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شهری



4

شهری

	نیمکت	شاسی	فلزی

 ابعاد:             طول 160              عرض 79                ارتفاع 89     

	نیمکت	شهری	تمام	پلی	اتیلن

 ابعاد:             طول 189               عرض 58               ارتفاع 92 
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	جدول	کنج		

 ابعاد:                عرض 15                 ارتفاع 25
 ابعاد:                عرض 15                 ارتفاع 35

 رنگ:                  سفید، زرد، آبی، قرمز

	جدول	هالل		

 ابعاد:                طول 45                  عرض 15                ارتفاع 25        
 ابعاد:                طول 45                  عرض 15                ارتفاع 35        

 رنگ:                  سفید، زرد، آبی، قرمز

	جدول	نورانی		

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

 رنگ:                  سفید، زرد، آبی، قرمز

	جدول	وسط

 ابعاد:                طول 50                  عرض 15                ارتفاع 35    
 رنگ:                  سفید، زرد، آبی، قرمز
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شهری

	آبنما	سه	طبقه

 ابعاد:                       ارتفاع 140              قطر 125   

	آبنما	استوانه

 ابعاد:               ارتفاع 70                 قطر 40     
 ابعاد:               ارتفاع 80                 قطر 45
 ابعاد:               ارتفاع 90                 قطر 50

	آبنما	کروی

 ابعاد:              قطر 80   

	المپ

 ابعاد:               ارتفاع 130              قطر 80   

	تیر	چراغ	برق

 ابعاد:                عرض 35              ارتفاع 250   
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	دکوراتیو
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 دکوراتیو

	المان	هرمی	

 ابعاد:               ارتفاع 100                ارتفاع 150               ارتفاع 200     
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	توپ	نورانی
	

 ابعاد:             قطر 20                 قطر 50

	ستون	دی	جی		

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

	المان	شمعی	

 ابعاد:              ارتفاع 172     
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 دکوراتیو

	صفر

 ابعاد:              طول 25                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:           طول 65                عرض 35                ارتفاع 100

	یک

 ابعاد:              طول 17                  عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 40                   عرض 35                ارتفاع 100

	دو

 ابعاد:              طول 25                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 65                  عرض 35                ارتفاع 100

	سه

 ابعاد:              طول 25                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 60                  عرض 35                ارتفاع 100

	کمان	

 ابعاد:               عرض 39                ارتفاع 230     
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	چهار

 ابعاد:               طول 28                 عرض 9                  ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 70                  عرض 35                ارتفاع 100

	پنج

 ابعاد:             طول 26                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:             طول 67               عرض 35               ارتفاع 100

	شش

 ابعاد:              طول 25                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 65                 عرض 35                ارتفاع 100

	هفت

 ابعاد:              طول 26                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 67                  عرض 35               ارتفاع 100

	هشت

 ابعاد:              طول 25                 عرض 9                  ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 66                 عرض 35               ارتفاع 100

	نه

 ابعاد:              طول 25                 عرض 9                   ارتفاع 35
 ابعاد:              طول 67                 عرض 35                ارتفاع 100
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 دکوراتیو

LOVE	حروف	

 ابعاد:               طول 335              عرض 35               ارتفاع 100

HBD	حروف	

 ابعاد:              طول 252               عرض 35               ارتفاع 100
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گلدان
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 گلدان

	استوانه	ای

 ابعاد:              ارتفاع 70                  قطر 40 
 ابعاد:               ارتفاع 80                 قطر 45 
 ابعاد:               ارتفاع 90                  قطر 50  
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	مکعب

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

	مربع	منحنی

 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
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 گلدان

	استوانه	ای	سه	تیکه

 ابعاد:               ارتفاع 30                 ارتفاع 60                  ارتفاع 90 

	مربع	ایستاده

 ابعاد:               طول 43                 عرض 43                ارتفاع 80 و 100

	سینوسی	مربع

 ابعاد:               طول 50                  عرض 50    

	سینوسی	گرد

 ابعاد:              ارتفاع 22                 قطر 27



17

	طرح	لوزی

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

	رومیزی

 ابعاد:            ارتفاع 22                قطر 24  

	4	ضلعی	هلما

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

	استوانه	هلما

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

	گلدان	آنتیک

 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

	طرح	گل

 ابعاد:               طول 120                عرض 60                 ارتفاع 60
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	منشوری	کوچک

 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

	کالسیک	بزرگ

 ابعاد:               ارتفاع 25                قطر 70             
 رنگ:                 سفید، مشکی

	کالسیک	کوچک

 ابعاد:               ارتفاع 15                 قطر 68             
 رنگ:                 سفید، مشکی

	کوانتوم	

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

	استوانه	قطر	60	

 ابعاد:               ارتفاع 80                 قطر 60 
 رنگ:                 سفید، مشکی

	سکه	ای	

 ابعاد:               ارتفاع 21                 قطر 70            
 رنگ:                سفید، مشکی

	آجری

 ابعاد:              طول 80                  عرض 43                ارتفاع 34
 ابعاد:              طول 105                عرض 44                 ارتفاع 39

	آجری	کوچک

 ابعاد:               طول 75                 عرض 33               ارتفاع 30

	گل	نشین

 ابعاد:              طول 109                عرض 35               ارتفاع 35
 رنگ:                 سفید، مشکی، طرح سنگ  
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	صندلی	و	مبلمان
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صندلی و مبلمان

	مبل	دونفره	هالل

 ابعاد:              طول 153               عرض 48                ارتفاع 74     

	مبل	تک	نفره	هالل

 ابعاد:              طول 74                عرض 80     
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	مبل	تک	نفره	کمر	باریک

 ابعاد:              عرض 82               ارتفاع 79     

	مبل	تک	نفره	مربع

 ابعاد:              طول 85                عرض 85                ارتفاع 84     

	صندلی	پایه	استیل	

 ابعاد:              عرض 46                ارتفاع 93     

	صندلی	غذاخوری

 ابعاد:              طول 50                  عرض 38                ارتفاع 100     
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صندلی و مبلمان

	صندلی	افراجم	نورانی

 ابعاد:              طول 65                  عرض 65                ارتفاع 43     

	صندلی	افراجم

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

	صندلی	کمرباریک

 ابعاد:               ارتفاع 77                عرض 36

	صندلی	خرگوشی

 ابعاد:               عرض 36                ارتفاع 78     
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میز
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میز

	میز	سوارز	پایه	استیل	عمیق

 ابعاد:           ارتفاع 105                 قطر 70

	میز	استوانه	تشریفات	هلما	

 ابعاد:              قطر 35                  ارتفاع 45    
 ابعاد:              قطر 35                  ارتفاع 65     
 ابعاد:              قطر 35                  ارتفاع 95     
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	پایه	استیل	قطر	50

 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 50

	میز	سوارز	پایه	استیل	کم	عمق	

 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 70

	میز	سوارز	پایه	استیل	مربع	هلما	

 ابعاد:               طول 60                   عرض 60                 ارتفاع 105

	میز	سوارز	پایه	استیل	سکه	ای

 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 70

	میز	سوارز	صدفی	هلما	

 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 70

	میز	سوارز	سکه	ای	هلما	

 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 70
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میز

	میز	سوارز	کمرباریک	مربع

 ابعاد:           طول 43             عرض 43            ارتفاع 107 
 ابعاد:           طول 50              عرض 50            ارتفاع 108

	میز	سوارز	کمرباریک	پیچ

 ابعاد:               طول 50                  عرض 50                 ارتفاع 103

	میز	اردور

 ابعاد:               طول 87                 عرض 116                ارتفاع 85

	میز	سوارز	کمرباریک	گرد

 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 50
 ابعاد:               ارتفاع 105               قطر 60
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	میز	سوارز	مخروطی	کوتاه

 ابعاد:               ارتفاع 60      

	میز	سوارز	مخروطی	بلند

 ابعاد:               ارتفاع 110          

	میز	عسلی	دوبل

 ابعاد:               ارتفاع 48                 قطر 69

	میز	غذاخوری	مخروطی

 ابعاد:               ارتفاع 80                  قطر 110

	میز	عسلی	پایه	استیل

 ابعاد:               طول 79                  عرض 59                ارتفاع 50 

	میز	غذاخوری	استوانه

 ابعاد:               ارتفاع 80                 قطر 60  
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میز

	میز	افراجم	

 ابعاد:              طول 65                  عرض 65                ارتفاع 43

	میز	افراجم	]رنگی[

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

	میز	عسلی	جلو	مبلی

 ابعاد:               ارتفاع 53                قطر 78 

	میز	غذاخوری	مربع

 ابعاد:               طول 60                  عرض 60                 ارتفاع 70 

	میز	مستطیل	تشریفات	هلما

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

	میز	پازلی

 ابعاد:               عرض 100                ارتفاع 60          
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	نشیمن	باکس
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نشیمن باکس

	نشیمن	باکس	مکعب	مستطیل

 ابعاد:               طول 100                 عرض 40                 ارتفاع 60

	نشیمن	باکس	هاللی

 ابعاد:               طول 110                 عرض 40                 ارتفاع 40
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	باکس	قفسه	ای

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

	نشیمن	استوانه	ای

 ابعاد:              ارتفاع 50                  قطر 50

	باکس	نوری

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

 ابعاد:              طول 40                  عرض 40                 ارتفاع 105
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نشیمن باکس

	باکس	نوری

 ابعاد:              طول 20                  عرض 20                 ارتفاع 20

	نشیمن	باکس	مربع

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

	نشیمن	باکس	هلما

 ابعاد:               عرض 50                 ارتفاع 50

	نشیمن	باکس	مستطیل

 ابعاد:              طول 80                  عرض 40                 ارتفاع 40
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کانتر
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کانتر

	کانتر	160	هالل	

 ابعاد:               طول 160                 عرض 39                ارتفاع 110
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	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
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کانتر

	میز	تولد

 ابعاد:              طول 98                  عرض 80                ارتفاع 80

	میز	دی	جی

 ابعاد:              طول 98                 عرض 40                 ارتفاع 108
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سایر
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سایر

سایر

	آباژور	خرگوش

 ابعاد:           عرض 15           ارتفاع 36  

	آباژور	بیضی

 ابعاد:           عرض 14           ارتفاع 22 

	آباژور	خرس

 ابعاد:           عرض 27           ارتفاع 36  
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سایر

	آباژور	رومیزی	مربع

 ابعاد:               طول 20                   عرض 20

	باکس	آیینه

 ابعاد:               طول 230              عرض 123 

	دیوار	کوب

 ابعاد:               طول 200                ارتفاع 50 

	یخدان	رومیزی	

 ابعاد:               عرض 30                ارتفاع 34 



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 

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

از  بسیاری  توجه  توانست  در مدت کوتاهی  و  آغاز شد  ساری 

را جلب کند. وجه  نورانی  و  به محصوالت خاص  عالقه مندان 

»جنس  بازار،  در  موجود  دیگر محصوالت  به  نسبت  ما  تمایز 

مقاوم«، »قابلیت نورانی شدن«، »تنوع محصوالت« و »طراحی 

تولید  نورانی  غیر  و  نورانی  مدل  دو  در  است که  همه پسند« 

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 از نظرات و پیشنهاد ها است؛ 

هنگام  در  رضایت  حس  ایجاد  ما،  خواستۀ  مهم ترین  چراکه 

استفاده و تماشای محصوالت آذین پلی نور است.






