
آذینپلینور
ــوری ــدهالمانهــاین تولیدکنن
میز،مبل،صندلی،کانتر،تیرچراغونیمکتنوری
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3

شهری



4

شهری

نیمکتشاسیفلزی

 ابعاد:            طول 160            عرض 79            ارتفاع 89     

نیمکتشهریتمامپلیاتیلن

 ابعاد:            طول 189            عرض 58            ارتفاع 92 



5

جدولکنج

 ابعاد:              عرض 15            ارتفاع 25
 رنگ:                سفید، زرد ، آبی، قرمز

جدولهالل

 ابعاد:             طول 45            عرض 15            ارتفاع 25        
 رنگ:               سفید، زرد، آبی، قرمز

جدولنورانی

 ابعاد:             طول 50            عرض 15            ارتفاع 35   
 ابعاد:             طول 50            عرض 15            ارتفاع 25        

 رنگ:               سفید، زرد، آبی، قرمز

جدولوسط

 ابعاد:             طول 50            عرض 15            ارتفاع 25    
 رنگ:               سفید، زرد، آبی، قرمز



6

شهری

آبنماسهطبقه

 ابعاد:            ارتفاع 140            قطر 125   

آبنمااستوانه

 ابعاد:            ارتفاع 90            قطر 40   

آبنماکروی

 ابعاد:            ارتفاع 70            قطر 80   

المپ

 ابعاد:            ارتفاع 130            قطر 80   

تیرچراغبرق

 ابعاد:            عرض 35            ارتفاع 250   



7

دکوراتیو



8

 دکوراتیو

المانهرمی

 ابعاد:           ارتفاع 100           ارتفاع 150            ارتفاع 200     



9

توپنورانی

 ابعاد:            قطر 20      قطر 50

ستوندیجی

 ابعاد:            ارتفاع 100           قطر: 25
 ابعاد:            ارتفاع 150           قطر: 25
 ابعاد:            ارتفاع 200           قطر: 25

المانشمعی

 ابعاد:            ارتفاع 172     
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 دکوراتیو

صفر

 ابعاد:           عرض 25           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

یک

 ابعاد:           عرض 17           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

دو

 ابعاد:           عرض 25           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

سه

 ابعاد:           عرض 25           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

کمان

 ابعاد:           عرض 39           ارتفاع 230     



11

چهار

 ابعاد:           عرض 28           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

پنج

 ابعاد:           عرض 26           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

شش

 ابعاد:           عرض 25           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

هفت

 ابعاد:           عرض 26           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

هشت

 ابعاد:           عرض 25           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

نه

 ابعاد:           عرض 25           ارتفاع 35
 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100
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 دکوراتیو

LOVEحروف

 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100

HBDحروف

 ابعاد:           عرض 35           ارتفاع 100



13

گلدان
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 گلدان

استوانهای

 ابعاد:             ارتفاع 70             قطر 39 
 ابعاد:             ارتفاع 80             قطر 44 
 ابعاد:             ارتفاع 90             قطر 49  



15

مکعب

 ابعاد:             طول 40             عرض 40 
 ابعاد:             طول 45             عرض 45 

مربعمنحنی

 ابعاد:             ارتفاع 50 و 100

مستطیل

 ابعاد:             طول 80             عرض 40              ارتفاع 60     
 ابعاد:             طول 100             عرض 40             ارتفاع 60    

کروی

 ابعاد:             قطر 50  و 80



16

 گلدان

استوانهایسهتیکه

 ابعاد:             ارتفاع 30             ارتفاع 60             ارتفاع 90 

مربعایستاده

 ابعاد:             طول 43             عرض 43             ارتفاع 80 و 100

سینوسی

 ابعاد:             طول 50             عرض 50    

سینوسیگرد

 ابعاد:             ارتفاع 22             قطر 27



17

طرحلوزی

 ابعاد:             ارتفاع 50             قطر 50 
 ابعاد:             ارتفاع 100             قطر 50 
 ابعاد:             ارتفاع 100             قطر 100 

رومیزی

 ابعاد:    ارتفاع 22             قطر 24  

4ضلعیهلما

 ابعاد:             طول 35              عرض 35             ارتفاع 45 
 ابعاد:             طول 35              عرض 35             ارتفاع 65 
 ابعاد:             طول 35              عرض 35             ارتفاع 95 

استوانههلما

 ابعاد:             ارتفاع 45             قطر 35 
 ابعاد:             ارتفاع 65             قطر 35 
 ابعاد:             ارتفاع 95             قطر 35 
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 گلدان

گلدانآنتیک

 ابعاد:             طول 28             عرض 28             ارتفاع 60     
 ابعاد:             طول 34             عرض 34             ارتفاع 80   

افراجم

 ابعاد:             طول 43             عرض 43             ارتفاع 90 

ایتالیایی

 ابعاد:             ارتفاع 18             ارتفاع 40             ارتفاع 70 
 رنگ:              سفید، مشکی

طرحگل

 ابعاد:             طول 120             عرض 60             ارتفاع 60
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منشوریکوچک

 ابعاد:             طول 42             عرض 28    
 رنگ:               سفید، مشکی، طرح سنگ

منشوری

 ابعاد:             طول 54             عرض 54    
 ابعاد:             طول 40             عرض 40    

 رنگ:               سفید، مشکی، طرح سنگ

کالسیکبزرگ

 ابعاد:             ارتفاع 25             قطر 70             
 رنگ:              سفید، مشکی

کالسیککوچک

 ابعاد:             ارتفاع 15             قطر 68             
 رنگ:              سفید، مشکی

کوانتوم

 ابعاد:             ارتفاع 53             عرض 78       
 رنگ:              سفید، مشکی
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 گلدان

استوانهقطر60

 ابعاد:             ارتفاع 80             قطر 60 
 رنگ:              سفید، مشکی

سکهای

 ابعاد:             ارتفاع 21             قطر 70            
 رنگ:              سفید، مشکی

آجری

 ابعاد:             طول 105             عرض 44             ارتفاع 39
 ابعاد:             طول 79              عرض 44             ارتفاع 34

آجریکوچک

 ابعاد:             طول 76             عرض 34             ارتفاع 30

گلنشین

 ابعاد:             طول 109             عرض 35     
 رنگ:              سفید، مشکی، طرح سنگ  
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صندلیومبلمان
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صندلی و مبل

مبلدونفرههالل

 ابعاد:            طول 153           عرض 48           ارتفاع 74     

مبلتکنفرههالل

 ابعاد:           طول 74           عرض 80     
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مبلتکنفرهکمرباریک

 ابعاد:           عرض 82           ارتفاع 79     

مبلتکنفرهمربع

 ابعاد:           طول 85           عرض 85           ارتفاع 84     

صندلیپایهاستیل

 ابعاد:           عرض 46           ارتفاع 93     

صندلیغذاخوری

 ابعاد:           طول 50           عرض 38           ارتفاع 100     
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صندلی و مبل

صندلیافراجمنورانی

 ابعاد:           طول 65           عرض 65           ارتفاع 43     

صندلیافراجم

 ابعاد:           طول 65           عرض 65           ارتفاع 43     
 رنگ:            مشکی، قرمز، سفید

صندلیکمرباریک

 ابعاد:           ارتفاع 77            عرض 36

صندلیخرگوشی

 ابعاد:           عرض 36           ارتفاع 78     
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میز
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میز

میزسوارزپایهاستیلعمیق

 ابعاد:   ارتفاع 105          قطر 70

میزاستوانهتشریفاتهلما

 ابعاد:           قطر 35           ارتفاع 45    
 ابعاد:           قطر 35           ارتفاع 65     
 ابعاد:           قطر 35           ارتفاع 95     
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پایهاستیلقطر50

 ابعاد:           ارتفاع 105           قطر 50

میزسوارزپایهاستیلکمعمققطر

 ابعاد:           ارتفاع 105           قطر 70

میزسوارزپایهاستیلمربعهلما

 ابعاد:           طول 60           عرض 60           ارتفاع 105

میزسوارزپایهاستیلسکهای

 ابعاد:           ارتفاع 105           قطر 70

میزسوارزصدفیهلما

 ابعاد:           ارتفاع 18           قطر 105

میزسوارزسکهایهلما

 ابعاد:           ارتفاع 18           قطر 105



28

میز

میزسوارزکمرباریکمربع

 ابعاد:           طول 43           عرض 43           ارتفاع 107

میزسوارزکمرباریکمربع

 ابعاد:           طول 50           عرض 50           ارتفاع 108

میزسوارزکمرباریکگرد

 ابعاد:           ارتفاع 105           قطر 50

میزسوارزکمرباریکگرد

 ابعاد:           ارتفاع 105           قطر 60

میزسوارزکمرباریکپیچ

 ابعاد:           طول 50           عرض 50           ارتفاع 103

میزاردور

 ابعاد:           طول 78           عرض 116           ارتفاع 85
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میزسوارزمخروطیکوتاه

 ابعاد:           ارتفاع 70      

میزسوارزمخروطیکوتاه

 ابعاد:           ارتفاع 114          

میزعسلیدوبل

 ابعاد:           ارتفاع 48           قطر 69

میزغذاخوریمخروطی

 ابعاد:           ارتفاع 80           قطر 110

میزعسلیپایهاستیل

 ابعاد:           طول 79           عرض 59           ارتفاع 50 

میزغذاخوریاستوانهکوتاه

 ابعاد:           ارتفاع 80           قطر 60  



30

میز

میزافراجم

 ابعاد:           طول 65           عرض 65           ارتفاع 43

میزافراجم]رنگی[

 ابعاد:           طول 65           عرض 65           ارتفاع 43
 رنگ:            سفید، قرمز، مشکی

میزعسلیجلومبلی

 ابعاد:           ارتفاع 52           قطر 75 

میزغذاخوریمربع

 ابعاد:           طول 60           عرض 60           ارتفاع 70 

میزمستطیلتشریفاتهلما

 ابعاد:           ارتفاع 43           ارتفاع 64           ارتفاع 92

میزپازلی

 ابعاد:           عرض 100           ارتفاع 60          
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نشیمنباکس
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نشیمن باکس

نشیمنباکسمکعبمستطیل

 ابعاد:           طول 100           عرض 40           ارتفاع 60

نشیمنباکسهاللی

 ابعاد:           طول 110           عرض 40           ارتفاع 40
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باکسقفسهای45*45

 ابعاد:           طول 45           عرض 45           ارتفاع 45

باکسقفسهای40*40

 ابعاد:           طول 40           عرض 40           ارتفاع 40

نشیمناستوانهای

 ابعاد:           ارتفاع 50           قطر 50

باکسنوری

 ابعاد:           طول 40           عرض 40           ارتفاع 60
 ابعاد:           طول 40           عرض 40           ارتفاع 80

 ابعاد:           طول 40           عرض 40           ارتفاع 105



34

نشیمن باکس

باکسنوری

 ابعاد:           طول 20           عرض 20           ارتفاع 20

نشیمنباکس

 ابعاد:           طول 45           عرض 45          ارتفاع 45
 ابعاد:           طول 40           عرض 40           ارتفاع 40

نشیمنباکسهلما

 ابعاد:           عرض 50           ارتفاع 50

نشیمنباکسمستطیل

 ابعاد:           طول 80           عرض 40           ارتفاع 40
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کانتر



36

کانتر

کانتر160هالل

 ابعاد:           طول 160           عرض 39           ارتفاع 110



37

 کانتر چند تکه قسمت وسط

 ابعاد:           طول 96           عرض 40           ارتفاع 111

 کانتر چند تکه قسمت گوشه

 ابعاد:           طول 104           عرض 47           ارتفاع 110

 کانتر بزرگ 220 

 ابعاد:           طول 220           عرض 50           ارتفاع 110



38

کانتر

میزتولد

 ابعاد:           طول 98           عرض 80           ارتفاع 80

میزدیجی

 ابعاد:           طول 98           عرض 40           ارتفاع 108



39

سایر



40

سایر

سایر

آباژورخرگوش

 ابعاد:           عرض 15           ارتفاع 36  

آباژوربیضی

 ابعاد:           عرض 14           ارتفاع 22 

آباژورخرس

 ابعاد:           عرض 27           ارتفاع 36  



41

سایر

آباژوررومیزیمربعباکس

 ابعاد:           طول 20           عرض 20

باکسآیینه

 ابعاد:           طول 230           عرض 123 

دیوارکوب

 ابعاد:           طول 60           ارتفاع 75 

یخدانرومیزی

 ابعاد:           عرض 30           ارتفاع 30 



آذین پلی نور، یکی از زیرمجموعه های مجتمع  پالستیک طبرستان 

است  خاورمیانه(  در  پلی اتیلن  مخازن  تولیدکنندۀ  )بزرگ ترین 

تولید  »پلی اتیلن«، محصوالت کاربردی و دکوراتیو  از مادۀ  که 

می کند. فعالیت رسمی آذین پلی نور از سال 1397 در شهر ساری 

آغاز شد و در مدت کوتاهی توانست توجه بسیاری از عالقه مندان 

به محصوالت خاص و نورانی را جلب کند. وجه تمایز ما نسبت 

به دیگر محصوالت موجود در بازار، »جنس مقاوم«، »قابلیت 

نورانی شدن« و »طراحی همه پسند« است که در دو مدل نورانی 

و غیر نورانی تولید می شوند. ما با تلفیق تجربه، خالقیت و با 

استفاده از ابزارهای پیشرفته، محصوالتی را تولید می کنیم که 

در عین سادگی، نظر افراد را به خود جلب می کنند و کیفیت 

دکوراسیون شما را ارتقا می دهند. یکی از ارزش های سازمانی 

آذین پلی نور، توجه ویژه به سلیقۀ مصرف کنندگان و استقبال 

ما،  خواستۀ  مهم ترین  چراکه  است؛  پیشنهاد ها  و  نظرات  از 

ایجاد حس رضایت در هنگام استفاده و تماشای محصوالت 

آذین پلی نور است.
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