروشگاه  مجموعه 
مجموعه مترکز ما  بیشرت روی ترکیب رنگ باالی محصوالت این فروشگاه بوده است . بدین ترتیب طراحی را به شکلی 
ساده اما کالسیک با ابزار های کمرت برجسته و خطی انجام دادیم تا پس از چیدمان محصوالت مشکل شلوغی در طراحی

وجود نداشته باشد . کلیه لوازم روشنایی و رسامیک و ... توسط گروه آنر تهیه و نصب گردیده است .







بازسازی

در این واحد تجاری برای رسیدن به نیاز های کارفرما ، به طور کامل از ابتدا بازسازی انجام شده و تغییراتی در 

پالن واحد انجام پذیرفت سپس عملیات دکوراسیون آغاز گردید .



فروشگاه آمور

ساخت و اجرای دکوراسیون فروشگاه های آمور :  در طراحی این فروشگاه ها خواست کارفرما بر این بود که قابلیت تغییرات در دکوراسیون فروشگاه در طراحی 

در نظر گرفته شود و ما طراحی را بر اساس نور های RGB اجرا کردیم تا با تغییر رنگ نور ها فضای فروشگاه نیز تغییر عمده ای پیداکند .



فروشگاه گراد

ساخت و اجرای دکوراسیون فروشگاه های گراد  : در طراحی این فروشگاه نکته مهم راحتی مشرتی و فضای مناسب جهت گردش مشرتی در محیط فروشگاه بوده 

است و همچنین دکوراسیون طوری طراحی شده است که دسرتسی به متامی محصوالت براحتی انجام پذیرد . 



فروشگاه تی تی

دکوراسیون فروشگاه های شال و رورسی تی تی بر  اساس  طیف رنگی طراحی شده است تا در زمان چیدمان 

محصوالت رنگی ، طراحی اولیه دکوراسیون دچار مشکل نشود .



دکوراسیون آرایشگاهی

اجرای دکوراسیون آرایشگاهی از جمله ، میز پیتاژ ، میز ناخن ، پدیکور ، تخت اپیالسیون و ......



طال و جواهر

در اجرای دکوراسیون  فروشگاه هایی که اجناس قیمتی ارایه می کنند باید ابتدا سازه ای بر اساس ضوابط اداره اماکن بر روی دیوار ها 

اجرا گردد سپس در فضای باقیامنده طراحی انجام شود .

 رعایت ظرافت در ابزار های کالسیک ، امر مهمی در دکوراسیون فروشگاه های زینتی می باشد .





مبلامن اداری

ساخت انواع میز جلسات ، میز کنفرانس ، دکوراسیون 

هامیش ها و میز و صندلی های مدیریتی 

اجرای پارتیشن بندی اداری 

ساخت کمدهای اداری

طراحی اتاق جلسات

و ....



غرفه منایشگاهی



سقف
کناف ، باریسول ، چوب

اجرای سقف کناف با طرح های متنوع و اجرای سقف های رابیتس بدون محدودیت 

طرح ارایه شده از خدمات گروه ماست .

در زمینه سقف های کشسان نیز تجربه طراحی و اجرا داشته ایم  و زیبایی منحرص 

به فرد آن ها می تواند فضای شام را بسیار خاص جلوه دهد .

انواع مصنوعات چوبی بر روی سقف در سبک های مدرن و کالسیک همچون سقف 

های گره چینی ، ملبه سونایی و سقف سی ان سی همراه با نورپردازی منونه هایی از 

خدماتیست که تیم ما قادر به اجرای آنها برای مشرتیان عزیزمان هستیم .



سقف سی ان سی همراه با  نورپردازی 

 ورودی معاونت ریاست جمهوری 



سقف کناف و رابیتس

اجراس سقف کناف با طراحی های متنوع  و اجرای سقف های رابیتس و گچ







سقف پارامرتیک

سازه های پارامرتیک با انواع طراحی های 

مدرن و احجام پیچیده به صورت سقف و

 دیوارپوش .

طراحی این احجام و محاسبات آن ابتدا توسط 

نرم افزار های دقیق انجام گرفته و پس از 

آن عملیات اجرا آغاز می شود .



سقف حجمی

اجرای  این سقف به صورت گچ و رابیتس پس از انجام محاسبات دقیق انجام پذیرفته است  .
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دیوارپوش ، کف پوش ، قرنیز 
ملینیت ، پارکت ، پی وی سی ، ترمو ، پالست وود

در زمینه اجرای ملینیت های ام دی اف پیشنهادمان را بر اساس تجربه چند ساله خود در زمینه 

اجرای کف پوش به شام ارایه میدهیم ، با توجه به حجم باالی کف پوش های مختلف داخلی 

و خارجی این نکته حایز اهمیت است که بدانید چه کف پوشی مناسب پروژه شام می باشد ، 

همچنین فوم سایلنت ملینیت و طریقه صحیح نصب آن به دوام و کارایی درست ملینیت کمک 

بسزایی دارد .

کف پوش های چوبی تجربه باالیی جهت نصب و انتخاب نوع چوب و رنگ نهایی آن احتیاج 

دارد ، نحوه نصب صحیح و ساب اصولی و همچنین رنگ مناسب جهت استفاده طوالنی مدت از 

مواردی است که باید به آن توجه داشت .

دیوار پوش های پالستیکی مرتیالی به نسبت ارزان تر از سایر موارد هستند و برای محیط هایی 

به ما  ، متامی مراحل زیر سازی و تهیه و نصب را  باشد  مناسبند که رضبه خوری کمی داشته 

بسپارید .

چوب ترمو انواع مختلفی دارد ، این نکته که چه ترمویی مناسب کف و کدام مناسب دیوار است 

بسیار اهمیت دارد و نحوه رنگ کاری جهت استفاده در فضای داخلی یا خارجی متفاوت است ، 

گروه آنر تجربه نصب مناهای ترموی ساختامنی و کف پوش ترمو و همچنین تابلوهای فروشگاهی 

را کسب کرده و تجارب خود را در اختیار شام عزیزان قرار می دهد .



پلیت سی ان سی در ابعاد مختلف و طراحی های متنوع



کفپوش

پوشش کف یا کفپوش در دکوراسيون داخيل از چنان اهميت بااليي برخوردار است که کف محیط را پايه اصيل فضا مي نامند. گروه آنر مجری 
انواع کفپوش پی وی سی , کفپوش چوبی و ملینیت و پالست وود در رسارس کشور در خدمت هموطنان گرامی میباشد .





کافه دانژه

در این پروژه از کف پالست وود استفاده گردیده است و طراحی کلیه املان های این فضا از جمله سقف ، طراحی فضای باز و دیواره ها توسط گروه
طراحی و اجرا شده است .





ساخت مصنوعات چوبی 
میز ، روشویی ، صفحات روستیک

ما به این افتخار میکنیم که عضو کوچکی از نجاران این مرز و بوم هستیم ، ساخت احجام پیچیده 

چوبی و انواع کنسول و میز نهارخوری و کلیه محصوالت متام چوب تخصص ماست ، افتخار این 

را داشته ایم تا به امروز محصوالتی در خور هموطنان عزیزمان اجرا کرده ایم و مدعی آن هستیم 

که هیچ محدودیتی در ساخت انواع مصنوعات چوبی در کارگاه تولیدیامن نداریم  .

در صورتی که احتیاج به یک محصول خاص چوبی در منزل یا محل کارتان دارید به منایشگاه 

ما رس بزنید ، ما بهرتین پیشنهاد ها را برایتان داریم .



برای برش تنه درخت به صورت اسلب چوبی، به هیچ عنوان قسمت های کناری اسلب ، صاف و یکدست منی شود و 
اساساً فلسفه این سبک از تخته ها وجود ناهمواری ها طبیعی چوب است . این طرح های ناموزون است که طبیعت 

و اصالت چوب را به رخ می کشد.



محصوالت متام چوب
ساخت محصوالت خاص خود را به ما بسپارید ، ساخت انواع محصوالت متام چوب دست ساز و صنعتی توسط گروه آنر انجام می پذیرد . کف تراشی و 

آماده سازی صفحات اسلب و اجرای میز و صندلی های روستیک توسط گروه ما انجام می شود .

ساخت روشویی های چوبی و کاسه های متام چوب دست ساز از خدمات گروه آنر می باشد .









میز بار

ساخت انواع میز بار کالسیک و مدرن و همچنین میز بار های مخفی به صورت استاندارد و اجرای انواع منبت های دستی خاص .

 از جمله خدمات گروه آنر میتوان به میز بار ساخته شده در سفارت روسیه اشاره کرد .



محصوالت فضای باز

ساخت انواع دکوری های فضای باز و منازل به صورت متام چوب توسط ما انجام می گیرد . ما به شام این اطمینان را می دهیم که هر آنچه از محصوالت 

چوبی در محیط خود در نظر داشته باشید ما قابلیت ساخت آن را داریم .



 ساخت محصوالت ام دی اف
  تخت خواب ، کمد ، تخت کم جا ، سیسمونی

ساخت و طراحی انواع تخت و کمد کم جا با یراق آالت متنوع 

ساخت میز ال سی دی با طرح های متنوع

ساخت کتابخانه در ابعاد استاندارد و غیر استاندارد 

ساخت کمد دیواری 

ساخت تخت خواب در ابعاد مختلف

ساخت سیسمونی کودک با طرح انتخابی شام

ساخت میز تحریر و میز کامپیوتر 

و ...



ساخت کتابخانه در ابعاد و طرح های متنوع







درب و پنجره متام چوب 
درب البی ، درب واحد ، قاب تونیک

نصب  و  ساخته  ما  توسط  استاندارد  از  خارج  و  استاندارد  چوبی  های  درب  انواع  ساخت 

میگردد سفارش درب های منحنی با ابزار پیچیده نیز پذیرفته می شود .

درب ها به صورت ماستیف ساخته شده که در این روش ساخت این اطمینان وجود دارد ، 

هیچگونه پیچیدگی و ترک خوردگی در سطح کار در گذر زمان در درب های ساخته شده 

توسط گروه آنر مشاهده نخواهد شد.

پنجره های متام چوب نیز در ابعاد بزرگ و کوچک جهت اجرا در اماکن تاریخی و یا ویالسازی 

ها ساخته و نصب می شود .



درب طرح اسلیمی



درب چوبی
مهم ترین عامل در تعیین قیمت درب ها ، چوب به کار رفته در آن می باشد ، جنس چوب و مرغوبیت آن مهم ترین فاکتور تعیین کننده قیمت درب می باشد. برای مثال دو 

نوع چوب روسی به نام  یولکا و ساسنا  در بازار یافت می شود، که کیفیت چوب یولکا به مراتب بیشرت از ساسنا می باشد.

کیفیت روکش یا الیی به کار رفته در درب بسیار در قیمت نهایی درب چوبی موثر است زیرا هرچقدر ار روکش های با کیفیت تر استفاده گردد به مراتب هزینه های اولیه تولید 

باال تر خواهد رفت.





آکوستیک و ایزوالسیون 
استودیو ، منازل ، ادارات

جلوگیری  معنای  به  که  آکوستیک  ی  شده  باب  اشتباه  به  اصطالح  صحبتی  هر  از  پیش 

از رفت و آمد صدا جا افتاده است را تعریف میکنیم . محیط آکوستیک به معنای محیطی 

است که بتوان صدا ها را به هامن شکل اصلی خود و بدون فرکانس های اضافی شنید .

ایزوالسیون  به  احتیاج  شام  دارید  صدا  آمد  و  رفت  مشکل  خود  محیط  در  شام  اگر 

های  فوم  و  سنگ  پشم  از  اعم  ایزوالسیون  های  مرتیال  انواع  شناخت  با  ما  تیم  دارید. 

. باشد  می  رسانی  آماده خدمت  محل شام  ایزوالسیون  زمینه  در  مدرن  های  پنل  و  عایق 

در زمینه ساخت استودیوهای موسیقی و صدابرداری و در زمینه ایزوالسیون اتاق ددروم و 

هم در زمینه آکوستیک اتاق کنرتل روم و استفاده از دیفیوزر ها و باس ترپ ها و همچنین 

. هستیم  عزیز  هرنمندان  خدمت  در  خودمان  ساخت  های  دیفیوزر  مولتی  انواع  ساخت 



پنل های آکوستیک که به صورت دیفیوزر ها و مولتی دیفیوزر ها در بازار موجود می باشد هر کدام موارد 
استفاده خاص خود را دارند که به تناسب استفاده و کاربری قابل استفاده می باشند .



استودیو
در ساخت استودیو ها از پنل های پشم سنگ در دانسیته های 80 و 120 استفاده می شود ، شناخت آنکه کدام دانسیته در کدام قسمت ، بکار شام می آید نیاز مند

تخصص کافی در این زمینه می باشد . 

مهندسین تیم ما با شناخت کافی از مباحث مهندسی صدا توانایی آن را دارند که فضایی با 90 درصد ایزوالسیون و آکوستیک مناسب برای شام تهیه و آماده کنند .

ساخت انواع مولتی دیفیوزر ها و باس ترپ ها از خدماتی است که گروه آنر به هرنمندان عزیز این مرزوبوم ارایه مینامید .





چوب و فلز و رزین
میز ، صندلی ، دکوراتیو

در سیستم طراحی مدرن امروزی یکی از مواردی که بیشرت به چشم میخورد ترکیب دو مرتیال

چوب و فلز می باشد . در این طراحی ها مترکز روی فلزات بیشرت بر پایه و ایستایی سطح 

گذاشته شده و صفحات محصوالت اغلب از جنس چوب می باشد .

اغلب ،  رنگ فلز به سمت تیرگی انتخاب می شود تا چوب جلوه گری بیشرتی بر روی کار 

داشته باشد .

چوب ها در این سبک بیشرت به صورت طبیعی خود به کار گرفته می شوند و لبه های کار

با هامن برجستگی های اصلی منایان می شوند .

از اپوکسی یا هامن رزین برای پر کردن فضاهای خالی چوب استفاده می کنیم که هم به 

زیبایی کار کمک زیادی کرده و هم استقامت آن را بیشرت می کند .



صفحات اسلب همراه با پایه فلز







هدایای تبلیغاتی 
تزیینات ، مصنوعات دکوری

یکی از خدمات ما به مراکز دولتی و خصوصی ارایه گیفت های تبلیغاتی چوبی با طرح های 

متنوع می باشد ، درج نام رشکت ها و جذابیت محصول یکی از موارد اجرایی در ساخت گیفت 

ها می باشد .

همچنین خدماتی برای فروشگاه های عرضه کننده محصوالت دکوری از جمله محصوالت پذیرایی 

متام چوب و دکوری های سایز مختلف ارایه میکنیم .

اگر برای مشرتیان و یا کارمندان خود محصولی جذاب به عنوان هدیه احتیاج پیدا کردید به ما 

رس بزنید و اطمینان داشته باشید محصولی در خور شام و گروهتان در اختیارتان قرار می دهیم .



ساخت انواع هدایای تبلیغاتی خاص



محصوالت دکوراتیو
ساخت انواع محصوالت دکوری چوبی در ابعاد مختلف جهت گیفت های مجالس و سمینار ها و هدایای رشکتی و سازمانی و همچنین دکوری های قابل استفاده در

محل کار و منازل توسط ما انجام می پذیرد .
امکان حکاکی انواع تصویر ، لوگو و حروف بر روی متامی محصوالت وجود دارد .
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