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Intimate and 
comfortable



Good design is a synthesis of 

technique, cost, material, function, 

use, taste and sustainability.

That concentration of meanings, 

associations and possibilities 

must reside in simple, singular

forms.

We believe the best objects carry 

a rich, intellectual density in a 

shape that seems natural and 

effortless.

An object that feels spontaneous 

while clearly the result of rigor and 

precision. Creating new forms 

that are physically and stylistically 

resilient is hard work, but this is 

the work we embrace.
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BG FAMILY
A VERSATILE FURNITURE 
SERIES CREATED FOR 
TODAYS HIGH DEMANDS OF 
FUNCTIONAL FURNITURE...

Code: BGM
Managerial

Code: BGM
Managerial

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا سینکرون
 کورس جک 8 سانتی مرت برای تنظیم ارتفاع 

صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: BGE
Expert

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
تنظیم  برای  مرت  سانتی   12 جک  کورس   

صندلی ارتفاع 
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: BGC
Conference

 دسته ها و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

56

45

4765

  5
3

  1
8

46
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BGN
IDEAL FOR CLINICS, LABS, 
OUTPATIENT CENTERS, HOSPITALS 
OR ANYWHERE YOU NEED TO DRAW 
BLOOD. THE FLIP-UP PADDED ARM 
HELPS PROTECT YOUR PATIENT IN 
THE EVENT THEY SLUMP FORWARD 
OR FAINT.

Code: BGN
Blood Drawing

Code:BGN
Bloodletting 

 دارای پایه کروم
 دارای قابلیت تنظیم ارتفاع دسته های 

   صندلی
 دسته با قابلیت باز شدن از یک سمت 

  جهت نشسنت بیامر
 قابل ارائه به صورت تک دسته و دو دسته

 دارای پشت رسی جهت تکیه گاه 
  مرصف کننده

 قابل ارائه با روکش چرم و پارچه 

66.5
49.5



furniture studio ARTMAN / 1110  / ARTMAN furniture studio

MAKES AN OFFICE REPRESENTATIVE AND IS EVEN 
MORE AS WELL SUITABLE FOR CONFERENCE & 
SEMINAR ROOMS...
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AG FAMILY
SMALL ADJUSTABLE 
SWIVEL ARMCHAIR 
CHARACTERIZED 
BY SQUARE LINES 
THAT EMPHASISE 
FUNCTIONALITY & 
COMFORT...

Code: AGP
Employee

Code: AGP
Employee

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک  12 سانتی مرت برای تنظیم ارتفاع 

صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

56

46

46
 / 

58
  3

5

  2
1

46

60

Code: AGW
Waiting

 دسته ها و پایه فلزی با رنگ مشکی کوره ای
 قابل ارائه بصورت دو نفره، سه نفره و چهار نفره

 قابل ارائه با میز بر روی پایه انتظار

Code: AGH
Hairdressing

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
تنظیم  برای  مرت  سانتی   12 جک   کورس   

21 سانتی مرتی( ارتفاع صندلی )قابل ارائه با جک 
 دسته ها و پایه بشقابی از جنس کروم

 دسته ها با روکش انتگرال

56

46

42
 / 

54
  3

5

  2
1

44

48

Code: AGC
Conference

 دسته ها  و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

55

45

45

63
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SPECIALLY DESIGNED FOR WORK 
ENVIRONMENTS & APPLICATIONS, ITS FOR COMFORT 
AND PERFORMANCE
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DL FAMILY
DRAWING INSPIRATION 
FROM BOTH 
TECHNOLOGICAL PRECISION 
AND ARCHITECTURAL 
RATIONALITY

Code: DLE
Expert

Code: DLE
Expert

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک  12 سانتی مرت برای تنظیم ارتفاع 

صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

52

43.5

44
 / 

56
  5

2

  2
2

44

60

55

42

42

63

  5
2

  2
1

46

Code: DLC
Conference

 دسته ها  و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: DLW
Waiting

 دسته ها و پایه فلزی با رنگ مشکی کوره ای
 قابل ارائه بصورت دو نفره، سه نفره و چهار نفره

 قابل ارائه با میز بر روی پایه انتظار

52

43.5

46
  5

2

  2
2

44

125
186
247

70
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Code: DLB
Bar

DL FAMILY
VARIOUS SUB PRODUCT..

Code: DLB
Bar

 دارای پایه دیسکی، رکاب و جک کروم 
 قابل ارائه با روکش چرم و یا پارچه اسپرت

21 سانتی مرتی  دارای کورس جک 
DLL  و   قابل ارائه با پنج پر کروم  با کد 

   کاربری آزمایشگاهی 

Code: DLP
Employee

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی 
 کورس جک  12 سانتی مرت برای تنظیم ارتفاع 

صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

52

43.5

44
 / 

56
  3
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  2
2

44

60

52

43.5

42
 / 
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  3

8

  2
2

44

60

Code: DLH
Hairdressing

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
تنظیم  برای  مرت  سانتی   12 جک   کورس   

21 سانتی مرتی( ارتفاع صندلی )قابل ارائه با جک 
 دسته ها و پایه بشقابی از جنس کروم

 دسته ها با روکش انتگرال
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DESIGNED TO BALANCE MAXIMUM COMFORT WITH
MINIMUM SPACE, CONFIDENT OF FINDING THE IDEAL
STYLE TO SUIT THE OFFICE OR
OTHER PUBLIC SETTING.
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LS FAMILY
PROTECT YOUR BACK WITH 
THESE ERGONOMIC 
OFFICE CHAIRS...

Code: LSD
Deputy

Code: LSE
Expert

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک 12 سانتی مرت برای تنظیم 

ارتفاع صندلی  
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: LSC
Conference

 دسته ها و پایه از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

Code: LSD
Deputy

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا سینکرون
تنظیم  برای  مرت  سانتی   8 جک  کورس   

صندلی ارتفاع 
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

57

4746

44
 / 

56
53

  2
0

67

60

48.5

42

91

  4
5

21
.5

66

46

58.562

63

53

50
 / 
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  6

3

  2
0

70

48.5

66

Code: LSM
Managerial

 قابل ارائه با مکانیزم کالجی و یا سینکرون
 کورس جک 8 سانتی مرت برای تنظیم ارتفاع 

صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

 دسته ها و پنج پر از جنس کروم
 دسته ها با روکش انتگرال

50
 / 

57
  7

3

  2
0

70

48.5

63

53

66
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DEFYING THE CONVENTIONS OF THE TYPICAL
BOARDROOM CHAIR OR EXECUTIVE LOUNGE, ITS FOR 
COMFORT AND PERFORMANCE...
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SD FAMILY
ERGONOMIC DESIGN

Code: SDE
Expert

Code: SDE
Expert

 پنج پر و فریم پشتی از جنس کروم
 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 کورس جک 12 سانتی مرتی برای تنظیم

 ارتفاع صندلی
 PU  چرخ ها با روکش 

قابل ارائه با دسته تنظیمی  
 دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز

)Gas injection( با روکش انتگرال
 روکش پشتی قابل انعطاف، جهت حامیت 
کمر  ناحیه  با  ارگونومی  فرم  تطابق  و  کامل 

مرصف کننده
 دارای دستگیره کروم، در بخش باالی پشتی 

جهت جابجایی راحت تر صندلی

Code: SDC
Conference

 پایه ها و فریم پشتی از جنس کروم 
قابل ارائه با دسته تنظیمی  

 دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز

)Gas injection( با روکش انتگرال
 روکش پشتی قابل انعطاف، جهت حامیت 
کمر  ناحیه  با  ارگونومی  فرم  تطابق  و  کامل 

مرصف کننده
 دارای دستگیره کروم، در بخش باالی پشتی 

جهت جابجایی راحت تر صندلی

Code: SDW
Waiting

 پایه فلزی با رنگ مشکی کوره ای
 قابل ارائه بصورت دو نفره، سه نفره و چهار نفره

 قابل ارائه با میز بر روی پایه انتظار
125
186
247

67

47
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ALLOWS EVERYONE IN THE OFFICE -REGARDLESS OF 
WORK ACTIVITIES OR BODY TYPE- TO EXPERIENCE 
GOOD ERGONOMIC SUPPORT AND COMFORT..,
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Code: DCE
Expert

DC FAMILY
GRACEFUL AND STYLISH IN 
APPEARANCE. 

Code: DCC
Conference

 پایه ها و فریم پشتی از جنس کروم 
قابل ارائه با دسته تنظیمی  

 دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
 دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز

)Gas injection( با روکش انتگرال
 روکش پشتی قابل انعطاف، جهت حامیت 
کمر  ناحیه  با  ارگونومی  فرم  تطابق  و  کامل 

مرصف کننده
 دارای دستگیره کروم، در بخش باالی پشتی 

جهت جابجایی راحت تر صندلی

Code: DCE
Expert

 جنس پنج پر و فریم پشتی کروم
قابل ارائه با دسته تنظیمی  

 دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق   
    گاز  )Gas injection( با روکش انتگرال

 قابل ارائه با مکانیزم تیلت و یا کالجی
 دارای دستگیره کروم، در بخش باالی 

   پشتی جهت جابجایی راحت تر صندلی
 قابل ارائه با روکش چرم و پارچه 

12 سانتی مرتی برای تنظیم   کورس جک 
   ارتفاع صندلی

PU  چرخها دارای روکش 
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AVAILABLE WITH NEW COLORS, MATERIALS, AND 
BASES THAT LET THEM SIT WELL IN OFFICES.
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SUB
 IT ENTERS THE NEXT 
GENERATION OF 
REVOLUTIONARY OF
 ARTMAN FURNITURE...

Code: SUB
Bar

57

40 o

Bar / Code: SUB

نظیر  اماکنی  جهت  و  بوده  دکوراتیو  محصولی   ،SUB
این  باشد.  . مناسب می   .  . و  آتلیه های عکاسی، طراحی 

محصول برای استفاده های کوتاه مدت، کاربرد دارد.
به  خودکار  بازگشت  قابلیت  و  شده  کج  درجه،   40 زاویه  تا 

حالت اولیه )عمود بر سطح افق( را دارا می باشد.
وزن قابل تحمل توسط SUB، حداکرث 120 کیلوگرم می باشد.

 دارای وزنه تعادلی
 فوم رسد در بخش نشیمن 

 دارای پایه تعادلی
pu در بخش زیرین پایه،  پوشش 

جهت جلوگیری از رس خوردن صندلی

30

20

40 o
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SUB stylish & fun...



furniture studio ARTMAN / 3938  / ARTMAN furniture studio

BN FAMILY
SIMPLE, CLEAR , SUSTAINABLY 
AND WIDE RANGE OF 
COLOURS...

Code: BNK
Kitchen

 دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
 قابل ارائه با پایه سفید و مشکی

 قابل ارائه با چرم مصنوعی، پارچه اسپورت، پارچه مخمل 
و یا روکش ارسالی توسط مشرتی

 وجود رضبه گیر در زیر پایه ها جهت جلو گیری از رس خوردن 
و لقی صندلی

Code: BNK
Kitchen

آشپزخانه،  صندلی  بعنوان  استفاده  قابل 
صندلی میزبان در کنار مبلامن خانگی،

صندلی کافی شاپ و نیز صندلی انتظار 
در محیط های دکوراتیو

Code: BNB
Bar

بار قابل استفاده بعنوان صندلی 

36

31.5

23

43

20

36

31.5

23
40

63
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MC FAMILY
RELAXED FEEL, AND COMPACT IN SIZE

Code: MCF721
Sofa

Code: MCF726
Sofa

Code: MCF720
Sofa

124

102102

143

100
72
50

7474

4444

72
50

74
44

های  فرمت  از  ترکیبی  بصورت  چیــدمان  قابلیت  دارای   
محصول مختلف    

 قابل ارائه با روکش چرم و یا پارچه مخمل و نیز روکش 
  ارسالی توسط مشرتی

 قابل تولید بصورت تک رنگ و همچنین دو رنگ با دو کد 
  روکش متفاوت 

 دارای حجم کم، مناسب فضاهای اداری 
 دارای وزن مناسب برای سهولت در جابجایی

 ارائه با دو رنگ پایه چوبی خودرنگ و یا پایه چوبی مشکی

Code: MCF711
Sofa

72
50 50

74
44

93

44

7472

50

72

50

Code: MCF716
Sofa

Code: MCF710
Sofa
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MC FAMILY
ENCOURAGE TO COMBINE THE 
PRODUCT INTO GROUPS IN 
VARIOUS FORMS...
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KE FAMILY
STUNNING EUROPEAN 
DESIGN IN JOYFUL 
COLORS...

Code: KEF720
Sofa

Code: KEF710
Sofa

Code: KEF610
Sofa

 مدل تک نفره گردان با پایه دیسکی کروم
 قابل ارائه با کوسن 

 قابل ارائه با چرم مصنوعی، پارچه اسپورت و یا پارچه مخمل
از خستگی  زوایای استاندارد به منظور جلوگیری   

 حجم کم جهت فضاهای اداری 
وزن مناسب برای سهولت در جابجایی  

  4
5

  4
4

52 112

360 0

  4
5

  4
4

52 56
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KE FAMILY
SUITABLE FOR OFFICES, LOBBIES, 
HOMES, RESTAURANTS  AND 
HOTELS...
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KE FAMILY

Code: KEF721
Sofa

111
132

  4
5

21

  4
4

52

قابل استفاده در دفاتر مدیران،
سالن های انتظار، منازل، رستوران ها و هتل ها

Code: KEF711
Sofa

 قابل ارائه با کوسن 
 قابل ارائه با چرم مصنوعی، پارچه اسپورت و یا پارچه مخمل

از خستگی  زوایای استاندارد به منظور جلوگیری   
 حجم کم جهت فضاهای اداری 

وزن مناسب برای سهولت در جابجایی  

  4
5

21

  4
4

52 56
56
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KE FAMILY



Color & Texture

SPORT FABRIC

VELVET FABRIC 

S42 S52

S61 S62 S71 S91 S92S81

L65L64 L71 L73L72

L81 L92L83 L91L82

L63

L62L61L55L53 L54L42

ARTIFICIAL LEATHER

COARSE LEATHER 

G91 G92G82

G71

G83

G65G61 G63G55G42

R61 R62 R71 R73 R81 R91

احتامل اختالف جزئی بین رنگهای چاپ شده با منونه اصلی وجود دارد.
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