
 میز و تجهیزات خانه
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 توسعه برای ماندگاری

FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کشور اتریش کاشت، برداشت و تولید می شود. با خرید یک میز دیزاینر، شما سهم مهمی در حفاظت از گونه های  سان وود 

، مطابق با  PEFCطبیعی و درختان به عهده می گیرید. میزهای دیزاینر ما از چوب های طبیعی محلی تائید شده با گواهی نامه 

اقدام به تولید چوب های مسن مصنوعی و  "نوآوری پایدار"د. ما در راستای شعار استانداردهای معتبر بین المللی ساخته می شون

بازتولید چوب های نفیس و جنگل های گرمسیری به منظور حفاظت از گونه های اصلی نموده ایم. به علاوه، ما به صورت فعالانه 

متر مربع مرتع و احیای  0555را با خرید  "تریشی هاجنگل بارانی ا"درگیر حفاظت از جنگل های بارانی کاستاریکا هستیم. ما پروژه

 جنگل آن پشتیبانی می کنیم. با خرید هر یک از میز سان وود، این محدوده محافظت شده به صورت متناسبی افزایش می یابد.
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EN 

SUN WOOD – planted, harvested and 

manufactured in Austria. With the purchase 

of a designer table, you make an important 

contribution to the protection of species and 

nature. Our designer tables are crafted solely 
from locally sourced PEFC-certified wood, 

according to high sustainability standards. In 

line with our motto „Sustainable Innovation“, we 

create artificially aged wood and reproduce 

precious- and tropical woods in order to protect 
the original species. Additionally, we are actively 

involved with protecting the rain forest in Costa 

Rica. We support the project „Rain Forest of the 

Austrians,“ with the purchase of a 5000 m2 pasture 
and its reforestation. With every purchase of a 

SUN WOOD table, this protected area grows 

proportionately. 
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 میزهای آلتولز

 میزهای چوبی آنتیک

FA 

 

   

 

 

 

 

 

 

EN 

All antique wood tables are 

manufactured from locally har- 

vested solid spruce wood. The 

table tops are brushed in order 

to achieve a natural 

freely combined. 

feeling 

surface. All table tops can be 

TIROL // 01 

تمامی میزهای چوب آنتیک از چوب 

برداشت شده محلی صنوبر یکپارچه 

ساخته می شوند. صفحات میزها در 

جهت دستیابی به یک حس سطح میز 

 طبیعی رنگ آمیزی می شوند.



5 

TIROL // 02 

SILBERMINE // 05 
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HAVANA // 07 

TRANSILVANIA // 22 



7 

WURMHOLZ // 24 

WURMHOLZ // 23 
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VERGRAUTES HOLZ // 03 

 میزهای آلتولز
 

 میزهای کناری چوب کهنسال
FA 

تمامی دکورهای چوبی آنتیک هم اکنون 

به صورت میزهای قهوه خوری در اندازه 

 های کوچک قابل ارائه می باشند

 

 

EN 

All antique wood decors are now 

also available as coffee tables in 

small format. 

WURM 24 // NEW YORK SILBERMINE 05 // NEW YORK TIROL 02 // FRAME 
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 میز طرح بتن

CONCRETE DESIGN TABLE 

FA 

الهام از سطح خام میز طرح بتنی سان وود با 

بتن طراحی شده و با حس و دید واقع گرایانه 

 اش بیننده را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

 

 

 

EN 

The Sun Wood Concrete Design 

Table is modelled after the look 

of a raw concrete surface, and 

impresses with it‘s realistic look 

and feel. 

BETON DESIGN // 300 
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 میزهای ادل هولز

 میزهای چوبی گرانبها

FA 

ما چشم نوازترین بازتولید چوب ها روی 

پانل های چوبی در دنیا را با یک لایه 

فوقانی بلوط آلمانی و یا راش بوبینگا از 

آفریقا انجام می دهیم. سان وود با استاینر 

یک جایگزین عالی و مقرون به صرفه برای 

 چوب های بسیار گرانقیمت ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

EN 

We reproduce the most impres- 

sive woods in the world on solid 

wood panels with a top layer of 

beech. Whether German Oak or 

Bubinga from Africa, SUN WOOD 

by Stainer offers a premium and 

affordable alternative to real pre- 

cious woods. 

BUBINGA // 103 



00 

EIBE // 100 

TAMARIND // 101 



02 

LYCHEE // 109 

// 

EICHE STYRIA // 111 



03 

WURM // 24      // 107 

NUSS  // 106 



04 

SONO // 110 

PLATANE // 104 



05 

OLIVE // 102 

AKAZIE // 108 
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 میزهای ادل هولز

 میزهای کناری چوبی گرانبها

FA 

تمامی دکورهای چوبی گرانبها اکنون به 

صورت میزهای قهوه خوری در اندازه های 

 کوچک قابل ارائه می باشند.

 

 

EN 

All fine wood decors are now 

also available as coffee tables 

in small format. 

BRIGHT ERA // 301 



07 

TAMARIND MIT KERN // 112 

DARK ERA // 302 EIBE // 100 
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 های منعطفمیز

TABLE EXTENSION 

FA 

ما اکنون یک افزایش میز برای تمامی 

دیزاینر سان وود در انواع میزهای 

دکورهایمان را به شما پیشنهاد می کنیم. 

این افزایش می تواند با ضمیمه کردن یک یا 

دو میز به انتهای میز اصلی صورت گیرد، 

 یعنی گستردن سطح میز با یک یا دو قطعه.

 

 

 

   

 

EN 

We now offer a table extension 

for all SUN WOOD designer 

tables in our full range of decors. 

This extension can be 

attached on one or both ends of the 

table, extending the table by 

two places.  

TAMARIND MIT KERN // 112 
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 سان وود بزرگ

SUN WOOD GIANTS 

FA 

میزهای بسیار بزرگ طراحی شده 

سان وود در تمامی طرح ها و 

متر قابل ارائه  05اندازه ها تا طول 

 می باشند.

 

 

 

  

EN 

The extra-large SUN WOOD 

Design Tables are available in 

all formats and sizes up to 20 

meters long. 

 

 

Sehen Sie das SUN WOOD RIESEN Video. 

 سان وود را ببینید.بزرگ ویدئوی میزهای 

SILBERMINE // 05 



21 

Länge 5 m MANGO // 

EASTERN PINE // 

AHORN // 
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 ورقه های درخت سان وود

SUN WOOD TREE SLAB TABLE 

FA 

محصولاتی منحصر به فرد و بی پایان، 

که هر خانه ای را پر مفهوم می کنند. 

این زیبائیهای طبیعی اکنون با یک پایه 

دور قابل ارائه می باشند. میز ورقه 

یا چوبی در طرح های میز قهوه خوری 

میز کناری، میز نهارخوری یا میز بار  

 قابل ارائه می باشند.

    

 

 

 

   

 

 

EN 

Individual and timeless, they 

enrich any room concept. 

These natural beauties are now 

also available with a round 

pedestal. The Tree Slab Table 

is available as coffee- or side 

table, as dining table or in bar 

table format. 

AKAZIE // 
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MAHAGONI // 

KASTANIE // AKAZIE // 



س
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 میز ایستاده سان وود

SUN WOOD BAR TABLES 

FA 

میزهای بار جدید سان وود بسیار برجسته 

سانتی متری برای  115اند. این میزها با ارتفاع 

و طولانی  برنامه ریزی نشدهملاقات های 

 مدت بسیار عالی می باشند.

 

 

 

 

 

EN 

The new SUN WOOD Bar Tab- 

les are a very special highlight. 

With a height of 110 cm, they 

are perfect for impromptu mee- 

tings and for just lingering. 

 پایه های میز سان وود

SUN WOOD TABLE LEGS 

FA 

ما تنوع وسیعی از پایه های میز را که 

زیبائی میزهای ما را حفظ و افزایش می 

دهند در اختیار داریم. این پایه ها در 

ارتفاع های متنوع برای میزهای 

نهارخوری، قهوه خوری یا کناری و نیمکت 

ها قابل ارائه هستند. مدل های بیشتر را 

               نمائید: توانید در سایت زیر ملاحظهمی 

www.stainer-online.at       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 

We have a large selection of 

table legs which support and 

accent the natural beauty of 

our table tops. Available in dif- 

ferent heights for dining tables, 

coffee- or side tables and ben- 

ches. Additional models can 

be found on our homepage at: 

www.stainer-online.at 

http://www.stainer-online.at/
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SUN WOOD  TISCHBEINE 

SUN WOOD TABLE LEGS 

FRAME 

NEW YORK 

PEAK 

METALL HAY 

HOLZ / WOOD 
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 چهارپایه و نیمکت سان وود

SUN WOOD STOOLS & BENCHES 

EN 

We now offer a wonderful bench 

to match all of our designer ta- 

bles. Together with the stools, 

constructed from solid laminate, 

these seating options serve to 

complete the SUN WOOD pro- 

duct range. 

FA 

ما اکنون نیمکت بی نظیری را برای هماهنگی 

با تمامی میزهای دیزاینر خود پیشنهاد می 

کنیم. همراه با چهارپایه وساخته شده از ورقه 

یکپارچه. این انتخاب ها برای تکمیل 

 محدوده محصولات سان وود به کار می روند. 
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 دیواریمجسمه درختی و عناصر 

SUN WOOD TREE SCULPTURES & WALL ELEMENTS 

FA 

مجسمه های درختی و عناصر دیواری 

کلکسیون تزئینات منزل ما به صورت 

منحصر به فردی با تخته های طاقچه ای 

یا قلاب لباس قابل تجهیز می باشند. با 

این حال، آنها به خوبی به عنوان عناصر 

 طراحی شیک به کار می روند.

 

 

 

  

  

- 

  

EN 

The Tree Sculptures and Wall 

Elements of our Home Accessory 

Collection can be individually 

equipped with shelf boards 

or coat hooks. However, they 

work just as well as stylish design 

element. 
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FA 

ورقه های درخت و عناصر دیواری فرآورده 

های بسیار باکیفیتی از گونه های چوب 

کمیاب از سراسر دنیا می باشند. از نمایشگاه 

 متر مربعی ما دیدن نمائید.    1555

 

 

 

 

EN 

The Tree Slabs and Wall Elements are 

high quality reproductions of rare 

wood species from all over the world. 

Visit our 1000 m2 showroom. 



 

تمامی محصولات سان وود به صورت سفارشی و دست ساز در کارخانه ما در اتریش تولید می شوند. ما 

  منتظر خوش آمد گویی به شما در نمایشگاه محصولات مان در سنت مارتین بی لوفر هستیم.

 

All SUN WOOD products are customised and handmade in our factory in Austria. 

We look forward to welcoming you to our SUN WOOD showroom in St. Martin bei Lofer. 

 

 سان وود   –الهام و نوآوری 

Hemon Group Co. 

 آدرس نمایندگی ایران :  

 53100050570همراه:           0177733155تلفن :           050واحد  -ساختمان آرش  –بالاتر از چهارراه بهشتی  –خیابان امام  –تبریز 

Designed by ArtaPardaz.net www.HemonGroup.com 


