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روی ما حساب کنيد
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امـروزه و در دنیـای پـر هیاهـو و رنگارنـگ پیرامونمـان، نیـاز بـه آرامـش و 
آسـایش در زندگـی و بـه خصـوص در خانـه بیشـتر احسـاس مـی شـود. به 
همیـن دلیـل طراحـی دکوراسـیون منـزل آنگونـه که بـا روحیـات و نیازهای 
انسـانی و قوانین روانشناسـی هماهنگ بوده و نیز بر پایهی علم معماری، 
تناسـب و رنگشناسـی باشـد، در حیطه ی وظایف یک طراح حرفهای سـت. 
کسـی کـه بـا آگاهـی کامـل و اشـراف بـه ایـن علـوم و نیـز شـناخت نیازهـا و 
روحیـات انسـان طرحـی بدیع و خـاص برای دکوراسـیون منـزل بیافریند و 

بـا اجـرای دقیـق آن آسـایش و راحتی را بـه ارمغـان آورد.
چرا اسنوا وارد صنعت مبلمان شد؟ 

اسـنوا برنـد اول لـوازم خانگـی کشـور به عنـوان تولید کننـده ای که بیشـترین 
سـهم بـازار لـوازم خانگـی را دارا مـی 
باشـد به فکر تولید محصوالتی غیر 
از لـوازم برقـی خانگـی افتـاد تا بـا آن 
بتوانـد سـبد لـوازم خانگـی خـود را 
تکمیـل نمایـد و در کنـار آن به نوعی 
بـه عرضه یـک سـبک زندگـی جدید 

بپردازد. 
محصـوالت مبلمـان کـه بـه عنـوان 
محصوالت سبک زندگی هم معرفی 
می شـود شـامل مبلمـان نشـیمن، 

میـز جلومبلـی، میـز تلویزیـون، صندلیهـای ناهارخـوری و  ... می باشـد. 
اسـنوا در زمینه مبلمان وارد شـد تا بتواند تعامل مشتری را با محصوالتش 
گسـترده تر کـرده و افـراد بیشـتری بتواننـد از محصوالت این برند اسـتفاده 

نمایند. 
بـه همیـن منظور بر آن شـدیم تا بـا اسـتفاده از جدیدتریـن تکنولوژی های 
روز در زمینـه سـاخت مبلمان خانگی و با همـکاری گروهی از متخصصین و 
طراحـان دیزایـن سـنتر گـروه صنعتی انتخاب با شـعار کار خـاص و رضایت 

مشـتری اقـدام به طراحـی و تولید انواع محصـوالت در این زمینـه نماییم.
در طراحـی و تولیـد ایـن محصـوالت سـعی بـر آن شـده تا بـا الهـام گرفتن از 
مدلهـای روز دنیـا، اسـتفاده از بهتریـن متریال و بـا تکنولوژیهـای جدید به 
تغییر سـبک و آراسـتن منزل بپردازد. مبلمان مـوجــود در فـروشـگاه هــای 

اسـنوا بـا بــرند ST یـا   ) Snowa  Tools  ( معرفی می شـود.
ایـن محصـوالت در الیـن آپ هـای مختلف بـر اسـاس پرسـونای مخاطب و 

در هماهنگـی بـا بقیـه محصـوالت اسـنوا وارد بازار خواهد شـد. 

الین آپ مبلمان اسنوا شامل:
•   مبلمان سری کامفورت 
•   مبلمان سری هارمونی 

•   مبلمان سری گالری
) محصولی که به زودی به سبد محصوالت مبلمان اضافه می گردد.(
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روی ما حساب کنيد سبک طراحی:
سـبک طراحـی مبلمـان موجود در خانه اسـنوا سـبک مینیمال میباشـد که 

بهتـر اسـت کمـی در مورد این سـبک بیشـتر بدانیم.

مینیمال به چه معناست؟
 Less is خطـوط سـاده، تـک رنـگ، طراحـی بـی دردسـر و در یـک جملـه
more )کمتـر، غنیتـر اسـت(، اینهـا اصطالحـات و مفاهیمـی هسـتند کـه با 
فکـر کـردن بـه مینیمالیسـم بـه ذهـن خطـور میکننـد. مینیمال بـه معنای 
حداقـل و کمتریـن اسـت. البتـه میتـوان در برخـی مـوارد آن را بـه معنـای 

سـاده نیـز بـه کار بـرد.

معرفی سبک مینیمال در دکوراسیون
یکی از محبوبترین سـبکهای چیدمان در دهه اخیر، سـبک مینیمال اسـت. 
ایـن سـبک در واقـع از شـما میخواهـد تـا میـزان وسـایل بـه کار بـرده شـده 
در چیدمـان را بـه مـوارد ضـروری کاهـش دهیـد و بـا مجموعهـای از اشـیا و 
وسـایل گلچین شـده کـه حداکثر تاثیـر و کارایـی را دارد چیدمان اتـاق را به 

برسانید. سـرانجام 
از  اسـتفاده  شـامل  و  دارد  شـباهت  مـدرن  سـبک  بـه  بسـیار  طراحـی  ایـن 
وسـایل ضـروری بـرای ایجـاد فضایـی سـاده اسـت و میتـوان آن را در سـاده 
نگـه داشـتن یـک فضا در کنـار بیآالیش و برجسـته کـردن ویژگیهـای جذاب 

معمـاری در نظـر داشـت. 
در ایـن سـبک از طراحـی، پالـت رنگـی اغلـب بـه صـورت تـک رنـگ اسـت و 
تمامـی اینهـا فضایـی آرامشـبخش و جـذاب را ایجـاد میکننـد کـه از لحـاظ 

زیبایـی شـناختی، جلوهـای جاودانـه دارد.

مبلمان مینیمال
مبلمـان و لـوازم جانبـی که در سـبک مینیمال طراحی میشـوند بـر کاربردی 

بـودن و عملکـرد آن وسـیله تاکید و تمرکـز دارند.
در ایـن سـبک از مبلمـان، بـا خطـوط و سـطوحی صـاف مواجـه هسـتیم کـه 
بیشـتر بـر ماهیت اصلی آن وسـیله تاکیـد دارد و خبری از تزئینـات و نقش و 

نگارهـای جزئـی و دقیق نیسـت.



4

مبلمـان مینیمـال معمـوال طراحی سـادهای از لحاظ سـاخت و پارچـه به کار 
بـرده شـده دارند و بـرای تزئین فضا بیشـتر از اقالم دیگر مانند کوسـن، پاف 

و یا مواردی دیگر اسـتفاده میشـود.
در مورد انتخاب مبلمان مینیمال نیز به این موارد توجه داشته باشید:

رنگهایـی کـه در مبلمان و دکوراسـیون مینیمال به کار میـرود، رنگهای خنثی 
و مدرن هسـتند. مثل سـفید، طوسـی، بژ و …

اسـتفاده از رنگهای خنثی به معنای بی رنگ و رو بودن این سـبک از چیدمان 
نیسـت و شـما میتوانیـد بـا انتخابـی هوشـمندانه حتـی از ترکیب رنگهـای پر 

قـدرت هم بهـره ببرید.
طراحـی مبلمـان مینیمـال فرمـی سـاده دارد و دارای پیـچ و خـم و انحنـا 
نیسـت. سـادگی ایـن طراحی بایـد به گونهای باشـد کـه حداکثر کارایـی را به 

همـراه داشـته باشـد.
پارچـه اسـتفاده شـده در مبلمـان مینیمـال نیـز از بیـن پارچههـای سـاده و 
خالـی از طـرح و نقشـهای شـلوغ و اضافـی اسـت. توجـه داشـته باشـید کـه 
اسـتفاده از وسـایل سـاده در این دکوراسـیون به معنای به کار بردن وسـایل 

ارزان قیمـت و دم دسـتی نیسـت. 
میتوانیـد در ایـن سـبک از دکوراسـیون نیـز گوشـهای دنـج بـرای خـود در نظر 
بگیریـد. ایـن گوشـهی دنـج میتوانـد بخشـی در کنـار شـومینه، فضایـی در 
بالکن، و یا کنارهای از اتاق را جهت اسـتراحتهای روزانه، مطالعه و مدیتیشن 
را بـه خـود اختصـاص دهـد و بـه زیبایـی فضا شـما جلوهـای ویژه ببخشـد.

ST آشنایی با مبلمان
ویژگی ها:

در انتخاب یک مبلمان خوب چند مورد خودنمایی می کند: 
جنس پارچه، فوم ها، کالف و چوب به کار گرفته شده.

جنس نشیمن ها:
انواع جنس نشیمن

فـوم گـرم : نرمـی مطلـوب در سـطح 
نشـیمن، عمـر کـم و تغییـر ظاهـر در 

مـدت زمـان کوتـاه
فـوم سـرد : حالـت مسـتحکم و خاصیـت ارتجاعـی کـم - خطـوط صـاف در 

نشیمن سـطح 
اسفنج : نرمی مطلوب در کنار عمر باال و حفظ ظاهر

متریـال اسـتفاده شـده در نشـیمن: اسـفنج هـا انـواع مختلـف دارنـد کـه 
بـا واحـد کیلـو قابـل تشـخیص مـی باشـند . اسـفنج 35 کیلویـی در بیـن 
انـواع ایـن متریـال که از 15 کیلو شـروع می شـوند و بیشـترین تراکـم آنها 45 

کیلوسـت، جـزو گزینـه هـای مطلـوب ایـن متریـال می باشـد.

ترکیب متریال
- پارچه

ایـن محصـول، تاییدیـه  پارچـه اسـتفاده شـده در روی نشـیمن و پشـتی 
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روی ما حساب کنيد تسـت هـای سـایش بـا بیـش از 5000 بـار تسـت، مقـاوت در برابـر کشـش و 
تغییـر حالت را از واحد نسـاجی دانشـگاه اصفهان دریافت نمـوده و از این 

رو دارای ضمانـت کیفیـت و دوام می باشـند. 

- چوب
چـوب اسـتفاده شـده در پایه هـا و قسـمت زیـر مبـل تمامـا از جنـس راش 
گرجسـتانی بـوده و عـالوه بـر ظاهـر طبیعـی و حـس گرمـی چـوب، باالترین 
کیفیـت و دوام را در نـوع خـود دارند. الزم بذکر اسـت کنتـرل کیفی این بخش 
هـا بـه نحویسـت کـه چـوب هـا قبـل از بـرش و رنـگ، پایـش مـی شـوند و هر 
قطعـه ای کـه دارای گـره، تخلخل و عواملی کـه اسـتحکام آن را کاهش دهد، 

باشـد، تاییـد نخواهد شـد.
از طرفـی بدلیـل اسـتفاده از چـوب طبیعـی در تمـام قسـمت هـای تزینـی 
)عـدم اسـتفاده ازMDF روکـش شـده( عـالوه بـر اسـتحکام، قابلیـت ترمیـم 

)در هنـگام خـراش یـا ضربـه( را بـرای کاربـر فراهـم می نمایـد.

فرم محصول
در طراحـی ایـن محصول بیش از هر چیزی تمرکز بـر روی ظاهر سـاده، دوری از 

تزئینات اضافی و اسـتفاده از متریال طبیعی بوده است. 
انتخـاب خطوط فرمی سـاده )خطوط مکعبی در کنار گوشـه های نـرم و کروی( 

بر همین دلیل استوار است.

همنشـینی پارچـه طوسـی در کنـار چـوب خـود رنـگ، عـالوه بـر تاکیـد بـر 
قسـمت چوبـی، ایـن قابلیـت را بـه کاربر مـی دهد که مبلمـان موجـود را با 

سـبک هـا و حـس و حـال هـای متفاوتـی در خانـه ترکیـب و سـت کنـد. 
در  چیدمـان  قابلیـت  محصـول،  ایـن  مکعبـی  و  صـاف  خطـوط  طرفـی  از 

را بـه کاربـر می دهـد. قسـمت هـای خانـه بـدون اتـالف فضـا 

ارگونومی محصول
یکی از مهمتریـن عوامل انتخاب یک مبل، 
حـال  و  حـس  کـه  اسـت  محصـول  ابعـاد 
بیـان  را  مبـل  اسـتفاده  فضـای  تعریـف  و 

می کنـد.
مبلمانـی بـا ارتفاع زیاد، پشـتی های بلند و نشـیمن های مسـتحکم، عمدتا 
مناسـب اسـتفاده هـای رسـمی مـی باشـند و کاربـر تـوان اسـتفاده طوالنـی 
مـدت از آن هـا را نـدارد. در مقابـل مبلمانـی بـا ارتفـاع کـم، عمق هـای زیاد و 
 LIVING نشـیمن هـای بسـیار نـرم، قابلیـت اسـتفاده در فضـای مهمانـی و

ROOM را ندارنـد.
مبلمـان موجـود از نظـر ابعـاد حد وسـط این دو دسـته می باشـد. قابلیت 
 TV اسـتفاده در مهمانـی هـا را دارد و مـی تـوان بعنـوان یـک مبل راحتـی در

ROOM نیـز مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
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استراکچر
زیـرکار ایـن محصول تماما چـوب طبیعی روس می باشـد. اسـتفاده از چوب 
طبیعـی در مبلمـان های امـروزی بدلیل سـختی کار و هزینه باالتر نسـبت به 
MDF  رایج نمی باشـدکه در این محصول به منظـور دوام باال از چوب طبیعی 

در زیر کار و کالف اسـتفاده شـده است.
چـوب روس در حین اسـتحکام، ایـن قابلیت را به محصول مـی دهد که وزن 
نسـبتا پایینی داشـته باشـد. این اتفاق عـالوه بر راحتـی در جابجایی و تغییر 

چیدمـان خانـه، موجب افزایش طـول عمر محصول نیـز می گردد.
)سبک بودن در کنار طول عمر باال از نکات مثبت این محصول است(

مزیت محصول
تمامی قسـمت های پشـتی و نشـیمن این محصول قابلیت جدایی رویه از 
اسـفنج را دارنـد که این ویژگـی می تواند بـرای کاربر قابلیت شخصی سـازی 

مبـل و تغییر رنگ آن  پس از گذشـت زمـان را فراهم کند. 
طراحـی و ارایـه ایـن بخـش هـا همگـی بـه نحویسـت کـه بـا زیـپ مـی تـوان 
رویـه را بـه راحتـی از اسـفنج جـدا کـرد. ایـن اتفـاق هـم برای شسـت و شـوی 
راحـت محصـول مـی باشـد و هـم قابلیـت تغییر رنـگ را بـه کاربـر می دهد.

گارانتی
این محصول دارای سه سال گارانتی می باشد.

تعداد و نحوه فروش و ثبت سفارش

- مبلمان:

مبلمـان برنـد S&T بـه عنـوان 

فـروش  بـه  نفـره   7 مبلمـان 

می رسـد کـه شـامل یـک عـدد 

دو  عـدد  یـک  نفـره،  سـه  مبـل 

و  تکـی  مبـل  عـدد  دو  و   نفـره 

یـک عـدد پـاف می باشـد کـه بـا 

توجـه به نیاز و سـلیقه مشـتری 

قابلیت سفارش گذاری و فروش 

دارد. دقـت داشـته باشـید کـد 

مدل های این محصـوالت در دو 

رنگ طوسی و طوسـی روشن در 

سـایت چیدمـان شـده اسـت کـه در زمان ثبـت باید تمـام تکه هـا از یک رنگ باشـد.

بـه منظـور ثبـت یـک مبـل هفت نفـره می بایسـت یـک عدد سـه نفـره،  یک 
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روی ما حساب کنيد عـدد دو نفـره،  دو عـدد مبـل تکـی و یـک عـدد پاف ثبت شـود.
در کنـار ثبـت انـواع مبلمـان و بـا توجـه بـه نیـاز مصـرف کننـده می تـوان 
از سـایر محصـوالت سـبد مبلمـان کـه در زیـر بـه آنهـا اشـاره شـده نیـز بـه 

نمـود. عرضـه  و  معرفـی  مشـتری 
- صندلـی ناهارخـوری:  در زمـان ثبـت صندلـی ناهارخـوری محدودیتـی 

بـرای ثبـت وجود نـدارد. 
- صندلـی اپـن:  در زمـان ثبت صندلی اوپـن محدودیتی بـرای ثبت وجود 

ندارد. 
- چهارپایـه اپـن:  در زمـان ثبـت چهارپایـه اوپن محدودیتی بـرای ثبت وجود 

ندارد.
- آبـاژور: در زمـان ثبـت آبـاژور مـی بایسـت شـیدآباژور و پایه ایسـتاده آن با هم 

ثبـت شـود در غیـر این صـورت سـفارش باطل می شـود.

                         بـا دقت بیـشتر  مطالعه کنـید: 

این مبلمان مخصوص چه کسانی است؟ 
1. زوج های جوانی که به تازگی قصد رفتن به خانه مشترک را دارند

2. افرادی که در خانه های کوچک زندگی می کنند 
3. افرادی که برای فضای نشیمن دنبال مبلمان راحت و شیک می گردند.

4. طرفداران سبک مینیمال 

اقدام مناسب :
- هنگامی که مشتری به کاالی مبلمان توجه نشان داد

- سوال مستقیم در رابطه با محصول مبلمان پرسید
- یا خود شما محصول را معرفی کردید

بهتریـن عکـس العمل این اسـت: یک جملـه خبری ؛ می دونسـتین طراحی 
و تولیـد مبلمـان توسـط واحـد طراحی صنعتی اسـنوا انجام شـده کـه دارای 

طراحـی اختصاصیـه و بهترین هماهنگی رو با سـایر محصـوالت داره ؟
سواالت بعدی: فضای شما چند متر است؟

ج : در فضاهـای تـا 12 متـر مـی توانیـد پیشـنهاد نیـم سـت را بدهیـد- یـک 
مبـل 3 نفـره و دو عـدد تـک – یـک مبـل 2 نفـره و 2 عـدد تـک یـا ...

بـه علـت کدینـگ مجزا بـرای هـر تیکـه از محصوالت مبلمان دسـت مشـاور 
فـروش بـرای هـر نـوع چیدمانی باز اسـت.

مشتری : چرا تنوع رنگ کمی دارید؟
ج :  رنـگ طوسـی بـا توجـه بـه خنثـی بـودن تنـاژ رنـگ، بهتریـن رنـگ بـرای 

هماهنگـی حداکثـری بـا سـایر لـوازم و اثـاث خانـه اسـت.
- به روزترین رنگ در طراحی مبلمان در سراسر دنیاست.

- بـا هر نوع کفپوشـی اعم از پارکت، سـرامیک، سـنگ، فـرش و ... هماهنگ 
می شـود.

- به راحتی کثیف نمی شود.
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مشـتری: مـی تونیـم از دو رنـگ مجـزا مبـل تهیه کنیـم؟ مثـال : 3 نفره 
روشـن و 2 نفـره تیره

ج:  بله 

مشتری: منظور از چوب روس و چوب راش گرجستان چیست؟
ج: در سـاختار داخلی مبلمان ST از چوب روسـی به علت دوام باال، سازگاری 
بـا شـرایط آب و هوایـی ایران، اسـتحکام زیاد، عدم پوسـیدگی در بلند مدت و 
سـبک بـودن و از همـه مهم تر حفظ منابع طبیعی کشـورمان اسـتفاده شـده 

است.
در سـاختار بیرونـی )پایـه هـا و دسـته هـا و ... ( از چـوب راش گرجسـتان کـه 
بسـیار شـکل پذیـر، بـا دوام، محکـم و بسـیار زیبـا مـی باشـد و کامـال شـکل و 
حس اسـتفاده از چوب طبیعی را به بیننده القا میکند اسـتفاده شـده اسـت.

نکتـه: تمامـی چـوب هـای مـورد اسـتفاده در مبلمـان ST بـه علـت عـدم 
باشـند. مـی  وارداتـی  کشـور،  درختـان  قطـع  و  طبیعـی  منابـع  از  اسـتفاده 

نکتـه مهـم : به علت اینکه شـاید مشـتریان اسـنوا اطالع نداشـته باشـند که 
اسـنوا مبـل هـم تولیـد می کنـد، مشـاوران فـروش حتمًا محصـول را بـه تمام 

مشـتریانی کـه وارد فروشـگاه می شـوند معرفـی نمایند.
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