
 



 نوآوری پایدار

سان وود در کشور اتریش کاشت، برداشت و تولید می شود. فیرما استاینر تنها از چوب حاصل از مدیریت جنگل های محلی 

ر کنار د "نوآوری پایدار"که با توجه به استانداردهای باثبات و دقیق رشد می کنند استفاده می نماید. ما با توجه به شعار

ما این کار را برای خودمان تبدیل به ، گرانبها و گرمسیری فرآوری می نمائیم. حفاظت از گونه های اصلی، چوب های آنتیک

 .محلی نموده ایم ٪011ماموریتی برای تولید همه محصولات مان به یک روش زیست محیطی آگاهانه و پایدار ، از چوب الوار 

 نادر و حتی محافظت شده نموده است. رازهای نهفته در فرآیند ساخت مخصوص ما ، ما را قادر به فرآوری انواع چوب های

 در این راه، ما سهم قابل توجهی در حفاظت محیطی و گونه ای را به عهده گرفته ایم.
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 فهرست

 چوب آنتیک سان وود

 کالر سان وود

 فروتسان وود 

 اندازه های تقویت شدهمواد و 

  میزهای دیزاینر سان وود

 سان وود طرح بتن

 کلکسیون قطعات چوب و سنگ

 از نمایشگاه ما دیدن فرمائید

 نمونه کارهای سان وود

 تمامی طرح های ما با مواد زیر قابل اجرا هستند:
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01 
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 زبانه و شیاردارپانل های  پانل های سه لایه
 

 ب جامدوالوار کامپوزیت و چ روکش/ رول های بتنی
 

حفاظت در برابر آتش: تمامی پانل های سه لایه به صورت اختیاری با طبقه بندی حفاظت در 

  DIN En 13 501-1 , B-s2, d0                  قابل ارائه هستند  "بازدارنده آتش"برابر آتش 

از یک بخش جنگلداری زیست محیطی، اقتصادی و  PEFCچوب و فرآورده های چوبی با نشان 

  اجتماعی سر بر آورده اند.

 سما راه حل های کاملی را برای تمام محصولاتمان پیشنهاد می کنیم:

، و روکش چوب  ABSلبه چسبان چوب،  •

 رنگ های نیمه شفاف • واقعی

 ست نگهداری و تعمیر  •

 متر 5*  1ابعاد بالای   •

3 



SUN WOOD by Stainer 

 طرح چوب آنتیک سان وود

رگه چوب طبیعی با یک روش اشباع خاص ، با یک بافت قلم زنی شده و یا رنده شده نمایان شده است. تمامی تخته ها از 

 متر قابل ارائه می باشند. 5*1تولید شده اند. محصولات سان وود در اندازه های بالای چوب صنوبر محلی 
 

 

Design Tyrol 01 - brushed Design Tyrol 02 - chipped 

Design Grey Shed Planks 03 - brushed Design Block Wall 04 - chipped 

Design Saloon 06 - chipped Design Silver Mine 05 - chipped 

Design Gobi 09 - chipped Design Amber 08 - chipped 
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Design Havana 07 - chipped Design Santa Fe 10 - brushed 

Design Burnt Wood 19 - chipped Design Wormwood 23 - chipped 

Decors 23 + 24 
with wormholes 

Design Transilvania 21 - chipped 
Design Wormwood 24 - chipped 

 تمامی دکورها به صورت زیر قابل ارائه می باشند:

 متر 5*1پانل های سه لایه بالای 

 چوب جامد و الوار کامپوزیت

 پانل های زبانه دار و شیار دار

Design Transilvania 22 - chipped 
 روکش
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حفاظت در برابر آتش: تمامی پانل های سه لایه به صورت اختیاری با طبقه بندی حفاظت در 

 DIN En 13 501-1 , B-s2, d0                  قابل ارائه هستند  "بازدارنده آتش"برابر آتش 

از یک بخش جنگلداری زیست محیطی، اقتصادی و  PEFCچوب و فرآورده های چوبی با نشان 

 سر بر آورده اند. اجتماعی



SUN WOOD by Stainer 

 سری کالر سان وود

سان وود یک انتخاب مدرن و نوآورانه طبقه بندی های رنگ می باشد، که منحصر به  "کالرکلکسیون"محصول

رنگ متنوع به کاربرده شده در چوب صنوبر با  01فردی و تنوع فیرما استاینر را توصیف می کند. پالت کالا شامل 

 .سطح رنده خورده می باشد

 

 

Design White 600 - chipped Design Grey 601 - chipped 

Design Black 602 - chipped Design Brown 603 - chipped 

Design Rose 604 - chipped Design Orange 605 - chipped 

Design Blue 606 - chipped Design Ocean 607 - chipped 
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Design Mint 608 - chipped Design Yellow 609 - chipped 

 درخواست قابل اجرا هستند. رنگ های خاص در صورتبه یاد داشته باشید: 

 تمامی دکورها به صورت زیر قابل ارائه می باشند:

 متر 5*1پانل های سه لایه بالای  

 چوب جامد و الوار کامپوزیت 

 

 پانل های زبانه دار و شیار دار

 روکش 
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SUN WOOD by Stainer 

 سان وود

دسته بی نظیری از  "سان وود فروت"درختان میوه را به خانه شما می آوریم. کلکسیون جدید شکوفه عطر تازه 

طراحی داخلی بسیار مناسب هستند. عطر میوه منتشر شده با مالش درختان میوه انتخاب شده بوده و برای 

 مختصر سطوح ، تجربه یک عطر مطبوع را به وجود می آورد.

 

 

 

Design Apple 500 - chipped Design Pear 501 - chipped 

Design Lychee 502 - chipped Design Almond 503 - chipped 

Design Mango 504 - chipped Design Apricot 505 - chipped 

Design Plum 506 - chipped Design Cherry 507 - chipped 
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 تمامی دکورها به صورت زیر قابل ارائه می باشند:

 متر 5*1پانل های سه لایه بالای  

 چوب جامد و الوار کامپوزیت 

 زبانه دار و شیار دارپانل های  

 روکش 

 

لمس کن و بو کن  –ببین 

 کن

جعبه رایحه های متنوع سان وود فروت تجربه رایحه تازه سیب، انبه های عجیب و بادام بوداده. خودتان ببینید و در 

 اکتشاف نمائید.

رایحه فعال شده با مالش نسبی سطح چوبی، بوی لذت بخشی را ایجاد می نماید. به علاوه، کلکسیون چوب فروت 

 بدون رایحه نیز موجود است.  
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SUN WOOD by Stainer 

 مکملمواد و اندازه های 

 

 پانل های سه لایه

 پنل های سه لایه، رنده خورده یا قلم زنی شده

 میلی متر، سایر ضخامت ها در صورت درخواست 09ضخامت: 

  میلی متر( 01) حداقل 

 :اندازه ها

• 5000 x 2050 mm 

• 2990 x 2050 mm 

• 5000 x 1250 mm 

• 2500 x 1250 mm 

 :انتخاب های بیشتر

 با روکش و جلای محافظتیچوب اصلاحی قلم زنی شده 

 )سایر اندازه ها در صورت درخواست(x 2070 x19 mm 2800 :اندازه

 بسیار ظریف، سطح قلم زنی شده با جلای محافظتی، پانل های ام دی اف

 (سایر اندازه ها در صورت درخواست) x 2070 x19 mm 2800: اندازه

 پانل های تخته ای چند لایه

 (در صورت درخواستسایر اندازه ها ) x 1720 x4 mm 2520: اندازه

 

 روکش ) چوب واقعی(

  mm 1.9  ضخامت تقریبی،  mm  111 -171 رول: طول تقریبی

  mm 1.1  ضخامت تقریبی،  mm  0141*1411ورق های روکش: 

 01 



 

 مکملمواد و اندازه های 

 

 از چوب صنوبر یکپارچه پانل های زبانه دار و شیار دار

  
 mm 185,205,225 عرض پوشش:،  mm 5000 طول:،  mm 23 ضخامت:

mm 

Tyrol 02 
تمامی پانل های زبانه و شیاردار دکور چوبی آنتیک با سطح قلم زنی شده 

  رنده شده نیز قابل ارائه می باشند. یا

Mint 608 
پانل های زبانه و شیاردار با سطح قلم زنی مدل های رنگی به صورت تمامی 

 رنده شده نیز قابل ارائه می باشند.یا شده 

 

 

Pear 501 
پانل های زبانه و شیاردار با سطح دکورهای چوب میوه به صورت تمامی 

 رنده شده نیز قابل ارائه می باشند.یا قلم زنی شده 

 

 

Acacia 
، ما پانل های زبانه و شیاردارراهنمایی خاص: چوب های گرانبها به صورت 

 .به شما پیشنهاد می کنیم.دامنه وسیعی از طرح ها را برای انتخاب و سفارش 

 

 

 

 الوار کامپوزیت و چوب یکپارچه

اندازه استاندارد در صورت درخواست ، تمامی اندازه ها و ضخامت ها با سطوح قلم زنی و  mm  ،98 240 * 260تا  mm 40 * 40ضخامت از 

  کاری شده نیز قابل ارائه می باشد. CNCقابل ارائه می باشند. هم چنین نازک کاری چوبی  m 20رنده زنی شده با طول های بالای 

 

Tyrol 02 زیت و چوب تمامی دکورهای چوبی آنتیک به صورت الوار کامپو

  یکپارچه با سطوح رنده زنی و قلم زنی شده قابل ارائه می باشند.

 

 

 

به صورت الوار کامپوزیت و چوب  میوه ایتمامی دکورهای 

 یکپارچه با سطوح رنده زنی و قلم زنی شده قابل ارائه می باشند.

 

 

چوب و  راهنمایی خاص: چوب های گرانبها به صورت الوار کامپوزیت

 یکپارچه با سطوح رنده زنی و قلم زنی شده قابل ارائه می باشند.

 

Color „Blue“ 606 

Apple 500 

Yew 
 

 

00 

به صورت الوار کامپوزیت و چوب یکپارچه  رنگیتمامی دکورهای 

 با سطوح رنده زنی و قلم زنی شده قابل ارائه می باشند.



SUN WOOD by Stainer 

 مکملمواد و اندازه های 

 :انتخاب های بیشتر 

 را برای هماهنگی تمام دکورها به شما پیشنهاد می کنیم. ABSدر کنار روکش چوب واقعی، ما هم چنین لبه چسبان 

 رنگ های شفاف و فرآورده های مراقبتی

 در فروشگاه آنلاین ما بیابید شما می توانید رنگهای شفاف، قلم های تعمیر، نمونه های چوب و دیگر محصولات را

 میزهای دیزاینر سان وود

  مشاهده نمائید www.stainer-sunwood.comمدل های میز و پایه میز را می توانید در سایت  سایر 

تصویرسازی سه بعدی ما گزینه معماران و طراحان را برای انتخاب و دانلود دکورهایمان به صورت نکته ) در معماری سان وود(: 

 به شما پیشنهاد می کنیم. اکنون پیاده سازی دکورهای ما بر اساس طرح های معمارانه شما بسیار آسان است!

www.stainer-sunwood.com/downloads                                                                  
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 سان وود طرح بتن

 .x 2070 x 19 mm 2800 . تحویل استاندارد در چوب اصلاح شده اندازه

 اجرا می شوند. mm 2800( در تمام طول تخته با عرض FJاتصالات قالب )

 از یک متر در حال اجرا. mm 1520یا  2500بتن انعطاف پذیر: عرض رول : 

  mm 23، ضخامت:  mm 185، عرض پوشش:  mm 5000تخته های بتنی: طول: 

with raised form- 
work joints 

Concrete Design without FJ Concrete Design - FJ every 400 mm Concrete Design - FJ every 100 mm 

 تمام دکورها به صورت زیر قابل ارائه هستند:

 پانل های سه لایه

 الوار کامپوزیت چوب یکپارچه و
 

 پانل های زبانه و شیاردار

Concrete Design - Boards Concrete Design-Flexible Concrete 
 بتن انعطاف پذیر

 کلکسیون قطعات چوب و سنگ
 

 قابل ارائه می باشند. x 2 m 5تمامی دکورها به صورت پانل های سه لایه تا 

 www.stainer-sunwood.com: دکورهای بیشتر در

Design Split Wood Tyrol S-01 Design Split Wood Silver Mine S-05 Design Stone 
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 از نمایشگاه ما دیدن فرمائید

تاثیر محصولات ما قرار تجربه بافت چوب طبیعی و لمس سطوح چوبی قلم زنی و رنده زنی شده، شما را به سرعت تحت 

خواهد داد. تنها با ما یک قرار ملاقات بگذارید. یک کارشناس سان وود مدتی وقت گذاشته، اطراف را به شما نشان داده، 

متر  0111به سوالات شما پاسخ داده و دنیای جدیدی از طراحی داخلی را به روی شما باز خواهد کرد. با نمایش یک فضای 

های چاپ هیجان انگیز و یک کلکسیون از چوب های بسیار منحصر به فرد از نقاط دوردست دنیا را به مربعی، ما راه حل 

 شما پیشنهاد می نمائیم.
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 منابع سان وود
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 آدرس نمایندگی ایران :  

 19015818118همراه:           4011177011تلفن :           511واحد  -ساختمان آرش  –بالاتر از چهارراه بهشتی  –خیابان امام  –تبریز 

 سان وود   –الهام و نوآوری 

Hemon Group Co. 

www.HemonGroup.com Designed by ArtaPardaz.net 

 منحصر به فرد ودست ساز اتریشی ،آنتیک،گرانبهاطرحهای چوبی 

 


