دوتاش

«بداية كل تصميم فكرة واحدة»...
تقدمي عطيل كوتوجل وإيس سوكني وفيديريكو
ديلروسو تصممي خاص إلى دوتاش.

أبريل  • 2011كتالوج املنتجات

ان كل تصممي يبدأ بخط واحد...
المناذج  ،األلوان  ،اخلطوط  ،الهندسية  ،األشكال  ،الظالل  ،الضوء  ،بيت باحلديقة أو بناء مرتفع  ...في
الواقع أن التصممي هو احلياة نفسه !
أن كل مكان تعيشون فيه ميكن أن جتدون فيه رؤوس األقالم التي تعود لكم بالتصمميات التي تقومون بها.
الن كل شي ترونه هو انعكاس لتصويركم وانطباعكم له...
ان دوغتاش ومنذ سنوات طويلة قد ابتكرت الفروق في القطاع واملجال املختص به وبتوقيعه على العديد
من االعمال اصبحت املاركة القوية واملقبولة .في كل جديد  ،وفي كل تصممي  ،نّبي اجتاه خاص  ،جلب
التجميل واجلودة في معيشة االنسان .
وبدأ بتقدمي االلهام باإلثارة في كل فترة جديدة من االعمال التي قام بها...
ان فريق التصممي لدى دوغتاش اصبح القدوة في التجديد في هذه السنة ايضا...
لقد وزعت االختصاصات بالعمل الى يلماز سسبر الهندسة البشرية و االنسجام والى فاحت بايرامالر
الرعاية والتوضيحات ،
وسهل أمور احلياة وحقق
واما الى اوكان تورك اوغلو التركيب في ميوله الذي حقق الفروق في البيوت ّ ،
السعادة لالنسان بتقدميه التصمميات الرائعة.
واكثر من ذلك مع دوغتاش الى
آتل كوت اوغلو  ،الذ قام بجلب اعجاب العالم في خطوطه للموضات التي هي متواجدة في بيوتكم.
والى ايجة سوكان  ،التي قامت بنقل اماكن املعيشة الى غرفكم  ،احلياة الغنية ومحبة املعيشة .والى
املعماري االيطالي فيديريكو ديلروسسو الذي يقوم بجعل معيشتكم غنية بتصامميه وانطباعاته في كل
زاوية من كل انحاء العالم
مع كل متنياتنا الدائمة بالتصمميات اجلديدة ...

كنعان مته
مدير التسويق

«عند تصممي أي منتج جديد ،فإنني أولي أهمية قصوى ملعايير
معينة كاجلودة والشكل اجلمالي ،وذلك مما يسعد الناس ويوقد
حماسهم ،ويبقى التصممي اجلديد معاصراً وأنيق ًا مع مرور الوقت.
ولدى احلديث مع مصمم األزياء اخلاص بي/منظوره ،أرى أن
مهمتنا تكمن في جتميل حياة الناس ومدهم باملنتجات التي توفر
لهم الراحة واألناقة في نفس الوقت.
أود من خالل تصممياتي أن تنتقل الناس إلى عالم رائع ومترف،
يتسنى لهم الشعور بالراحة واإلبداع واحليوية وتتوافر للجميع.

الرفاهية اخلاصة والتوزان الهندسي...

Atıl Kutoğlu

عطيل كوتوجل

3

ناعومي
«بالنسبة للقطع التي صممتها لدوتاش ،أردت أن أعكس بريق وتألق موضة
نيويورك ،وناعومي كامبل ،وكارولينا كوركوفا ،وناتاليا غوتسي ،وإليزابيث
جاغر .وحاولت نقل تلك اللحظات البراقة التي تقاسمناها معهم .وهذا هو
السبب احلقيقي وراء شعور كل من يستعمل هذه القطع غير أنها جزءاً من
املوضة».
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بيرغر مفرد
مقعد مفرد ناعومي
ركن ناعومي

1

كارولني
«كارولني عبارة عن مجموعة من أثاث دوتاش ،التي حتمل اجتاه وطابع دوتاش .اتصلت
بكارولني كمصممة موضة وناشدتها بتصممي يضفي طابع ًا فضفاضاً .فلدينا مجموعة غرف
معيشة جميلة متاحة لالسمتتاع بها»...

غرفة معيشة كارولني

أصلية كما لو كانت حتررية...
Ece Sükan

إيس سوكان

«أحب دائم ًا العيش في مساحات كبيرة ...تعرض ألوان الروح بشجاعة ،وجتمع الذكريات وتغوص بها ،دون أي
قيود أو زوايا ...وتخصيص املكان الذي تعيش فيه ،وما الذي ترتديه ،وقدرتك على إنشاء عالم خاص بك...
إن روح الفنان البوهميي واملتنزه....عبارة عن روح جتمع الذكريات أثناء السفر ،والقدرة على خلق وضع
معيشي معهم ...حيث األناقة التي ال غنى عنها وروعة املواد الكالسيكية ....ودفء اخلشب وامللمس الناعم
والشعور بالراحة ...وزوايا مزودة بالتفاصيل».
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«أحب التناقض ،مثل
التركيبات غير املتوقعة»
«...أحب املفاجآت .وأحيان ًا ال أحب هذه الصور التي يسير
فيها كل شيء ،والتي يفترض أن تسير فيها أو تشبه تركيبة
«متقاربة» ،وأود أن أغيرها أو أخرج منها ،وخاصة مع بيرغر
حيث أردت أن أخلق حالة من التناقضات التي ال ميكن التنبؤ
بها واملليئة باملفاجآت».
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ملصق بيرغر
كرس مزدوج ثابت
كرسي ثالثي مريح

«خالل موسم الصيف-الربيع التالي
سينتشر العصر الذهبي لأللوان».
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بيرغر النسمي
ركن التعارض

عندما كنت أتخيل قطع األثاث املقدمة إلى دوتاش ،أضفت
أسلوبي إليها في الواقع ،وكان من املثير العمل معهم .وفي حياتي
الشخصية ،أؤمن إميان ًا قوي ًا بطاقة األلوان واالنسجام الرائع بني األشياء
التي يفترض أال تقبل املضاهاة.

أنيق ومريح

Federico Delrosso

فيديريكو ديلروسو

«إن ما يلهم إحساسي ....هي األشياء التي حتيط بي ...وخاصة األبنية ...واألفالم
واإلعالنات واملوسيقى والناس ...والتصممي مثل الهندسة املعمارية يجب أن يكون لها
روح ...والروح اخلاصة بها هي ما تتجلى في كل تفصيلة وشعاع ضوء وجانب من الظل
حيث وجوب توافر التوازن بدقة للوصول إلى نقطة وحيدة سحرية ،إلى جانب صوت
مستقل من الذين حققوا ذلك ويعيشون فيه...أو معه...ومت إنشاؤه من رجل إلى
رجل...وهذه هي مهمتي».

سالسل سينكوانتا

سينكوانتا
«لكل تفصيلة وضوء وظل روح
خاص بها تتردد بالداخل».
«العالم بأكمله الذي يحيط بي هو أيض ًا جزء من إلهامي وعملي.
وأن العمارة والناس واألفالم والمتشي بدراجتي في ميالنو ،كل ذلك
يشكل تصوري .وأن لكل تفصيلة وضوء وظل روح خاص بها
يتردد بالداخل .فأغتمن تلك الروح ،وأحولها إلى أبعاد ثالثية تعكس
تصممياتي.
إن خلق التوازن الداخلي املفعم بنظرة جمالية وراحة ومهمة وظيفية
يضفي مزيدا من احليوية على حياتي ...فاعتقد أن كل ذلك هو
مكان للعيش».

سينكوانتا

«إن لعلم اجلمال دائم ًا وجهة نظر مرجعية داخلية من هندسة معمارية لتصممي منتج .وأن للمظهر اجلمالي
وجهة نظر مرجعية وهي أهم أجزاء عملي».

إميوشن،

مزيد من احلداثة ،مزيد من الراحة

تت�ألف جمموعة �إميو�شن من ركن رائع ومقطعي قابل للتفكيك وقطع مفردة و�أخرى على �شكل حرف “ ”Sتعك�س مفهوم الت�صميم والراحة والنظرة
العميقة ،فهي جديدة “ت�ضاف” �إىل اجتاه �أثاث دوتا�ش.

بيرغر مفرد على شكل حرف S

منظر خلفي لت�صميمات �إميو�شن
حتقيق الراحة بف�ضل القطع اخللفية الثالث القابلة للتعديل ح�سب الطلب ،وفر�صة توفري ر�ؤى خمتلفة من خالل ركن واحد
مقطعي

سييرا بيرغر
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لقد جمعناهم

لك

دوتاش اآلن عالمة جتارية تركية
(تيركواليتي)
تدعم تريكواليتي ( )Turqualityح�رصي ًا العالمات التجارية
الرتكية و�إمكانية �أن ت�صبح عالمة جتارية عاملية حيث متثل
الدولة يف ال�ساحة الدولية التي منحت بنجاح دوتا�ش من
خالل �شهادة تريكواليتي.

جودة دوتاش جتعلها العالمة التجارية
األكثر وثوقية
ح�صلت دوتا�ش على جائزة «عالمة اجلودة الأكرث وثوقية»
خالل حفل �أقيم على �رشف اليوم العاملي حلقوق امل�ستهلك يف
 15مار�س ،داخل ق�رص �سرياجان با�سطنبول.

توقيع دوتاش على امليثاق العاملي لألمم
املتحدة
بالإ�ضافة �إىل الت�صميمات الفريدة من نوعها واجلودة،
ح�صلت دوتا�ش على املرتبة الأوىل ،باعتبارها من بني قادة
هذه ال�صناعة حيث فهم ظروف العمل واملعي�شة امل�ستدامة.
واعتباراً من  6يناير� ،أ�صبح امليثاق العاملي للأمم املتحدة
 ،2011دوتا�ش ،طرف ًا يف هذا االتفاق املعرتف به دولي ًا.
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وحدة تلفزيون درمي

احصل على جميع ألوان قوس قزح السبعة
�إتاحة وحدة التلفزيون الرتكية الأ�صلية من دوتا�ش :وللمرة الأوىل يف تركيا،
تغري وحدة التحكم بالتلفزيون عن بعد الألوان مبجرد نقرة زر واحدة .ومت
ت�صميمها ب�أ�ضواء  LEDمدجمة ،ويغري هذا النموذج الألوان عند �إغالق �أو
ت�شغيل كل �ضوء لون من الألوان ال�سبعة ،وتغيري ال�رسعات ،و�ضبط االهتزاز
�أو الو�سائط الثابتة مع ذلك .وك�سمة خا�صة ،تتيح وحدة التلفزيون درمي حتقيق
�أحالمك من خالل متكني توفري �أجواء متعددة يف غرفة واحدة.

وحدة التلفزيون باشون

�شا�شة تعمل باللم�س بف�ضل ا�ستخدام �آلية الباب الإلكرتونية �أعلى وحدة
التلفزيون
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ممتعة
كلعبة
جيغسو
بازل

جديدة

أفكار

ونظراً ملا ي�شتمل عليه ا�سم «انوفيا» من الداللة على االبتكار ،والنموذج الثوري
للمو�سم اجلديد ،ف�إن ذلك يتيح لك فر�صة تزيني مكانك فقط بالطريقة التي
تريدها ،ومب�ساعدة الوحدات ال�سبع املختلفة .ومبا �أنها تت�صدر جمموعة الطراز
الفريد ،ف�إن «انوفيا» ت�ساير جمموعة كبرية ومتنوعة من خيارات الن�سيج واللون
التي متكنك من تخ�صي�ص وحدات وفق ًا لذوقك ال�شخ�صي.
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غرفة املعيشة فرمي

ال تقم بالشراء دون رؤية شكل توضيحي ثالثي األبعاد

الكثير من جوائز التصممي لدوتاش

نرغم �أن عبارة «املحاكاة �أف�ضل جماملة» مقبولة لدى اجلميع� ،إال �أن دوتا�ش قد نظراً لدعم الأهمية التي يعلقها على جودة املنتج مع التفا�صيل الفنية و�إ�ضافة مناذج
بد�أت تطبيق العالمة التجارية اجلديدة للمل�صق ثالثي الأبعاد حلماية امل�ستهلكني جديدة با�ستمرار �إىل خطوط الإنتاج احلالية ،تلقت دوتا�ش جائزة
وم�ساعدتهم على التعرف على منتجات دوتا�ش الأ�صلية .وتقدم هذه املل�صقات ت�صميم �أخرى من  IMOBالدولية.
ثالثية الأبعاد لطم�أنة عمالء دوتا�ش �أن هذا الت�صميم �أ�صلي ،ومينع بيع �أي منتج النماذج التي ح�صدت اجلوائز:
�آخر حتت ا�سم دوتا�ش .ولذلك فمن ال�رضوري التحقق من هذه املل�صقات
غرفة املعي�شة فرمي ،غرف النوم ماي�ستك،
املوجودة على جميع املنتجات� ،سواء يف املتجر �أو يف املنزل عند الت�سليم! و�أن غرفة الطعام با�شون وغرف اجليل اجلديد �سبرييت.
�أي منتج ال يحمل مل�صق ًا ثالثي الأبعاد يعني �أنه لي�س من
ت�صنيع دوتا�ش وال ي�شمل فرتة �ضمان دوتا�ش.
�سنوات

�ضمان

ضمان  7سنوات!

* �ضمان � 7سنوات ال ي�شمل الكرا�سي.

أنت تقميها ونحن نزينها

لنفرت�ض �أنك ت�ستعد لإعادة تزيني �إحدى غرفك ،وال
ت�ستطيع معرفة ما الذي ميكن �أن تقدمه لك دوتا�ش مبا
يتنا�سب معك .الآن لدينا �أخبار �سارة لك :فكل ما عليك القيام به هو قيا�س �أبعاد
الغرفة وزيارة �أقرب موزع دوتا�ش لك .وي�سعد موظفو املبيعات احل�صول على
�أبعاد الغرفة اخلا�صة بك وعر�ض على ال�شا�شة مناذج دوتا�ش التي ميكن اقتنائها.

ومبا �أنها تعرف كعالمة جتارية مبتكرة مع خدمات ومنتجات
متعددة ،توا�صل دوتا�ش ت�سويق جمموعة كاملة من مناذج
�أثاث غرف الأطفال وغرف النوم/الطعام بفرتة �ضمان ت�صل �إىل �سبع �سنوات
منذ عام  .2008وبالإ�ضافة �إىل ذلك تتيح دوتا�ش مناذج فرا�ش بفرتات �ضمان
تدوم  25عام ًا .وبف�ضل �أن�شطة البحث والتطوير و�أعمال الت�صميم املكثف
توا�صل دوتا�ش �إ�ضافة مناذج جديدة �إىل ت�شكيلتها الوا�سعة ،وفتح عهد جديد
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يف �صناعة الأثاث مع فرتات ال�ضمان هذه املمتدة.

تيركواليتي

من دوتاش
احلبة الزرقاء من دوتا�ش

من تريكواليتي

تريكواليتي® ( )TURQUALITYالتي بد�أت ن�شاطها عقب
الإعالن القانوين يف � 28أغ�سط�س  ،2003وبعد االنتهاء
من �إطارها القانوين ،تعرف كربنامج تطوير العالمة التجارية
الأول يف العامل بدعم من الدولة .ت�أ�س�ست تريكواليتي®
لأن “املناف�سات العاملية اليوم ومتغريات اال�ستهالك ت�شجع
ال�رشكات بهدف وجود ح�ضور قوي يف ال�ساحة الدولية،
لال�ستثمار يف العالمات التجارية القوية التي تعني القيمة
امل�ضافة وامل�شاركة الأكرب لل�سوق ”.كما �أن هدف �رشكة
تريكواليتي® يتمثل يف “تطوير العالمات التجارية القوية التي
من �ش�أنها امل�ساعدة على زيادة ال�صادرات وامل�ساهمة يف �إدارة
�سمعة منتجات “�صنع يف تركيا” مب�ساعدة هذه املاركات
الرتكية القوية”.

مبا �أنها تعرف با�سم برنامج دقيق جدا واختياري ،تعمل
تريكواليتي® كمتدرب جاد يقود فريق للمناف�سة يف دورة
الألعاب الأوملبية ،واختيار �أجنح العالمات التجارية الرتكية
واحتمال �أن ي�صبح الفائز يف ال�ساحة الدولية .ويف العام
املا�ضي ،منحت فقط بع�ض العالمات التجارية القليلة �شهادة
تريكواليتي® وكانت دوتا�ش �إحدى هذه العالمات .تتيح
�شهادة تريكواليتي® لدوتا�ش الفر�صة التخاذ خطوات �أكرب
كممثل للأثاث الرتكي يف الأ�سواق العاملية .ونظراً للعمل
يف �صناعة الأثاث ملدة  38عام ًا ،كان لدوتا�ش وجود قوي
متزايد يف ال�سوق مع خطوط �إنتاج خمتلفة ،واحل�صول
على العديد من �شهادات اجلودة الدولية والعديد من جوائز
الت�صميم .كما �أن دوتا�ش التي تعمل حاليا يف �أكرث من 60
دولة ،ت�ستهدف الو�صول �إىل  148متجر عاملي يف غ�ضون
ال�سنوات الأربع املقبلة.

غرف نوم

أنيقة ومريحة وممتيزة عند النوم
أي شيء مينحك نوم ًا مريحاً ،من األبيض النقي إلى األسود الداكن ،ومن
اخلطوط احلادة إلى األنسجة اللينة ،والتفاصيل اجلميلة...إن خلق التوازن
الداخلي املفعم بنظرة جمالية وراحة ومهمة وظيفية يضفي مزيدا من
احليوية على حياتي ...فاعتقد أن كل ذلك هو مكان للعيش».

منتج

جديد
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Mystic

مايستك

«أناقة خشبية وبيضاء في غرفة النوم»

•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•ت�صميم خا�ص جداً منح «جائزة الت�صميم» يف معر�ض 2011 IMOB
•جمموعة  ،LRCواجلوز العتيق الأبي�ض وامللون ،وا�ستخدام اخل�شب الطبيعي،
•يف غرف النوم ،ملحقات غنية داخل خزانة املالب�س
•مر�آة كاملة داخل اخلزانة
•�أدراج مزودة بق�ضبان وخا�صية التوقف الذاتية والكبح يف جميع الوحدات
•جانب �رسير مبطن باجللد الأبي�ض

الفائز بجائزة التصممي 2011 IMOB

7
6

اللون :أبيض شفاف  +جوز أغورا
•1
•
2
•
3

Mystic

قائم زجاجي داخل خزانة املالبس
درج أملونيوم
شماعة مزودة بخلية كهروضوئية

مايستك

•4
•
5
•
6

مصعد خزانة مصمم حسب العميل
درج خفي في جانب خفي
زجاج شيفال رائع

•7

مقعد مايستك

031
030

1

3

4

2

5
من�ضدة
عر�ض  710عمق  551طول 420

�رسير
عر�ض  2190عمق  1751طول 1350

مزينة
عر�ض  1400عمق  551طول 752

خزانة مالب�س مكونة من � 6أبواب
عر�ض  2676عمق  594طول 2351

2

•1
•
2

منضدة درمي بلس (صفح)276 :
بيرتي بيرغر (صفحة)269 :

033
032

بيانكو

Bianco

1

منتج

جديد

«رائع وأنيق وهادئ»

•�إ�ضاءة ح�سا�سة للم�س على ال�رسير
•ملحقات غنية داخل اخلزانة
•مقاب�ض م�ستوردة ملعدن مطلي بالكروم
•ق�ضبان درج م�ستورد بخا�صية توقف ذاتية
وكابح ذاتي

اللون :أبيض شفاف  +جوز أغورا

بيانكو

Bianco

035
034

�رسير
عر�ض  2225عمق  1800طول 860

من�ضدة
عر�ض  562عمق  404طول 860

مزينة
عر�ض  1455عمق  470طول 755

خزانة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2700عمق  658طول 2258

خزانة مالب�س من � 6أبواب
عر�ض  2775عمق  594طول 2445

Passione

باشون

«مجموعة رائعة من األلوان
والتجاعيد والنعومة»

037
036

منتج

جديد

8

اللون :جوز دوتاش  +ورنيش رمادي – بني

•1
•
2
•
3
•4
•5
•
6
•7
•8

مصممة خصيص ًا لرافع اخلزانة
نظام أبواب منزلقة  VWباخلزانة
إضاءة  LEDخاصة تغطي املقدمة،
ونعومة بورجوندي
قضبان أدراج بكوابح مستوردة
وخاصية توقف
إغالق ذاتي جديد مع كابح
شماعات عملية رائعة ومستشعر
لإلضاءة
شماعات بنطلون مع سلة الغسيل
داخل اخلزانة
أدراج خفية مع غطاء زجاجي

6
5

4

3

7

1

039
038

1

Passione

•1

باشون

المبادير ديكور (صفحة)279 :

•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•�ضمان ملدة � 7سنوات للمرة الأوىل يف هذه ال�صناعة
•متت �صناعة خزانة الوحدة مبواد حمددة لدوتا�ش مثل
اجلوز والورني�ش مع النمط املخطط (بني رمادي).

�رسير
عر�ض  3000 2180طول مد 850

من�ضدة
عر�ض  600عمق  415طول 220

مزينة
عر�ض  1535عمق  514طول 763

خزانة مالب�س ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2820عمق  665طول 2248

Carmen

كارمن

«حلياة محددة باللون األبيض :كارمن»
•ت�صميم �سل�سلة دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات
•�أبي�ض ع�رصي المع ي�ستخدم يف جمموعة متناغمة ولون بلوطي
•خزانة تت�ضمن �شماعات خا�صة مزودة ب�إ�ضاءة مدجمة ،توفر بدائل تخزين غنية
ب�أدراج الأملونيوم
•مقاب�ض م�صممة ب�شكل خا�ص
•لوح �أمامي مريح ومبطن باجللد

1

•1

بيرتيه بيرغر (صفحة)269 :

041
040

2

1

3
4

•1
•
2
•
3
•
4

خزانة مزودة بنحو  5أبواب
خزانة مزودة بأبواب منزلقة
شماعات بنظام اإلضاءة الكهروضوئية
درج أملونيوم ورف لألحذية

Carmen

كارمن

043
042

مزينة مريور
عر�ض  796عمق  40طول 796

�رسير
عر�ض  2165 1810طول مد 875

من�ضدة
عر�ض  650عمق  466طول 390

مزينة
عر�ض  1232عمق  466طول 733

خزانة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2700عمق  594طول 2258

خزانة مزودة بنحو � 5أبواب
عر�ض  2563عمق  594طول 2278

Arte

آرتي

«جديدة كل صباح وخطوط ديناميكية»

•وحدات م�صممة بخطوط �أنيقة من اللون الأبي�ض
•ملحقات غنية داخل اخلزانة
•تنجيد باجللد الأبي�ض بجانب ال�رسير

اللون :أبيض شفاف

045
044

منتج

جديد

�رسير
عر�ض  1730 2242طول مد 912

من�ضدة
عر�ض  658طول  413طول 375

مزينة
عر�ض  1097عمق  473طول 770

خزانة مزودة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2432عمق  660طول 2258

درمي
Dream

«هدفها تلبية ما ترنو إليه وبدء أحالمنا»

•ت�صميم �سل�سلة دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات
•باللون الأبي�ض ومغلفة مبواد عالية اللمعان
•مزودة بنظام التوقف وجمموعة من الأبواب املنزلقة والعادية
•مزينة مع م�ساحة تخزين كبرية ،وتغطى الأبواب املنزلقة مبرايا ملونة ب�ألوان خفيفة

047
046

درمي
Dream

•1
•
2
•3
•
4
•5
•
6

2

3

1

خزانة مالبس مزودة بنظام ضوء خفي
بدائل تخزين غنية بفضل األدراج
الداخلية من األملونيوم
أضواء للرف الزجاجي
مزينة مزودة بإضاءة خفية لتكنولوجيا
عالية املستوى و 3مستويات لأللوان
ألواح أمامية قابلة للتعديل ومصابيح ليلية
يزود كل باب من األبواب بنظام توقف
مدمج
5

4

6

•7

ليست هناك حاجة الستئجار خزنة للبحث عن مكان آمن
حق ًا ملمتلكاتك .تطلق دوتاش اآلن منوذج جديد يسمى
غرف نوم درمي املزودة مبساحة تخزين خاصة جداً :خزانة
خفية داخل خزانة املالبس وقفل خاص بك لتبقى نقودك
ومجوهراتك في متناول يديك.

7

049
048

من�ضدة
عر�ض  634عمق  409طول 380

�رسير
عر�ض  2310عمق  1770طول 920

مر�آة للتجميل
عر�ض  1518عمق  696طول 50

مزينة
عر�ض  1520عمق  475طول 766

خزانة مزودة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  3028عمق  653طول 2258

«سيكون هذا يوم عظمي!»

051
050

Elegance

إليجانس

•جوانب وحدة منمقة بنحو  50ملم خطوط اجلوز
•جمموعة من خطوط املعدن والزجاج
•�سدادات مقاومة لل�صدام مركبة يف �أبواب اخلزانة ال�ستخدام هادئ وطويل الأمد
•مقدمة مبطنة باجللد
•�أدراج بنظام االنزالق ب�آلة �سحب وكبح
•مر�آة ت�شمل � 5أبواب

اللون :جوز ممتاز

مزينة
عر�ض  968عمق  478طول 918

�رسير
عر�ض  1740مد  2068طول 1020

من�ضدة
عر�ض  485عمق  446طول 410

خزانة مزودة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2700عمق  705طول 2206

خزانة مالب�س مزودة بنحو � 5أبواب
عر�ض  2297عمق  606طول 2224

053
052

Exclusive

اكسكلوسيف

«تصممي دوتاش خاص بتفاصيل حصرية تعرض
املميزات التي تقدمها»
•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•�ضمان � 7سنوات
•جوز ممتاز ملون
•�شماعات بنظام توقف مدمج مقاوم لال�صطدام وا�ستخدام هادئ
•ق�ضبان �أدراج ونظام كبح �آيل
•خزانة متو�سطة تفتح  180درجة لعر�ض احلجم الكامل للمر�آة

2009 IMOB
الفائز بجائزة التصممي

055
054

Exclusive

اكسكلوسيف

•�صندوق حماط ب�أ�ضواء مدجمة ملنع حوادث النوم؛ وخزانة مزودة ب�أ�ضواء خافتة
•ا�ستخدام متناغم وفريد لأبواب خزانة مالب�س عادية ومنزلقة
•�أق�سام داخلية خلزانة مالب�س و�أرفف ملختلف امللحقات والتجهيزات
•من�ضدة حلقيبة م�ستح�رضات التجميل ،وقائم �رسير ووحدات خزانة

Exclusive

اكسكلوسيف

057
056

3
2
1

6

5
7
•1
•2
•3
•
4

4

أضواء لوحدات أساسية داخل أماكن
تعليق باخلزانة
عالوة على خاصية إضاءة بشاشة باللمس
مع ثالثة أمناط
توقف متام ًا مع نظام كبح مقاوم لالصطدام
مصابيح حساسة للضوء حول ساق السرير
ملنع أي حوادث

•5
•
6
•
7

مزالق أدراج مع حركة زرقاء ثابتة
مقابض أدراج خاصة
درج على شكل ربطة عنق وحزام

اللون :اجلوز املمتيز

من�ضدة
عر�ض  536عمق  434طول 421
�رسير
عر�ض  2800مد  2060طول 1000

مزينة
عر�ض  871عمق  498طول 1200

مزينة
عر�ض  536عمق  498طول 1287

خزانة مزودة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2712عمق  665طول 2258

Hera Antique Oak

هيرا

البلوط العتيقة

«الراحة التي جتعل من النبالء غيورين»

059
058
•مرايا مدخن
•الأكورديون و�أبواب م�سطحة
•�رسير مع نظام جتميع ومقدمة جلدية
•بدائل مزينة منخف�ضة ومرتفعة
•وظيفة تف�صيلية داخل خزانة

�رسير
عر�ض  1846مد  2175طول 1015

مر�آة جتميل
عر�ض  984عق  -طول 500
مزينة
من�ضدة
عر�ض  1034عمق  473طول 870
عر�ض  515عمق  377طول 490

مزينة مرتفعة
عر�ض  760عمق  473طول 1161

خزانة مكونة من � 6أبواب
عر�ض  2400عمق  600طول 2194

خزانة باالنزالق
عر�ض  2432عمق  606طول 2258

061
060

Scarlet

سكارلت

«االستيقاظ احملاط بدفء احلب»
•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•�ضمان � 7سنوات
•�أدراج بنظام االنزالق ب�آلة كبح و�سحب
•خزانة مالب�س متو�سطة تفتح  180درجة لعر�ض احلجم الكامل للمرايا
•ت�صميم خزانة داخلية غني ب�أدراج خا�صة
•مقدمة منجدة
•كوابح مقاومة لال�صطدام مثبتة يف خزانة املالب�س �أغطية �شيفونية ال�ستخدام هادئ وطويل الأمد
•ت�صميم خزانة داخلي مف�صل

063
062

•1

خزانة متوسطة تفتح  180درجة لعرض
مرآة باحلجم الكامل

Scarlet

سكارلت
من�ضدة
�رسير
اللوح الأمامي
عر�ض  2318عمق  80طول  891عر�ض  2095 2318طول مد  891عر�ض  600عمق  473طول 309

مزينة
عر�ض  1100عمق  468طول 757

خزانة
عر�ض  2776عمق  596طول 2170

باسيفيكا

Pasifica

«الرقص الهادئ للشكل الطبيعي
للخشب واللون األبيض»

•منوذج لل�شكل الع�رصي والت�صميم الذي ي�ضم لون اجلوز املتميز والأ�شكال البي�ضاء النظيفة
•نظرة �ساحرة غنية ومقدمة للجلد الأبي�ض
•خيارات ال�صندوق املزودة �أو غري املزودة بقاعدة
•�أنيق و�سهل اال�ستعمال لأبواب خزانة مالب�س مغطاة مبرايا كاملة احلجم وم�صممة مع نظام انزالق الأبواب

065
064

3

•1
•
2
•
3
•
4
•
5

1

2

خزانة مالبس مزودة بأبواب منزلقة
ركن اخلزانة
أبواب اخلزانة
أبواب اخلزانة
أبواب اخلزانة

Pasifica

باسيفيكا

5

4

مر�آة جتميل
عر�ض  800عمق  64طول 584

مقدمة ال�رسير
عر�ض  1712عمق  70طول 1002

�رسير01-
عر�ض  1712عمق  2181طول 1002

�رسير 02 -
عر�ض  1712عمق  2148طول 1002

من�ضدة
عر�ض  654عمق  372طول 406

مزينة
عر�ض  928عمق  468طول 832

067
066

يحظى أثاث باسيفيكا بتوافر تصممي خلزانة العالمة التجارية اجلديدة التي تأتي كبديل للمنوذج احلالي.
وقد �صممت «اخلزانة متعددة الوظائف» بثالثة الباب ،بابان وركن يتيح توافر
جمموعات خا�صة للخزانة وفق ًا لالحتياجات واملنطقة.
مت تهيئة �سل�سلة خزانة املالب�س بت�صميم عملي جداً من حيث حجم و�شكل
الغرفة وجميع منتجات الأقم�شة.

ركن خزانة مالب�س
عر�ض  904عمق  576طول 2212

خزانة من  2باب
عر�ض  928عمق  576طول 2212

خزانة من � 3أبواب
عر�ض  1371عمق  576طول 2212

بركن خزانة مالب�س

ح�صل هذا النموذج اجلديد ،مبجال اال�ستخدام ال�شكلي ،على عظيم التقدير.
تركيبات خزانة با�سيفيكا يف انتظار املتحم�سني يف دوتا�ش لتخزين جميع �أنواع
مالب�س الأ�رسة.

خزانة مالب�س مزودة ب�أبواب منزلقة
عر�ض  2140عمق  677طول 2212

«علم النوم اجليد أثناء الليل»

من اال�سرتخاء مبجرد اال�ستلقاء على الفرا�ش ،وما �إىل
ذلك من اخل�صائ�ص املقاومة للإجهاد .هذا وتتوافر املواد
اخلا�صة مثل �أقم�شة النانو للتكنولوجيا املبتكرة ،والفي�سكو
الذي يعرف ب�أنه الأف�ضل لرواد الف�ضاء خالل الرحالت
الف�ضائية ،ونظم بونيل �سربينغ وبكت �سربينغ واللثي
وغريها الكثري غري الواردة هنا والتي ت�شتمل عليها مراتب
دوتا�ش .هذا وقد �أدى ذلك العمل امل�ضني الذي مت القيام
به حتت قيادة و�إدارة ق�سم البحوث والتطوير بدوتا�ش-
�أدى �إىل ا�ستح�سان العديد من الدول مبا يف ذلك �أوروبا.
وقد �أ�صبحت دوتا�ش �أول �رشكة الرتكية حت�صل على
�شهادة  CEيف فئة الأجهزة الطبية .ولقد عر�ضنا هذا اجلهد
للتعرف على درجة اهتمامنا بكم ونعنى ب�أن تبدءون يوما
جديدا مبزاج طيب يدوم بقية اليوم .ولأننا نعتقد متاما
�أنكم جميع ًا ت�ستحقون الأف�ضل دائم ًا ،فهلم �إىل جمموعة
مراتب دوتا�ش امل�صممة خ�صي�صا لكم.

منذ زمن لي�س ببعيد ،عمدت العديد من املتطلبات
الأ�سا�سية �إىل ارتفاع جودة املنتجات كاختيار املواد املتميزة
وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة والعديد من التفا�صيل املهمة
الأخرى – عمدت �إىل املثالية .وهي مثالية الو�صول �إىل
درجة الكمال التي تعرف
الآن با�سم فرا�ش دوتا�ش.
وكما �سرتى بنف�سك يف
الكتالوج� ،صممت جميع
املراتب لتوفري النوم اجليد
والهادئ والذي ي�ساعدك
على اال�ستيقاظ يف ال�صباح
لبدء يوم جديد ،وتزيدها بالعديد من اخل�صائ�ص مثل
الليونة كري�ش الهنغاري واخلزامى
ورائحة العطر املعب�أة يف كب�سوالت �صغرية و�صوف �صحية
للماعز الثمني ،املعالج �ضد البكترييا والبعو�ض،
بالإ�ضافة �إىل الأقم�شة التي من �ش�أنها �أن متكنك

069
068

«إلى نوم صحي»
«النوم املريح هو أفضل شيء للتخلص من جميع أعباء احلياة ،وأفضل ما
يريح جسدك .ولذلك فإننا نقدم لك سرير الكمال الذي يناسبك واملصنوع
من مواد فائقة اجلودة وبتكنولوجيا خاصة.

الفراش واألسس

071
070

االبتكارات واالجتاهات في مجال
صناعة املراتب من دوتاش أيضاً...
ان م�ؤ�س�ستنا عائلة دوغتا�ش امل�ؤلفة من مئات االالف من اال�شخا�ص العاملني فيها " قامت
ومنذ �سنوات بتحقيق كل النجاحات يف قطاعها وجمالها يف مو�ضوع املفرو�شات بتقدمي
خدماتها  ،يف اال�سواق الداخلية وا�صبحت يف مقدمة املاركات يف اال�سواق املحلية  ،هذا
وا�ضافة اىل جانب ذلك تقوم بالت�صدير اىل  65دولة.
يف ال�صفحات التالية� ،سوف نعر�ض النهج الكامل للمراتب التي مت تطويرها و�إنتاجها
يف م�صنع الإنتاج اخلا�ص بنا ،عن طريق ا�ستخدام مواد مميزة؛ و�سيتم عر�ض املعدات
التي ت�ستخدم التكنولوجيا العالية والتي ُت�ستخدم للمرة الأوىل يف تركيا على يد دوتا�ش.
و�ستتعرفون من خالل عر�ض الكتالوج على مراتب دوتا�ش والعديد من اخل�صائ�ص اجلديدة
واملبتكرة باعتبارها ثورة �صناعية حقيقية يتم تطويرها جللب ال�سعادة �إىل بيتك و�إىل يومك.
هذا وقد مت ت�صنيع مراتب دوتا�ش وفق ًا للمعايري الأوروبية يف امل�صنع الذي ي�شغل م�ساحة
 75,000م 2مبنطقة مغلقة ،ويبلغ حجم الإنتاج ال�سنوي نحو 2.000.000م.2
وقد منحت مراتب دوتا�ش  -لعالمة التجارية الوحيدة يف تركيا – ال�شهادة الطبية CE
باعتبارها مراتب طبية مزودة بفرتة �ضمان ترتاوح ما بني � 10 - 3سنوات .بالإ�ضافة �إىل تلك
املراتب تقدم دوتا�ش �أف�ضل بدائل الأثاث حتت �سقف واحد ،مع جمموعة وا�سعة جداً من
�أثاث غرف النوم وغرف الطعام وغرف املعي�شة وال�شباب والأطفال .نحن نخت�رص الوقت
واجلهد ،فمهما كان مطلبك فتوفر دوتا�ش للجميع �أثاث كل غرفة باملنزل.

ال يحتوي القطن الع�ضوي على كيماويات ت�رض ب�صحة الإن�سان والبيئة ،فهو قطن �صديق للبيئة يتكون ب�شكل كامل من �ألياف
طبيعية .فكل �إن�سان ي�ستخدم املواد الكيميائية ب�شكل م�ستمر يف حياته اليومية؛ لذا فمن ال�رضوري �أن تكون غرف النوم اخلا�صة
بنا والتي نق�ضي فيها ثلث فرتة حياتنا ،بيئة طبيعية .وحيث تكون �أج�سادنا يف �أ�ضعف حاالتها خالل فرتة النوم ،لذا ي�ضمن
النوم على �رسير يت�ألف من �ألياف طبيعية �أن نق�ضي ثلث حياتنا بعيداً عن املواد اخلطرة� ،إنه القطن الطبيعي!
• خيوط قطن طبيعية • �صديقة للبيئة • ال�صورة الأكرث �أمن ًا للمنتج منذ جلبه من احلقل وحتى يقع يف يد امل�ستخدم النهائي • 
�أقم�شة ذات �أن�سجة ع�ضوية طبق ًا للمعايري العاملية ،ف�أن�سجتنا ع�ضوية بن�سبة  ،%100ف�أليافها ذات امللم�س الناعم متنحك �شعوراً
ي�شبه ملم�س احلرير.

متتع ب�أف�ضل �أو�ضاع النوم
الطبيعي

تعترب �سانيتايزد مادة م�ضادات للبكترييا فريدة من نوعها ،مت تطريها لت�ستخدم يف حماية مرتبتك من العديد من امليكروبات
والبكترييا التي ميكن �أن يت�ضاعف عددها ب�شكل كبري يف وقت ق�صري.
ففي الظروف الطبيعية ،تكون مرتبة ال�رسير والألياف اخلا�صة بها مرتع ًا مثالي ًا للميكروبات والبكترييا ميكنها من النمو ،وحل�سن
احلظ متت معاجلة �ألياف �سانيتايزد حلماية الفرا�ش من مثل ه�ؤالء ال�ضيوف غري املرغوب فيهم يف جميع الأوقات.
لقد مت �إثبات حقيقة ما ب�شكل علمي ،وهي �أن �سانيتايزد تعمل دون �شك بفاعلية ملكافحة البكترييا والفطريات والعثة املنزلية.
كما يعمل التعقيم �أي�ض ًا على حماية مرتبة �رسيرك من روائح الفرا�ش والبقع الكريهة التي ت�سببها الكائنات الدقيقة� ،إ�ضافة �إىل
كونه �إحدى املواد املتقدمة يف م�سائل ال�صحة واحلماية ،يقوم التعقيم بالتخل�ص من العثة والفطريات التي قد ت�ؤدي �إىل تعفن
مرتبة ال�رسير اخلا�صة بك .كما حتمل �أليافنا املعقمة �شهادة .406-404 OECD

وداعاً للبكترييا!
وداعاً للميكروبات!

ت�ؤثر درجة حرارة اجل�سم على كفاءة النوم� .إن متو�سط درجة حرارة ج�سم الإن�سان هو  37درجة مئوية ،و متو�سط درجة
حرارة اجللد هو  32درجة مئوية ،كما يكون اجل�سم الب�رشي �أكرث ا�سرتخاء عندما ترتاوح درجة حرارته بني  28و 30درجة
مئوية ،لذا مت ت�صميم ن�سيج يحفظ درجة حرارة اجل�سم عند هذا املعدل خالل النوم ،ذلك بف�ضل �أكيا�س متناهية ال�صغر منظمة
للحرارة.
•خامات طبيعية �صديقة للبيئة
•تقلل كمية العرق
•�ألياف مالئمة للتنف�س

تنظيم درجة احلرارة والنوم

يعترب ن�سيج �سميلويل منتج ًا فريداً من نوعه با�ستخدام �أ�سلوب مطور ،مما يزيد من �شعورك باجلمال عندما ت�ستن�شق روائح الزهور
الربية ذات العطور الفواحة ،حيث ميكنك و�أنت م�ستلق على فرا�شك �أن ت�ستمتع بعبري الهواء الطبيعي حتى يف غرفة نومك.
�أنتج ن�سيج �سميلويل عرب �إ�ضافة العديد من الأكيا�س املتناهية ال�صغر اململوءة بالزيوت والعطور الطيارة �إىل �أن�سجة الألياف خالل
عملية الإنتاج النهائية ،حيث تتك�رس هذه الأكيا�س العطرية التي مت �إرفاقها بالأن�سجة نتيجة االحتكاك وال�ضغط جراء ا�ستخدام
املرتبة ب�شكل منتظم؛ مما قد ي�صدر عبرياً ذكياً .كما مت و�ضع الزيوت والعطور الطيارة يف �أكيا�س من مادة املالمني التي تتك�رس
ب�سهولة مما يتيح للعبري �أن ينت�رش يف الهواء ،فبف�ضل هذا ال�شكل اخلا�ص من الأن�سجة التي حتتوي على عطر نبات اخلزامي؛
�سوف ميتلأ الهواء اخلا�ص بغرفة نومك بذلك العطر وي�ستمر لفرتة طويلة .كما ي�ضفي �سميلويل قيمة على مرتبتك ومينحك
رائحة منع�شة عرب وقايتك من كثري من الروائح الكريهة.

ن�سيم رقيق بعطر نبات
اخلزامي مت جلبه من ب�ساتني
الأزهار.

مادة م�صممة خ�صي�ص ًا حلمايتك �ضد الفريو�سات ال�ضارة التي يحملها البعو�ض واحل�رشات الأخرى (مثل القمل والرباغيث وغريها)
التي ت�سبب م�شكالت �صحية خطرية خا�صة لل�شعوب التي تعي�ش يف �أجواء مناخية دافئة كما هو احلال خالل �أ�شهر ال�صيف.
تعمل هذه املادة التي متت معاجلتها ب�شكل خا�ص ك�شبكة غري مرئية �ضد البعو�ض ،مما يجعل البعو�ض وجميع احل�رشات غري
قادرة على الو�صول �إليك .لذا ف�إنها جتعلك تق�ضي فرتة نوم هانئة دون التعر�ض للإزعاج من قِبل �ضيوف غري مرغوب فيهم،
كما حتميك من الأ�رضار ال�صحية التي ت�سببها تلك احل�رشات� .إ�ضافة �إىل �أن املن�سوجات امل�صممة التي تكون مقاومة للبعو�ض
م�صممة �أي�ض ًا لتكون مقاومة للعثة وبالتايل فهي �شديدة الفعالية يف مقاومة العثة املنزلية .وبف�ضل خا�صية مقاومة هذا الن�سيج
للبكترييا؛ فهو مينع الروائح الكريهة ومينحك �شعوراً بنوم �صحي يف �رسيرك.

مثل ال�شبكة ال�سحرية التي
ت�ستخدم �ضد البعو�ض.

تعترب املادة اخلا�صة امل�سماة تين�سل ،هي يف الأ�صل ن�سيج طبيعي من مادة ال�سلولوز مت �إنتاجه من لب �شجرة الكينا ،ولأنها
طبيعية فهي ت�سمح بتنف�س جيد ،لذا يو�صى با�ستعمالها ب�شكل خا�ص مع �أولئك الذين يعانون من ح�سا�سية الب�رشة .حيث تتمتع
مادة التين�سل مبتانة مادة البولي�سرت �إ�ضافة �إىل متتعها بنعومة احلرير ونقاوة الكتان .كما �أنها �أكرث الأن�سجة الطبيعية التي حتتوي
اال�سرتخاء �إىل جانب �شجرة
على مادة ال�سلولوز وفرة� .إن ملادة التين�سل ت�أثري جديد ومنع�ش للب�رشة كما �أن ا�ستخدامها �شائع ب�سبب قدرتها الفائقة على
الكينا...
التعامل مع الرطوبة .وبعبارة �أخرى ،تقوم بتحويل الرطوبة ب�شكل فعال مما ي�ؤدي �إىل منع حدوث �أي �شعور بقلق قد ينتج
عن العرق .فهي تتمتع مب�ستويات عالية المت�صا�ص الرطوبة .و�إ�ضافة �إىل �ألوانها ذات النقاوة العالية لذا ف�إن هذا الن�سيج ،يبدو
جديداً ب�سبب لونه الزاهي حتى بعد غ�سله يف غ�سالة املالب�س عدة مرات .كما تعترب مادة التين�سل ذات ن�سيج مقاوم للتجاعيد
ميكنها من االحتفاظ ب�شكلها ملدة زمنية طويلة.
يعترب التوتر من �أكرث امل�شكالت �شيوع ًا يف عاملنا املعا�رص ،حيث �أنه  -ول�سوء احلظ – ي�ؤثر �سلبي ًا على كفاءة النوم ،كما يعترب
النوم ل�ساعات غري كافية �سبب ًا من �أ�سباب التوتر .لذا مت تطوير �أن�سجة ريالك�ستك ب�شكل خا�ص من �أجل مواجهة هذه امل�شكلة
الرئي�سة وك�رس هذه احللقة املفرغة من الإحباط مل�ساعدتك يف النهاية للح�صول على نوم هانئ.
و�إذا كان ا�ستخدام الكهرباء ال�ساكنة معروف ًا بتقليله كفاءة النوم؛ لذا تهدف ريالك�ستك �إىل ا�ستبعاد الكهرباء الثابتة وت�أثريها
ال�سلبي على اجلهاز الع�صبي .ومن هنا ف�إنه يقلل من امل�شكالت التي تتعلق بالكهرباء الثابتة بفعالية .ويوفر هذه اخلا�صية التي
ت�ستمر لفرتة طويلة لن�سيج ريالك�ستك ،النوم ب�شكل جيد و�صحي ،فاجل�سد امل�سرتخي يح�صل على الراحة ب�شكل �أ�رسع
ويكون مبقدوره اال�ستيقاظ وهو ي�شعر بالن�شاط رغم النوم ل�ساعات �أقل.
نعرف جميع ًا بع�ض املواقف الفو�ضوية التي قد حتدث يف كل مكان ويف �أي منزل يوجد به �أطفال ب�سبب ما يتعر�ضون له من
�أحداث� ،إال �أن دوتا�ش مل تن�سى �أولئك الآباء الذين لديهم �أطفال ،حيث مت ا�ستخدام ن�سيج خا�ص لتغطية مراتب دوتا�ش
اخلا�صة .وبف�ضل جودة الأن�سجة املقاومة للماء وجميع �أنواع ال�سوائل ،ميكنك �إزالة ال�سوائل ال�ساقطة بعيداً عن �سطح املرتبة
قبل �أن تتخلل �إىل داخلها.
�إن خا�صية مقاومة املاء تعمل �أي�ض ًا على عدم ترك �أي عالمات للعرق ويجعل مرتبتك تبدو جديدة ونظيفة كاليوم الذي ا�شرتيتها
فيه بال�ضبط.
يو�صي با�ستخدام �أنواع املراتب اخلا�صة بنا وامل�صنوعة من �أن�سجة مقاومة للماء ،للأ�رس التي لديها �أطفال لأولئك الذين يعي�شون
يف مناطق دافئة �أو رطبة.
•�إنها توفر احلماية الكاملة �ضد العثة املنزلية والفطريات و�أمرا�ض احل�سا�سية التي ت�سببها.
•حتتفظ املرتبة مبنظر ب�شكلها اجلديد دوماً.
•حتتفظ بن�شاطها طاملا كانت مرتبتك بحالة جيدة.
طرق قيا�س الفعالية :يتم و�ضع الأن�سجة غري الكاملة و�أن�سجة هاي كري® الكاملة يف حاويات منف�صلة ،ثم يتم و�ضع م�ستنبت
من فطريات التعفن .وهنا ت�صبح النتائج وا�ضحة :فال يوجد تعفن على ن�سيج هاي كري® الذي متت حمايته.

•حتتوي املاليني من الأكيا�س البوليمرية على جمموعة من اجل�سيمات امليكرو�سكوبية العطرة والتي ي�ستمر وجودها طاملا
كنت حمتفظ ًا مبرتبتك يف حالة جيدة.
•تبعث حمتويات الأكيا�س املتناهية ال�صغر تبع ًا للحركة على �سطح املرتبة ،ولذا ف�إنها ت�ستمر فرتة زمنية طويلة.
•حتى بعد التعاقب يف ا�سطوانة االختبار  30.000مرة تظل �سين�سك® فعالة.
•تعترب روائح �سين�سك® مرخ�ص بها من قِبل تو�سكى ،فهي �صحية ال ت�رض بالب�رشة.

ق�سط وافر من الراحة،
ووداعاً للتوتر!

"ال ميكن �أن يت�سلل املاء �إىل
داخل املرتبة!"

®

HyCare

هاي كري®

�سين�سك

من أجل التناغم مع درجة احلرارة املثلى...

يعترب ن�سيج ثرمورج مرحلة تطبيقية تغري الأكيا�س الدقيقة التي توقف تنامي احلرارة التي ميكن �أن تتواجد �أثناء فرتة النوم تبع ًا
لدرجة حرارة الغرفة .وهذا ما قد ي�ساعد على التقليل من �آثار العرق .وخالل هذه املرحلة ،تتحول املواد املوجودة يف
الأكيا�س �إىل ال�صورة ال�سائلة .و�إذا حدث ذلك وكان هناك انخفا�ض يف درجة حرارة اجل�سم وفق ًا لعوامل بيئية معينة ،ف�إن
املادة ال�سائلة �سوف تبعث الدفء وت�ساعد على ال�شعور به .وباخت�صار يعمل ن�سيج ثرمورج يف كلي االجتاهني لتقليل الت�أثريات
ال�سلبية لل�شعور بكل من احلرارة والربد الزائدين .ولذا ف�إنه قد ي�ساعد ال�شخ�ص النائم على االحتفاظ بدرجة حرارة مثالية جل�سمه
واحل�صول على نوم هانئ.

اشتري النوع املناسب ،من أجل نوم جيد...

تفوق مرتبة دوتا�ش مناف�سيها ب�سبب خط �إنتاجها عايل اجلودة ،حيث تكمن الأولوية الق�صوى لل�رشكة يف حتقيق �أعلى درجات
الر�ضا لدى العميل .و�أكرب دليل على هذه احلقيقة ي�أتي من خالل جعل ال�سيا�سة اخلا�صة مبدة �إرجاع معظم املرتبات  45يوماً.
بعبارة �أخرى فيما يخ�ص مرتبة دوتا�ش ،يكمن �أكرث الأهداف �أهمية بالن�سبة لنا يف توفري مرتبة منا�سبة تويف باحتياجاتك
وب�أ�سلوب حياتك .لذا متنحك ال�رشكة عر�ض ًا مدته  45يوم ًا لتجربة املرتبة اخلا�صة بك والت�أكد من �أنها منا�سبة لك.
�إن ما �سبق ذكره ب�ش�أن فرتة �إعادة املرتبة ،هو طريقة �أخرى متكنك من مالحظة الفرق عند ا�ستخدام مرتبة دوتا�ش حيث �أنك
�ستنام ب�شكل جيد عندما تتخذ قرار �رشائها.

نحن نضمن لك ذلك...

تثق دوتا�ش يف خط �إنتاجها من املراتب وتفخر �أن تكون كل مرتبة على حدة حتمل العالمة التجارية اخلا�صة بها .لقد �أ�صبحت
هذه الثقة دلي ًال على �أطول فرتات ال�ضمان التي تقدمها �رشكة دوتا�ش لإنتاج املراتب.
يغطي �ضمان دوتا�ش الأجزاء املختلفة من املراتب اخلا�صة بنا مثل الإ�سفنج وال�صناديق ومواد التعبئة ملدد زمنية تتفاوت بني � 3إىل
� 10سنوات.
من ناحية �أخرى ،تعترب دوتا�ش لوكو�س �أول مرتبة يتم ذات ن�سيج خفيف يف تركيا كما �أنها الأوىل التي تقدم �ضمان ًا مدى
احلياة (25عاماً) مما يجعلها ابتكاراً عظيم ًا يف دولتنا.
ال متنحك مراتب دوتا�ش فرتات لل�ضمان منقطعة النظري فقط ،ولكنها تتعهد بنوم هادئ و�صحي.

كل شخص بحاجة إلى مرتبة جيدة.

تعي �رشكة مراتب دوتا�ش بحقيقة �أن اختيار �أي �شخ�ص للمرتبة له ت�أثري بالغ علي �صحته ،و�أن كل �شخ�ص ي�ستحق مرتبة جيدة
و�صحية ،لذا تنتج دوتا�ش جمموعة خمتارة من املراتب تنا�سب جميع الأذواق وامليزانيات.
حتى �إن مناذج مراتب دوتا�ش الأ�سا�سية ت�ضم م�ستوى ال نظري له من اجلودة العالية حيث �أن �سطح املرتبة به العديد من خ�صائ�ص
االبتكار التي يتم �إطالقها للمرة الأوىل عاملياً.
وبعبارة �أخرى ،ال توجد هناك م�شكلة تتعلق مبيزانيتك ،فمراتب دوتا�ش ت�ضم �أف�ضل اخليارات بالن�سبة لك.

الفراش

مرتبة ’ال تقدر بثمن ألنها
فريدة من نوعها‘
رمبا يحقق هؤالء الذين يكرسون كل جهدهم في
الوصول إلى العبقرية ،الكمال ذات يوم ،ويكونون
األفضل واألرفع مقام ًا على اإلطالق ،وليس هؤالء
الذين يسيرون على أمناط مقلدة أو وراء تصاممي
منسوخة ،إنهم هؤالء الذين يحاولون أن يلمسوا
العبقرية التي يضفي عليهم جواً من السعادة يوم ًا تلو
اآلخر عبر الذهاب إلى ما وراء املألوف ،وبإخراجنا من
إيقاع رتابة األيام لتضيف مرح ًا إلى حياتنا .وهذا هو
السبب الذي يجعلك كل ليلة تقضيها في فرشك
– والتي تعتبر فرصة ذات مذاق خاص  -ال تقدر
بثمن .مما يجعلك تشتاق إلى النوم واالستيقاظ يومي ًا
في مراتب إكسكلوسيف سيريس.

إكسكلوسيف

نيو لوكسس

"جتمع بني نعومة ريش اإلوز واملتانة
الفائقة في نفس الفراش"

076
077

•مينحك ا�ستخدام البطانية امل�صممة عاملي ًا من ري�ش الإوز املجري والتي ميكن ا�ستخدامها ب�شكل
م�ستقل على �سطح ال�رسير ،الراحة �صيف ًا و�شتاءاً ،فبها خا�صية �إنفاذ الهواء� .إنها تتخذ �شكل
اجل�سم بدون �إحداث ا�ضطراب يف �شكل العمود الفقري.
•تتمتع بنعومة فريدة من نوعها وتتنوع �شكلها الذي يبقى كما هو على مدار ال�سنني.
•ميكن ا�ستخدامها على �سطح �رسير زنربكي كما ميكن ا�ستخدامها ب�شكل م�ستقل كما �أن
الغالف اخلا�ص ب�سطحها العلوي �سهل الغ�سيل.
•يعترب ري�ش الإوز مادة طبيعية توفر راحة كبرية للم�ستخدم وال ت�سبب العرق ،وال حتدث
�شقوق ًا ولها خ�صائ�ص مقاومة للبكترييا .وهي �أي�ض ًا ال تتجمد يف ال�شتاء وال ينتج عنها عرق
يف ال�صيف.
•تتمتع مبظهر جمايل فهي مبطنة بن�سيج كون حماك جيداً.
1
2
3
4

�1إطار �إ�سفنج �سميك
 ×5×16 ×18 DNSاملحيط
�2إ�سفنج �سميك بالداخل
 8 ×3×16 ×18 DNSوحدة
3زنربك بونيل �16.5سم × 2.4 Ø
مم معامل � 8.5سم
2
4اللبد ال�صلبة /800م

5 5لوح �إ�سفنجي 6×DNS 28
2
6 6احل�شو الداخلي  50جم/م
�7 7سليكون حل�شو الألياف 200
جم/م.2
8 8بكرة �إ�سفنج DNS 8 ×18
9 9ن�سيج حمبوك
1 10حلاف م�صنوع من ري�ش الإوز

•بف�ضل ا�ستخدام �أكيا�س التهوية ،متنع تكون البكترييا �أو الروائح التي تتكون نتيجة دورة
الهواء.

1 11احل�شو الداخلي  50جم/م
 2001 12جم من الن�سيج
1 13الزنربك
1 14خيط
�1 15أكيا�س هوائية

2

•من �أجل �ضمان توزيع مت�ساو للج�سم فوق حلقات الزنربك ،مت ا�ستخدام لباد حراري يقوم
بتوزيع وزن اجل�سم بالت�ساوي فوق كامل �سطح املرتبة.
•�إنها تقوم بدعم ج�سمك وحتتوي على �صفائح عالية الكثافة و�إ�سفنج منزلق.
•ا�ستخدام تقنيات ح�شو برميافيت املتطورة احل�شو يف �ألياف كافة الأ�سطح.
•ارتفاع مبقدار�27سم.
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االرتفاع

نانو

قابل للغ�سل

�سليكون

فليت

ري�ش البط

م�ضاد للبكترييا

زنربك بونيل

ن�سيج حمبوك

زنربك

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

078
079

إكسكلوسيف

الفلي
مرتبة رائعة قرمزية اللون
•تتمتع الفلي ب�شكل فريد من نوعه ي�رس الناظرين ،من خالل ت�صميمها اخلا�ص ون�سيجها �أحمر
اللون واملتني.

10
9
8

6

5
4
2

1
2
3
4
5

6
7
8
9

•تتمتع لوفلي بوجود نظام بونيل الزنربكي.

13
3

�1إطار �إ�سفنج �سميك
 ×5×16 ×18 DNSاملحيط
�2إ�سفنج �سميك بالداخل
 8 ×3×16 ×18 DNSوحدة
 33زنربك بونيل �16.5سم × Ø
 2.4مم � 8.5سم القطر
2
4اللبد ال�صلبة  800جم/م
5لوح �إ�سفنجي وردي اللون 24
�3 DNSسم

15

12

1

14

2
6الربط 50جم/م
�7إ�سفنج ملفوف فائق
�2 ×DNS 24سم
�8إ�سفنج ملفوف فائق
�2 ×DNS 24سم
9ن�سيج من ال�سليكون حم�شو
2
200جرام/م

•يعرف ا�ستخدام الكهرباء ال�ساكنة بتقليل كفاءة النوم ،لذا تعمل ريالك�ستك على �إبعاد
الكهرباء ال�ساكنة وت�أثريها ال�سلبي على اجلهاز الع�صبي .فبف�ضل ريالك�ستك® يح�صل
اجل�سم على الراحة ب�شكل �أ�رسع ويكون مبقدوره اال�ستيقاظ وهو ي�شعر بالن�شاط رغم
النوم ل�ساعات �أقل.
•تعترب مرتبة دوتا�شلوفلي م�ضادة للبكترييا والفطريات وعثة املنزل من خالل �سابيتايزد.
كما تعترب حممية من روائح الفرا�ش والبقع الكريهة التي ت�سببها الكائنات الدقيقة ،حيث
تدوم الوقاية �ضد العفن والفطريات طويالً.

11
7

•بف�ضل مواد �سميلويل و�أكيا�س العطر ،يدوم انتعا�ش ورائحة مرتبتك الذكية.

1 10ن�سيجي
1 11خيط طوله  42مم
2
1 12التوا�صل 50جم/م
�1 13إ�سفنج ملفوف
� 0.8 ×DNS 18سم
2
1 14الربط 15جم/م
�1 15أكيا�س هوائية

•بف�ضل املواد امل�ستخدمة يف نظام لوفلي الواقي من البعو�ض واحل�رشات ،ذلك النظام
الذي يعمل ك�شبكة غري مرئية �ضد احل�رشات والبعو�ض ،لذا ف�إنها جتعلك تق�ضي نوم ًا
هانئ ًا دون �أن ت�سبب لك �إزعاج ًا من قِبل �ضيوف غري مرغوب فيهم.
•يتم ا�ستخدام طبقة �سميكة م�سطحة وكثيفة من الإ�سفنج الناعم لتوفري بيئة �صحية :بف�ضل
مواد احل�شو التي توفر املزيد من اال�سرتخاء.
•االرتفاع� 26 :سم.
•فرتات ال�ضمان� 3 :سنوات بالن�سبة ملواد احل�شو و� 10سنوات بالن�سبة لل�صناديق.
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االرتفاع

نانو

مقاوم للبعو�ض

مقاوم للإجهاد

�سليكون

فليت

ن�سيج ذو وجهني

مقاوم للبكترييا

بونيل �سربينج

ن�سيج معطر

ن�سيج مو�شى

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

إكسكلوسيف

للمرأة والرجل برميام

العرض العاملي الثاني ضمن عالمات جتارية مبتكرة:
مناطق خاصة بالرجل وباملرأة

080
081

العرض العاملي الثاني ضمن عالمات
جتارية مبتكرة :مناطق خاصة بالرجل وباملرأة

•مثل مراتب دوتا�ش الأخرى يف �سل�سلة اك�سكلو�سيف ،ف�إن برميام لديها �أي�ض ًا املزيد من
اخل�صائ�ص املبتكرة والفريدة من نوعها.
•�إن مراتب برميام التي مت تطويرها وفق ًا جلهود �إدارة البحث والتطوير املكثفة لدى دوتا�ش
لبحث دوتا�ش هي الأوىل والوحيدة لدينا التي لها ق�سمان (ق�سمان للرجل و�أخر للمر�أة) والتي
مت ت�صميمها مبوا�صفات خا�صة للرجل واملر�أة نظراً لالختالف بني الرجل واملر�أة يف الوزن
ونقاط ال�ضغط التي ينتجونها على املرتبة.

1

2
3
4
5

1احل�شو الأبي�ض العلوي DNS 22
 × 8 × 12,5احل�شو اجلانبي الأبي�ض
 × 10 × 12,5 DNS 22حميطها
اخلارجي
2زنربك بوكت وهيكلها
3لوح الإ�سفنج القرنفلي DNS 24
� 2سم
4هايرب لوح الإ�سفنج �DNS 2 24سم
2
5طبقة خارجية  50جم/م

االرتفاع

النانو

�6 6إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب
× � 2سم
�7 7إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب
× � 2سم
2
�8 8ألياف ح�شو ال�سليكون  200جم/م
9 9ن�سيج القما�ش
1 10خيط الن�سيج

م�ضاد للح�رشات

م�ضاد للإجهاد

•الفكرة الرئي�سية يف برميام هي تقدمي عرو�ض مثالية لكل من الرجل واملر�أة يف مرتبة واحدة.
و�أثناء ت�صميم هذه املرتبة مت الأخذ يف االعتبار االختالفات الت�رشيحية بني الرجل واملر�أة
واختالف الوزن �أي�ض ًا ونتج عن ذلك ت�صميم نوعان ولكن ب�أجزاء م�شرتكة يف مناطق خمتلفة
مت دجمها ببع�ض.
•اجلزء املخت�ص بالرجل يف برميام له خم�س مناطق مت �إدراجها يف نظام زنربك بكيت ،بينما
املر�أة لها �سبعة مناطق.
•بف�ضل نظام زنربك بوكت واملناطق الأخرى املخت�صة بكل من الرجل واملر�أة ,ف�إنه قد مت دعم
كل جزء من �أجزاء اجل�سم بزنربك خا�صة مبناطق خمتلفة من �ضغط اجل�سم ,مما ي�ضمن نوما ذو
خ�صو�صية و�صحي ومتوا�صل ومريح.
•يف حني �أنه من املعلوم �أن الكهرباء ال�ساكنة تقلل من الراحة �أثناء النوم ,ف�إن ريالك�ستك®
تعمل على التخل�ص من ال�شحنة الكهربائية ال�ساكنة و�آثارها ال�سلبية على اجلهاز الع�صبي
وبف�ضل ريالك�ستك® ي�ستطيع �أن يكت�سب اجل�سم راحة �أف�ضل و�أ�رسع جتعله ي�شعر بالراحة
والن�شاط عند اال�ستيقاظ.
•دوتا�ش برميام �ضد البكترييا ومعقمة ومتنع جميع �أنواع البكترييا والفطريات التي قد ت�رض �أفراد
العائلة ,وعلى وجه اخل�صو�ص الدقيقة منها� .إن مرتبتك ذات حماية �أي�ض ًا من روائح ال�رسير
والروائح الكريهة التي ت�سببها الكائنات الع�ضوية الدقيقة ،حيث تدوم �أي�ض ًا فرتة �أطول ملواجهة
عفن الفطريات.
•بف�ضل املواد امل�ضادة للبعو�ض ف�إن برميام مينع جميع �أنواع احل�رشات والبعو�ض ويعمل ك�شبكة
خفية م�ضادة للبعو�ض ومن ثم ت�ستطيع احل�صول على نوما هانئا بدون �أي ح�رشات غري
مرغوب فيها.
•مت ا�ستخدام �إ�سفنج ناعم ومطلي وملفوف وذو كثافة عالية مفرطة و�سمك � 8سم من �أجل
توفري خ�صائ�ص بيئة العمل ،وبف�ضل مواد احل�شو تلك ف�إن برميام تقدم راحة �أكرث.
•االرتفاع� 25 :سم
•ال�ضمان� 3 :سنوات ملواد احل�شو و� 10سنوات للزنربك.االرتفاع � 26سم

1 11طبقة خارجية  15جم/م
2
1 12الن�سيج  200جم/م
2
1 13طبقة خارجية  50جم/م
�1 14أكيا�س هوائية

املنطقة اخلا�صة بالأنثى

2

املنطقة اخلا�صة بالرجل

�سليكون

م�ضاد للبكترييا

زنربك بوكت

ن�سيج القما�ش امل�شغول

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

إكسكلوسيف
كالمياك�س بالك ستار

من أجل احلصول على تناغم درجة احلرارة املثالى...
•�إن الإ�صابة بنزلة برد خالل النوم ب�سبب تغري م�ستوى درجة حرارة الغرفة �أو ج�سم الإن�سان
والذي ي�سبب �شعوراً �إما بالربد ال�شديد �أو باحلر ال�شديد يعترب جمرد حكاية .فبف�ضل مرتبة
كالمياك�س بالك �ستار من دوتا�ش املجهزة بتكنولوجيا خا�صة تقوم باحلفاظ على درجة حرارة

•تنظم مرتبة كالمياك�س بالك �ستار من دوتا�ش ،والتي تزيد من كفاءة النوم ،درجة
احلرارة التي ت�ست�شعر فوق املرتبة من خالل �ضبطها يف �شكل مواز الحتياجات ال�شخ�ص
النائم بف�ضل ن�سيج ثرموريج.
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7
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2
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3

1

•يعترب ن�سيج ثرموريج مرحلة تطبيقية لتغيري الأكيا�س متناهية ال�صغر والتي تتحكم بالدفء
الزائد الذي رمبا يتولد �أثناء فرتات النوم تبع ًا لدرجة حرارة الغرفة .ومن خالل ذلك،
ميكن تقليل الت�أثريات الناجتة عن العرق وخالل تلك املرحلة ،تتحول املواد داخل
الأكيا�س �إىل �سائل� ،إذا حدث ذلك وكان هناك انخفا�ض يف درجة حرارة اجل�سم
ب�سبب العوامل البيئية ،تقوم املادة ال�سائلة ببعث الدفء وامل�ساعدة على الإح�سا�س به.
وباخت�صار ،يعمل ن�سيج ثرموريج ب�ضبط حرارة الن�سيج التي تعمل يف االجتاهني من
�أجل تقليل الت�أثريات ال�سلبية للدفء �أو الربد ال�شديدين .لذا فهي ت�ساعد ال�شخ�ص النائم
على االحتفاظ بدرجة حرارة اجل�سم املثالية والتمتع بنوم هانئ.

6
4

� 11إطار �إ�سفنج �سميك
 ×5×16 ×18 DNSاملحيط
� 22إ�سفنج �سميك بالداخل
 8 ×3×16 ×18 DNSوحدات
 33بونيل بونيل �16.5سم × 2.4 Ø
مم معامل � 8.5سم
2
 44اللبد ال�صلبة /800م
 55لوح �إ�سفنجي
6×DNS 28

اجل�سم يف ال�صورة املثالية يف جميع الأوقات .حيث مت ت�صميم م�صحح ميزان درجة
احلرارة اخلا�صة مبرتبة كالمياك�س بالك �ستار من �أجلك كي ت�ستمع بنوم هانئ طوال
الليل على مدار ال�سنة.

1

 66الربط 50جم/م
� 77إ�سفنج ملفوف
 DNS 24فائق × �2سم.
� 88إ�سفنج ملفوف
 DNS 24فائق × �2سم.
2
�9سليكون حل�شو الألياف 400جم/م .
2

14

1 10ن�سيج.
1 11خيط طوله 42مم.
2
1 12الربط 50جم/م .
�1 13إ�سفنج ملفوف
�0.8 × DNS 18سم
2
1 14التوا�صل 15جم/م .
�1 15أكيا�س هوائية

•تتحول مرحلة التغري يف الأكيا�س املتناهية ال�صغر التي يتم تطبيقها على الأن�سجة �إىل
�سوائل حيث تقوم بالتحكم يف درجات احلرارة العالية وتنتج �شعوراً بن�سيم رقيق،
بينما تقوم الأكيا�س املتناهية ال�صغر ال�رضورية بتزويدنا بالدفء املطلوب يف حالة حتولها
�إىل احلالة ال�صلبة .لن ي�ؤدي غ�سيل قما�ش الثريموريج �إىل حدوث �رضر بالتكنولوجيا
امل�ستخدمة .يعمل ن�سيج ثرموريج كعازل لتقليل الت�أثريات اخلا�صة بالتغريات يف درجة
حرارة اجل�سم ،ومن خالل ذلك يزيد من فاعلية النوم.
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جهاز تكييف

�سليكون

فليت

ن�سيج ذو وجهني

م�ضاد للبكترييا

زنربك بونيل

ن�سيج حمبوك
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�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو
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إكسكلوسيف

سكارلت

•ت�صميم خا�ص للن�سيج امل�شغول مكمل لل�سل�سلة اخلا�صة بهذا املفهوم.
•يف هذه املرتبة عالية الكثافة املفرطة ذات الأبعاد � 6سم × � 12 = 2سم ف�إنه قد مت ا�ستخدام
الطبقات الناعمة و�إ�سفنج ملفوف لتوفري راحة �أكرث
• •مت تزويد مراتب �سكارليت بنظام زنربك بونيل.
•االرتفاع� 25 :سم
•ن�سيج قما�ش م�شغول ذو ت�صميم خا�ص والذي يكمل املجموعة.
•مت �صنع مراتب درمي من خالل نظام زنربك بونيل.
10
9

11

8

7

6

5
4

12

2

13
3

1
2
3
4

�1إطار �إ�سفنج �سميك
 × 5 × 16 × 18DNSحميطها
اخلارجي
2ح�شو �إ�سفنج داخلي
8 × 3 × 16 × DNS 18
وحدات
3زنربك بونيل � 16,5سم × 2,4 Ø
مم وقطره � 8,5سم
2
4لبد �صلبة  800جم /م

5
6
7
8

15

1

5لوح الإ�سفنج القرنفلي
� 3 DNS 24سم
6طبقة خارجية  50جم /م
�7إ�سفنج ملفوف
 DNS 24ارتفاع × � 2سم
�8إ�سفنج ملفوف
 DNS 24ارتفاع × � 2سم

�9 9ألياف ح�شو ال�سليكون  200جم /م
1 10ن�سيج القما�ش
1 11خيط الن�سيج  42مم
2
1 12طبقة خارجية  50جم /م
�1 13إ�سفنج ملفوف
2
1 14طبقة خارجية  18جم /م
�1 15أكيا�س هوائية

2

2

®

14

HyCare

•يف هذه املرتبة ذات الكثافة العالية ب�سمك � 7سم ،ف�إنه قد مت ا�ستخدام هايرب وطبقة ناعمة
و�إ�سفنج ملفوف من �أجل املزيد من الراحة.
•فرتات ال�ضمان� 3 :سنوات ملواد احل�شو و� 10سنوات للزنربك.
•تعمل �ساندرك (فتحات اجلوانب) على تزويد انت�شار الهواء داخل املرتبة وت�ساعد يف حمو
رائحة عرق اجل�سم و�إزالتها على طبقة خارجية للن�سيج يف وقت واحد ,تن�شط �ساندرك
الب�رشة وتخفي �أثر الهرم وذلك من خالل حماية الب�رشة حتى يف �أثناء النوم.
•�إطار �إ�سفنج �سميك  x 5 x 16 DNS 18حميطها اخلارجي
•ح�شو �إ�سفنج داخلي � 8 x 3 x 16 DNS 18أجزاء
•زنربك بونيل � 16,5سم  2,4 Øملم � 8,5سم قطرها
•هارد فلت  800جم/م²
•�إ�سفنج قرنفلي مطلي  DNS 24هايرب � 3سم
•طبقة خارجية  50جم/م²
•�إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب � 2سم
²
• �ألياف ح�شو ال�سليكون  200جم/م
• •ن�سيج القما�ش (م�شغول و�ضد البكترييا ومعطر و�ضمن تكوينات الطقم)
•خيط الن�سيج  42مم
•�إ�سفنج ملفوف � 0,8 × DNS 18سم
•ال يحتوي هذا املوديل على �أكيا�س هوائية ،ولكن يحتوي على خيوط ن�سيجية على جميع
اجلوانب بد ًال منها.
•ن�سيج القما�ش اخلا�ص طبق ًا ملوا�صفات هاي كري و�سين�سك

26
االرتفاع

النانو

�سليكون

فيلت

قابلة للتغيري

م�ضادة للبكترييا

زنربك بونيل

الن�سيج املعطر

ن�سيج م�شغول

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

إكسكلوسيف

درمي

"درمي :املرتبة الهوائية"

•ن�سيج مت�شابك ذو ت�صميم خا�ص مكمل للطقم.
• مت ت�صنيع مرتبة درمي بنظام زنربك بونيل.
•يف هذه املرتبة ذات الكثافة العالية املفرطة والأبعاد � 6سم × � 12 = 2سم ،ف�إنه قد مت
ا�ستخدام الطبقات الناعمة و�إ�سفنج ملفوف لتوفري ال�سالمة ال�صحية والراحة الكاملة للإن�سان.

•�إطار �إ�سفنج �سميك  × 5 × 16 DNS 18حميطها اخلارجي
•�إ�سفنج �سميك بالداخل  8 × 3 × 16 DNS 18قطع
•زنربك بونيل م�ضغوط � 16,5سم ×  2,5مم وقطرها � 8,5سم

10
9

•لبد �صلبة  2 800جم

11

8

•ال�ضمان� 3 :سنوات للمراتب املح�شوة ,و� 10سنوات للمرتبة امل�ضغوطة.

7

• �إ�سفنج قرنفلي مطلي � DNS3 24 24DNSسم

6

5
4

12

2

15

•طبقة خارجية  50جم/م

13
3

1

2

•�إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب � 2سم

14

•�ألياف ح�شو �سليكون  200جم/م
1
2
3
4
5

� 11إطار �إ�سفنج �سميك × 18DNS
 × 5 × 16حميطها اخلارجي
 22ح�شو �إ�سفنج داخلي × DNS 18
 8 × 3 × 16وحدات
 33زنربك بونيل � 16,5سم × Ø
 2,4مم وقطره � 8,5سم
2
 44لبد �صلبة  800جم/م
 55لوح الإ�سفنج القرنفلي 24
� 3 DNSسم

 66 6طبقة خارجية  50جم /م
� 77 7إ�سفنج ملفوف  DNS 24ارتفاع
× � 2سم
� 88 8إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب
× � 2سم
� 99 9ألياف ح�شو ال�سليكون 200
2
جم/م
 101 10ن�سيج القما�ش

•ن�سيج قما�ش (م�شغول و�ضد البكترييا ومعطر و�ضمن تكوينات الطقم)

2

®

2

 111 11خيط الن�سيج  42مم
2
 121 12طبقة خارجية  50جم /م
� 131 13إ�سفنج ملفوف
� 0,8 × DNS 181 14سم
2
 141 15طبقة خارجية  18جم /م
� 151 16أكيا�س هوائية

HyCare

•خيط الن�سيج  42مم
•�إ�سفنج ملفوف � 0,8 × DNS 18سم
•�أكيا�س هوائية
•ن�سيج القما�ش اخلا�ص وفق موا�صفات هاى كري و�سين�سك
•االرتفاع � 26سم

26
االرتفاع

النانو

�سليكون

فيلت

قابل للتغيري

�ضد البكترييا

زنربك بونيل

الن�سيج املعطر

ن�سيج م�شغول

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان املادة املح�شوة

084
085

إكسكلوسيف

بلس

•ت�صميم خا�ص للن�سيج امل�شغول مكمل لل�سل�سلة اخلا�صة بهذا املفهوم.
•بف�ضل نظام بوكيت �سربجن واخلم�س مناطق التي به ،مت دعم اجل�سم بزنربك
خا�صة مبناطق ال�ضغط املختلفة ،حيث ي�ضمن هذا احل�صول على نوم ذو
خ�صو�صية ومتوا�صل و�صحي ومريح.

•االرتفاع� 25 :سم

•فرتات ال�ضمان� 3 :سنوات ملواد احل�شو و� 10سنوات للزنربك.

•تعمل �ساندرك (فتحات اجلوانب) على تزويد انت�شار الهواء داخل املرتبة وت�ساعد يف
حمو رائحة عرق اجل�سم و�إزالتها على طبقة خارجية للن�سيج يف وقت واحد ,تن�شط
�ساندرك الب�رشة وتخفي �أثر الهرم وذلك من خالل حماية الب�رشة حتى يف �أثناء النوم.

• •يف هذه املرتبة عالية الكثافة املفرطة ذات الأبعاد � 6سم × � 12 = 2سم ف�إنه
قد مت ا�ستخدام الطبقات الناعمة و�إ�سفنج ملفوف لتوفري ال�سالمة ال�صحية والراحة
الكاملة للإن�سان.

•ح�شو الإ�سفنج العلوي  × 5 × 16 × 18DNSيف حميطها اخلارجي
•ح�شو الإ�سفنج اجلانبي  × 10 × 12,5 DNS 22يف حميطها اخلارجي

8
7

•“زنربك بوكت” نظام زنربك ( 5مناطق)

10

6
5

•�إ�سفنج قرنفلي مطلي  DNS 24ارتفاع � 2سم

4
3

11
12

2
1

1

2
3
4

1احل�شو الأبي�ض العلوي
 × 8 × 12,5 DNS 22احل�شو
اجلانبي الأبي�ض
× 10 × 12,5 DNS 22
حميطها اخلارجي
2زنربك بوكت وهيكلها
3لوح الإ�سفنج القرنفلي
� 2 DNS 24سم
4ارتفاع لوح الإ�سفنج �DNS 2 24سم

5
6
7
8
9

5طبقة خارجية  50جم/م
�6إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب
× � 2سم
�7إ�سفنج ملفوف  DNS 24هايرب
× � 2سم
2
8ن�سيج ال�سليكون املح�شو  200جم/م
9ن�سيج القما�ش

•طبقة خارجية  50جم/م

13

2

•�إ�سفنج ملفوف  DNS 24ارتفاع � 2سم
•�ألياف ح�شو ال�سليكون  200جم/م

2

®

2

•ن�سيج القما�ش (م�شغول و�ضد البكترييا ومعطر و�ضمن تكوينات الطقم)

1 10خيط الن�سيج
1 11طبقة خارجية 15جم/م
2
1 12الن�سيج  200جم/م
2
1 13طبقة خارجية  50جم/م
�1 14أكيا�س هوائية
2

•خيط الن�سيج  42مم
•ال يحتوي هذا املوديل على �أكيا�س هوائية ،ولكن يحتوي على خيوط ن�سيجية على
جميع اجلوانب بد ًال منها.

HyCare

•ن�سيج القما�ش اخلا�ص طبق ًا ملوا�صفات هاي كري و�سين�سك.

5

25
االرتفاع

14

•�إ�سفنج مطلي  DNS 24هايرب � 2سم

النانو

املنطقة اخلا�صة بالرجل

�سليكون

م�ضاد للبكترييا

زنربك بوكيت

ن�سيج القما�ش امل�شغول

ن�سيج القما�ش املعطر

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

086
087

سينسيتف

فيسكو فلكس
"املتانة املثالية من أجل البيئة اجلسدية"

1 1مقطع �إ�سفنج خم�صو�ص HR 35
2 2لوح �إ�سفنج رمادي � 4سم DNS 22
�3 3إطار �إ�سفنج داخلي DNS 22

10 × 15
4 4زنربك �سريكفلوك�س ( 40ناب�ض �صلب
�أ�سود –  80ناب�ض لني)

5 5لوح �إ�سفنج � 5سم HR

�6 6إ�سفنج في�سكو � 5سم
2
7 7لرابط  50جم/م
2
�8 8ألياف ح�شو الإ�سفنج  400جم/م
9 9ن�سيج م�شغول
1 10خيط الن�سيج

�1 11أكيا�س هوائية
1 12الرابط  15جم/م
1 13بكرة �إ�سفنج � 0,8 × DNS 18سم
2

•تتكون “زنربك �سريكوفلك�س” طويلة الأمد من ثالثة �أجزاء والتي ومت
و�ضعها يف حجرات م�صممة خ�صي�ص ًا وفق ًا ل�ضغط اجل�سد ،مت توفري املتانة
املثالية من �أجل البيئة اجل�سدية ومل ي�صد �أي �ضجيج.
•ومن �أجل حت�سني نوعية النوم وحمية املنحنى الطبيعي للعمود الفقري ،مت
ا�ستخدام عدد  40ناب�ضا �صلبا و 80لينا مبجموع  120ناب�ض والتي متت
موائمة �صالبتها مع قيم �ضغط اجل�سد( .مقا�س )200 × 160
•ومن �أجل توفري املزيد من الراحة مت تدعيم ال�سطح ب�إ�سفنج DNS 60
في�سكو من ارتفاع � 5سم ومت احلد من احلركات الال�إرادية �أثناء النوم
و�ضمان نوم ًا هانئ ًا ومريحاً.
•تتمتع باملظهر اجلمايل مع تبطينها بالن�سيج امل�شغول املغزول خ�صي�صاً.
•وبف�ضل الأكيا�س الهوائية امل�ستخدمة ،ف�إنها متنع من تكون البكترييا �أو
التعرق �أو رائحة توفري تدوير الهواء.
•االرتفاع � 27سم

27
االرتفاع

النانو

�سليكون

فيلت

م�ضادة للبكترييا

�سريكفلوك�س زنربك

ن�سيج م�شغول

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

سينسيتف

التكس بوكت
"لكي تشعر بالمتيز حتى أثناء نومك،
يجب أن حتسن االختيار األول"
9
14

8

10
6

7
5

14
4

3

11
12

2
1

1
2
3
4

1زنربك بوكت زنربك كاركا�س (زنربك
بوكت) خم�س مناطق 1.9-1.7
2لوح الإ�سفنج � 2 DNS HR 35سم
3فرو الت�شبيك
�4إ�سفنج في�سكو العر�ض × الطول × 5
�سم DNS 50

23
االرتفاع

5 5طبقة خارجية  30جم/م²
�6 6ألياف  300جم/م²
7 7طبقة خارجية  15جم/م²
8 8الن�سيج
9 9خيط الن�سيج
1 10طبقة خارجية  15جم/م

13

�1 11ألياف  200جم/م²
1 12طبقة خارجية  30جم/م²
1 13ذات مزالق

30º
ميكن غ�سلها

•تعترب التك�س بوكت طراز مرتبة غري �إ�سفنجي والذي ي�ضم ب�شكل �أنيق �إ�سفنج
الالتك�س امل�صنوع من �شجر املطاط اال�ستوائي كاوت�شوك وحالة من �إنتاج التقنية
الفنية “زنربك بكت” نظام الناب�ض ،حيث يعترب هذا الطراز الفريد �إ�ضافة كبرية
خلط �إنتاج مراتب دوتا�ش لتوفري املزيد من الراحة.
•ت�ضمن مراتب التك�س بوكت املدعومة مبوائمة �شكل اجل�سم و�إ�سفنج الالتك�س
ذو الكثافة العالية � 6 DNS 70سم وزنربك بوكت احليوية يف م�ستويات �سمك
خمتلفة الواقعة يف ثالثة مناطق ،الراحة الق�صوى والنوم الهادئ.
•مت تزويد هذا الطراز �أي�ض ًا مبواد التك�س ذات تقنيات �إنتاج عالية خا�صة والتي يوجد
بها قنوات هواء داخلية من �أجل تنظيم توازن التهوية واحلد من تكاثر البكترييا
وامليكروبات.

5
النانو

م�ضاد للح�رشات

مكافح للإرهاق

في�سكو

املناطق

م�ضاد للبكترييا

زنربك بوكت

ن�سيج القما�ش امل�شغول

مزالق

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

088
089

سينسيتف

فيسكو بكت

"محاطة بالنجوم التي تبحث عن األفضل ،أفضل تركيبات فيسكو
وزنبرك بوكت"
•تعترب مرتبة في�سكو بوكت واحدة من النماذج امل�صممة ب�شكل خا�ص يف �سل�سلة مراتب دوتا�ش
�سين�سيتف وهي عبارة عن توليفة من �إ�سفنج في�سكو الذي ا�ستخدمته وكالة الف�ضاء الأمريكية
نا�سا لأول مرة ونظام زنربك بوكت ذو الإنتاجية عالية التقنية.
•يتم ا�ستخدام �إ�سفنج في�سكو  DNS 50يف �سين�سيتف في�سكو بكت.
9

14

8

10
6

7
5

14
4

3

11
12

2

1
2
3
4

1احل�شو اجلانبي العلوي �أبي�ض 22
 × 10 × 12,5 DNSحميطها
اخلارجي
2زنربك بوكت زنربك كاركا�س (زنربك
بوكت)  5مناطق 1.9 – 1.7
 33لوح الإ�سفنج DNS HR 35
� 2سم
4الفرو املت�شابك
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1

5
6
7
8

13

�5إ�سفنج في�سكو العر�ض × الطول × 5
�سم DNS 50
6طبقة خارجية  30جم/م²
7الألياف  300جم/م²
8طبقة خارجية  15جم/م²

9 9الن�سيج
1 10خيط الن�سيج
1 11طبقة خارجية  15جم/م²
1 12الألياف  200جم/م²
1 13طبقة خارجية  30جم/م²
1 14ذات مزالق

30º
ميكن غ�سلها

•بف�ضل نظام زنربك بوكت ومناطق الوزن اخلم�سة ،ف�إنه �سيتم دعم كل جزء من �أجزاء
اجل�سد بزنربك معب�أة خ�صي�ص ًا ذات قوت حتمل �ضغط متفاوتة.
•تعترب تين�سيل® �ألياف �سيليوز طبيعية م�ستخل�صة من لب �شجرة الكينا ولديها �إح�سا�س
منع�ش على اجللد ولديها تنظيم رطوبة كبرية .تعترب تين�سيل® معمرة كالبولي�سرت
وناعمة كاحلرير وجديدة مثل الكتان ومن املعلوم �أنها من �ألياف ال�سيليوز الطبيعية
املتاحة الأكرث دميومة و�أنها تزيل العرق الذي ي�سببه الن�سيج .كما حتتفظ برونقها
و�شكلها الطبيعي من ناحية اللمعان وزوال الألوان بعد عدة مرات من الغ�سيل ،كما
تعترب تين�سيل �أي�ض ًا من املواد غري قابلة للتجاعيد.
•يف حني �أنه من املعلوم �أن الكهرباء ال�ساكنة تقلل من الراحة �أثناء النوم ,ف�إن
ريالك�ستك® تعمل على التخل�ص من ال�شحنة الكهربائية ال�ساكنة و�آثارها ال�سلبية على
اجلهاز الع�صبي وبف�ضل ريال�ستك® ي�ستطيع �أن يكت�سب اجل�سم راحة �أف�ضل و�أ�رسع
جتعله ي�شعر بالراحة والن�شاط عند اال�ستيقاظ.
•تعترب مرتبة في�سكو بوكت معقمة م�ضادة للبكترييا ومكافحة للبكترييا والفطريات
والعث املنزلية والتي قد ت�ؤذي �أ�رستك خا�صة الدقيق منها .يحمي التعقيم �أي�ض ًا املرتبة
�ضد روائح ال�رسير والبقع القبيحة التي ت�سببها الكائنات الدقيقة.
•�أ�ضف �إىل ذلك ،ف�إنه يتم التخل�ص من الفطريات والعفن التي من �ش�أنها �أن ت�سبب
تهالك املرتبة وذلك عن طريق التعقيم وبالتايل يطول عمر املرتبة.
•ت�ساعد و�سيلة مرتبة في�سكو بوكت امل�ضادة للبعو�ض® على بقاء جميع �أنواع احل�رشات
والبعو�ض بعيدا عنك وبالتايل توفر نظافة �إ�ضافية.
•ميكن فتح مزالق ن�سيج في�سكو بوكت وبالتايل ن�ستطيع غ�سل الأجزاء العلوية وال�سفلية
يف �آلة الغ�سيل عند درجة حرارة ( 30درجة مئوية) �أو عن طريق التنظيف اجلاف.
•االرتفاع� 23 :سم.
•فرتات ال�ضمان� 3 :سنوات ملواد احل�شو و� 10سنوات للزنربك.

5
النانو

م�ضاد للح�رشات

مكافح للإرهاق

في�سكو

املناطق

م�ضاد للبكترييا

زنربك بوكت

ن�سيج القما�ش امل�شغول

مزالق

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

سينسيتف

فيسكو سيهير
"لكي تشعر بالمتيز حتى أثناء نومك،
يجب أن حتسن االختيار األول"

•في�سكو �سيهري هي مرتبة خالية من الزنربك م�صنوعة من الإ�سفنج.
•�صممت مرتبة في�سكو �سيهري لكي متنحك �شعوراً بالنوم فوق ال�سحاب بف�ضل
�إ�سفنج في�سكو عايل الكثافة امل�ستخدم من �أجل حيوية اجل�سد والتي تتالءم مع �شكل
ج�سدك.
•ت�ساعد في�سكو �سيهري على التخل�ص من احلاجة �إىل التقلب �أثناء النوم ومن ثم ت�شعر
بالطاقة واحليوية عند ا�ستيقاظك من نومك بعد نوم ليلة هادئة.
•يتم ا�ستخدام التعقيم امل�ضاد للبكترييا يف في�سكو �سيهري ويعترب مكافح ًا للبكترييا
والفطريات وعث املنزل والتي قد ت�ؤذي �أ�رستك خا�صة الدقيق منها .يحمي التعقيم
�أي�ض ًا املرتبة �ضد روائح ال�رسير والبقع القبيحة التي ت�سببها الكائنات الدقيقة كذلك
يتم التخل�ص من الفطريات والعفن التي من �ش�أنها �أن ت�سبب تهالك املرتبة وذلك عن
طريق التعقيم وبالتايل يطول عمر املرتبة.
•يعمل ن�سيج في�سكو �سيهري امل�ضاد لال�شتعال على بقائك �آمناً.
•مت تغطية في�سكو �سيهري ب�ألياف ح�شو خم�ص�صة لغطاء املرتبة.
•ميكن غ�سل غطاء مرتبة في�سكو �سيهري يف �آلة الغ�سيل حتت درجة حرارة ( 30درجة
مئوية) �أو عن طريق التنظيف اجلاف.
•االرتفاع� 19 :سم.
•فرتات ال�ضمان� 3 :سنوات ملواد احل�شو و� 10سنوات للزنربك.
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4
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�1 1إ�سفنج ناعم  DNS 30العر�ض ×
الطول × � 10سم
�2 2إ�سفنج في�سكو العر�ض × الطول × 7
�سم – DNS 50

3
4
5
6

8

3الفرو املت�شابك  90جم/م²
4طبقة خارجية  30جم/م²
�5ألياف ح�شو ال�سليكون  200جم/م²
6ن�سيج مقاوم لال�شتعال والبكترييا

�7 7ألياف ح�شو ال�سليكون  200جم/م²
8 8طبقة خارجية  30جم/م²
9 9ذات مزالق
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االرتفاع

النانو

مقاوم لال�شتعال

مزالق

�سليكون

في�سكو

م�ضادة للبكترييا

ن�سيج م�شغول

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

090
091

مجموعة درمي

المريحة إرجواليف
"يستحق جسدك أن يحصل على دعم
جيد خاصة أثناء النوم"
9

8
7

•مرتبة �إرجواليف التي �صممت لتنا�سب �شكل اجل�سم مزودة بنظام زنربك
بونيل �شديد ومدعومة بكثافة عالية و�إ�سفنج ناعم ملفوف.
•�إن مرتبة �إرجواليف ذات الو�سائد الفاخرة والتي مت تنجيدها بن�سيج ناعم
ومغزول ومقاوم للماء توفر دعم كامل للج�سد وت�ضمن احلفاظ على العمود
الفقري واحلبل ال�شوكي يف مو�ضعهم ال�صحيح وبالتايل ت�ضمن نوم ًا متوا�ص ًال
من خالل التخل�ص من ال�ضغط الع�صبي املحتمل على �أجزاء من اجل�سد مثل
الظهر �أو الرقبة.
•ميكن �إزالة الو�سادة التي تغطي �أعلى املرتبة وغ�سلها يف الغ�سالة.

10
6

10

5

16
4
2

11
3

12
1

1
2
3
4
5
6

�1إطار �إ�سفنج �سميك
 × 5 × 16 × DNS 18حميطها
اخلارجي
�2إطار �إ�سفنج �سميك
3زنربك بونيل � 16,5سم × 2,4 Ø
ملم � 8,5سم قطر
4هارد فيلت  800جم/م²
5لوح الإ�سفنج � 6 DNS 22 HRسم
6طبقة خارجية  15جم/م²

14

13
15

�7 7إ�سفنج ملفوف × DNS 18
� 0,8سم
�8 8ألياف ح�شو �سليكون  200جم/م²
9 9الن�سيج
1 10خيط الن�سيج
1 11طبقة خارجية  50جم/م²

�1 12إ�سفنج ملفوف × DNS 18
� 0,8سم
1 13طبقة خارجية  15جم/م²
�1 14أكيا�س هوائية
�1 15ألياف احل�شو
1 16ذات مزالق
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االرتفاع

النانو

مزالق

�سليكون

م�ضاد للبكترييا

قابل للتغيري

زنربك بونيل

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

مجموعة درمي

دعائم أقوىرين أورجانك

"ملسة طبيعية صديقة للبيئة وذات ملمس ناعم”

092
093

•غطاء فاخر متاماً ،ومرتبة مزودة بدعائم قوية.
•مراعاة حلاجة من يرغب يف فرا�ش �أكرث �سمك ًا وذي ملم�س �أف�ضل ،فقد
مت ا�ستخدام لوح ًا �إ�سفنجي ًا  HRم�ضاعف � 4 22DNSسم .و�أهم ما مييز
�إ�سفنج  HRهو �أن يبقى مدة عمر فرا�شك من خالل حت�سني جودة املرتبة
اخلا�صة بك.

•ا�ستخدام زنربك بونيل 2.4مم ،حتت عملية �ضغط لتح�سني اخلوا�ص
امليكانيكية للمعادن والتي يدعمها نظام اجلهد وتبقى لفرتة �أطول� .إىل جانب
زيادة قطر �أ�سالك زنربك ( 2.4مم) وارتفاع (� 16.5سم).
•عالوة على عن�رص الراحة ،ف�إن دوتا�ش تويل عناية خا�صة ب�صحتك ،وهذا
من خالل القما�ش امل�ضاد للبكترييا؛ فبمنع البكترييا يتحقق �أكرب قدر من العناية
ب�صحتك.
•لكل من جانبي ال�رسير خ�صائ�ص مماثلة وميكن ا�ستخدامهما مزدوجني على
الرغم من وجود و�سائد.
•ا�ستخدام لوح و�إ�سفنج عايل الكثافة مثبت يف رين ياتاك.
•�إ�ضافة املزيد من الإ�سفنج حر�ص ًا على راحتك و�صحتك.
•و�ضع  800جم2/م من اللبد ال�صلبة على جانبي ال�رسير حتى يتوزع وزنك
على احللقات.
•و�ضع حلقات قوية حتى يت�سنى دعم وزنك عند �أي نقطة يف هذا النموذج.
•منظر جمايل لإ�ضافة ن�سيج مطرز بعناية.
•ونظراً لوجود �أكيا�س تهوية ،فذلك ما مينع تكون البكترييا والعرق والرائحة
من خالل دورة الهواء.
•و�ضع بطانيات فايرب برميافيت على كافة الأ�سطح.
•ارتفاع � 29سم.
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�1إطار �إ�سفنج �سميك
 × 5 × 14 × DNS 18املحيط
2ح�شو �إ�سفنج داخلي
3زنربك بونيل � 16,5سم × 2,4 Ø
مم � 8,5سم قطر
4اللبد ال�صلبة  800جم2/م
5لوح �إ�سفنج � 4 DNS 22 HRسم
�6سطح بيني  15جم2/م

14

13
15

�7 7إ�سفنج ملفوف × DNS 18
� 0,8سم
8 8بطانة ن�سيج �سليكون  200جم2/م
9 9قما�ش م�ضاد للبكترييا
1 10قيطان � 42سم
�1 11سطح بيني  50جم2/م

�1 12إ�سفنج ملفوف × DNS 18
� 0,8سم
�1 13سطح بيني  15جم2/م
1 14كي�س هواء
 901 15جم فايرب
1 16مزود �سو�ستة
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االرتفاع

النانو

مزالق

�سليكون

م�ضاد للبكترييا

زنربك بونيل

مزود �سو�ستة

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

مجموعة درمي

التقويم الطبي ميدبيديك

“كل ما يحتاجه جسدك”
•ح�شو �إ�سفنج �إ�ضايف حر�ص ًا على راحتك و�صحتك.
•ا�ستخدام نظام زنربك بونيل الكثيفة القوية لدعم ج�سدك بالكامل بطريقة هند�سية
لت�ستوعب كل نقطة من ج�سدك فوق املرتبة.
•للنموذج منظر بديع ،ب�سبب ما يحتويه من ن�سيج اجلاكار عال اجلودة.
10
11

7

6
5

15

12

4
13

2

2
3
4
5
6

•مت و�ضع لباد حراري و�صلب لتوزيع الوزن بت�ساو على ال�سطح بالكامل مما ي�ضمن توزيع
الوزن على احللقات.
•مت و�ضع ن�سيج ال�سليكون والإ�سفنج بعناية فائقة ملزيد من التبطني وال�سالمة ال�صحية
ملنطقتي اخل�رص والظهر.

8

1

•يعد هذا النموذج مرتبة مزدوجة اجلوانب وهو ممتاز عند ا�ستخدام كال اجلانبني.

•يدعم هذا النموذج ج�سدك من خالل اللوحة وبطانة الإ�سفنج بداخله.
9

�1إطار �إ�سفنج �سميك
 × 5 × 14 × DNS 18املحيط
2ح�شو �إ�سفنج داخلي
3زنربك بونيل � 13,5سم × 2,2 Ø
مم � 8,5سم قطر
4لبد �صلب  800جم2/م
5لوح �إ�سفنج � 4 DNS 22 HRسم
2
�6سطح بيني  15جم/م

•متنع مرتبة �أورتوبيديك الطبية الرائحة والبكترييا والعرق وهذا يرجع �إىل �أكيا�س النظام
الهوائي والتي توفر دورة الهواء.

3

�7 7إ�سفنج ملفوف
� 0,8 × DNS 18سم
�8 8إ�سفنج ملفوف × DNS 18
� 0,8سم
2
9 9بطانة ن�سيج ال�سليكون  300جم/م
1 10قما�ش امل�ضاد للبكترييا

1

14

•زنربك بونيل � 13.5سم ×  22مم ×  8,5من قطر ال�سلك امل�ستخدم يف هذا النموذج
وقد مت حت�سينها من خالل املعاجلة باحلرارة التي ت�ستخدم يف تقوية اخل�صائ�ص الطبية
للمعادن ومت تدعيمها �أي�ض ًا بنظام جهد حتى يطول عمرها.
•ارتفاع � 23سم.

1 11قيطان � 42سم
�1 12سطح بيني  50جم/م
�1 13إ�سفنج ملفوف × DNS 18
� 0,8سم
2
�1 14سطح بيني  15جم/م
 1 15كي�س هواء
2

•ت�ستخدم مادة التبطني  Primavatوهي تكنولوجيا معروفة عاملي ًا على كافة الأ�سطح.
•مادة ® Sanitizedامل�ضادة للبكترييا والتي متنع بفاعلية البكترييا والروائح الكريهة والبقع
القامتة التي ت�سببها البكترييا .كما تعمل ® Sanitizedعلى التخل�ص �أي�ض ًا من الرتاب
والفطريات التي قد تبلي مرتبتك ومن ثم يظل الن�سيج لفرتة �أطول.
•فرتات ال�ضمان� 3 :سنوات ملواد احل�شو و� 10سنوات لهيكل احللقات.
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االرتفاع

النانو

لبدة

�سليكون

م�ضاد للبكترييا

ذو وجهني

زنربك بونيل

CE

�ضمان �سربجن كون�سرت

�ضمان مواد احل�شو

القاعدة واملقدمة

تاج سريرك...
ميكنك استخدام منتجات دوتاش لتستكمل أفضل
طراز لقاعدة ومقدمة السرير ...وال شك أن أحدها
سيكون مالئم ًا ألناقة حجرتك .اختر دوتاش لتتعرف
على اخليارات...

قاعدة إكسكلوسيف
مقدمة الين

“من أجل اإلحساس بالسعة في حجرة صغيرة”
•ت�أتي يف �أربعة �ألوان متبادلة للجلد.

•لها لون زهرة اجلوز وخيارات ال�رشط املعدين

•النموذج مزود بتقنية �إغالق �آمن تلقائية

•القاعدة الداخلية بلون الكابوت�شينو

•عمق قاعدة املرتبة � 4سم.

•عدد  2كي�س تهوية بالقاعدة

•يكمل منط ال�ساق الت�صميم املق�صور على حجرة املعي�شة.

•الإطار الأدنى بالقاعدة مقوى بلفائف معدنية

رمز قاعدة النسيج260 :

رمز قاعدة النسيج271 :

096
097

“عالج عمودك الفقري مع املقدمة من بلس”

قاعدة إكسكلوسيف
مقدمة بلس

•ي�أتي يف �أربعة �ألوان متبادلة للجلد.

•لها لون زهرة اجلوز وخيارات ال�رشط املعدين

•النموذج مزود بتقنية �إغالق �آمن تلقائية

•القاعدة الداخلية بلون الكابوت�شينو

•عمق قاعدة املرتبة � 4سم.

•عدد  2كي�س للتهوية بالقاعدة

•يكمل منط ال�ساق الت�صميم املق�صور على حجرة املعي�شة.

•الإطار الأدنى بالقاعدة مقوى بلفائف معدنية

رمز قاعدة النسيج261 :

رمز قاعدة النسيج272 :

098
099

القاعدة والمقدمةستيل
“يسمتر ويسمتر ويسمتر”...
•بالأعلى مقب�ض تع�شيق مرن.
•مع غالف من اجللد وبطانة ب�أعاله.
•مزود مبق�ص و�أنظمة معاجلة لل�صدمات وكذلك ي�ضمن قفل الأمان لال�ستخدام الآمن.
•الت�صميم الداخلي مقوى بالكامل بهيكل معدين مقاوم.
•�آمن متام ًا وهذا يرجع �إىل النظام العلوي املثبت على معالج ال�صدمات.
•مزود بنظام �أمن مزدوج معالج لل�صدمات والبخار.

•به منطقة تخزين توفر التخزين ال�صحي.
•عدد  2كي�س هواء لتوفري دورة الهواء.
•الأرجل املعدنية ذات الت�صميم الراقي ت�ستخدم كمكمالت ممتازة للمنتج.
•تطبق اال�ستاتيكية الكهربية للت�صدي لل�صد�أ والعوامل اخلارجية.
•القواعد م�صنعة �أزواج ًا �أو �أفراداً ب�أحجام خمتلفة.
•يجعل ت�صميم املقدمة الرائع �إ�ضافة رائعة الختيار املقدمة.

أبريل

القاعدة والمقدمة

“جديد ونظيف مثل فصل الربيع”
•ن�سيج م�ضاد للبكترييا يوفر ال�صحة
•مقدمة �أبريل مغطاة بجلد مزخرف
•قاعدة �أبريل مغطاة باجللد
•لكليهما املنظر املبهر املكمل ملرتبتك

100
101

“أقصى حد من اجلمال واألمان”
•قفل �أمان مع مق�ص و�أنظمة معاجلة لل�صدمات ت�ضع الأمان يف املرتبة الأوىل
•خيار اقت�صادي باجلانب العلوي وحقيبة مغطاة باملالمني بلون ال�صوف الطبيعي مع هيكل معدين
•بالأعلى مقب�ض متعدد اجلوانب والقواعد
•الهيكل م�صنوع من اجللد ومبطن من ال�سطح
•الأرجل املرتفعة املعدنية والتي تبدوا كالبال�ستيك
•بدائل �أحجام م�ضاعفة ومفردة لتتنا�سب مع مرتبتك
•�إكمال كافة �ألواح املقدمة اخل�شبية واملنجدة

قاعدة إكسكلوسيف
مقدمة انجيلو

غرفة الطعام

داخل غرفة طعام أخاذة ،للسعادة اخلاصة...
التناسق من خالل تقابل مجموعات األلوان األفقية والرأسية التي تضفي جواً
مختلف ًا على األماكن الكبيرة والصغيرة...
تدفئ املكان عند مقابلة األصحاب والتجمعات العائلية املوسعة!

104
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منتج

جديد
مايستك

Mystic
•مناذج �أ�صلية وحديثة
•كر�سي ماي�ستك التقليدي يعانق مائدة الطعام

اللون  LRCاألبيض  +لون اجلوز املبهر

“فهم حديث للخشب الطبيعي”

مايستك

Mystic

وحدة تلفزيون

“الشعور بالسعة على احلائط

وحدة التلفزيون
عر�ض  2466عمق  679ارتفاع 1590
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مر�آة
عر�ض  700عمق  ---ارتفاع 700

كر�سي

مقعد

طاولة الطعام
عر�ض  2004عمق  1004ارتفاع 750

كر�سي دري�سوار
عر�ض  1200عمق  421ارتفاع 850

مر�آة العر�ض
عر�ض  2200عمق ---ارتفاع590

زاوية الرف
عر�ض  2200عمق  551ارتفاع 849

وحدة عر�ض
عر�ض  904عمق  551ارتفاع 1699
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منتج

جديد
بيانكو

Bianco

“محبي تناول العشاء اخلفيف
الهادئ املتزن”

منتج

جديد
وحدة تلفزيون بيانكو

Bianco

“رفيع وباعث على التفكير وقمي كأنه لوحة”

وحدة التلفزيون/الوحدة الو�سطى
عر�ض  1450عمق 370ارتفاع320

وحدة التلفزيون/الوحدة العلوية
عر�ض  2800عمق 468ارتفاع860

110
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•مف�صالت ذات �إغالق ذاتي
•يوجد بالكابينة �أدراج خمبئة و�إ�ضاءة LED

اللون  LRCاألبيض  +لون اجلوز املبهر

بيانكو بال�س
كر�سي

كر�سي بيانكو

طاولة الطعام
عر�ض  1800عمق 1000ارتفاع765

طاولة الطعام/مغلقة
عر�ض  1800عمق 1000ارتفاع786

زاوية الرف
ارتفاع  2155عمق  470ارتفاع 755

وحدة عر�ض
عر�ض  1450عمق  470ارتفاع 1545

باشون

Passione

“أحيي حجرتك باخلطوط الطبيعية”

•�سل�سلة ت�صميم دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات لل�صناعة لأول مرة
•منح ت�صميم خا�ص جداً “منح ت�صميم” يف معر�ض 2011 IMOB
•مت �صناعة خزانة الوحدة مبواد حمددة لدوتا�ش مثل اجلوز والورني�ش مع النمط املخطط (بني رمادي).
•جيل جديد من املف�صالت ذاتية الإغالق
•نظام باب  VWاجلرار يف زاوية الرف
•كوابح م�ستوردة وق�ضبان �أدراج بخا�صية توقف
•ت�صميم تقيدي للأرجل اخل�شبية
•مقاب�ض معدنية على �أحدث �صيحة
•مت �صناعة خزانة الوحدة مبواد حمددة لدوتا�ش مثل اجلوز والورني�ش مع النمط املخطط (بني رمادي).

منتج

جديد
2011 IMOB
الفائز بجائزة التصممي

112
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اللون :جوز دوتاش  +الورنيش الرمادي بلون القهوة

وحدة تلفزيون باشون

Passione

•�سل�سلة ت�صميم دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات لل�صناعة لأول مرة
•�شا�شة اللم�س وهذا يرجع ال�ستخدام تقنية الباب الإلكرتوين ب�أعلى
منوذج وحدة التلفزيون
•نظام باب  VWاجلرار
•الإ�ضاءة ذات احل�سا�سية العالية للم�س على اللوح اخللفي للتلفزيون
وحدة التلفزيون/وحدة الو�سط
عر�ض  3605عمق 515ارتفاع760

وحدة التلفزيون/الوحدة العلوية
عر�ض  2000عمق 350ارتفاع400
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1

•1

بيانكو بلس

باشون

Passione
من�ضدة زجاجية
عر�ض  1800عمق 950ارتفاع760
الوحدة العلوية
عر�ض  2000عمق 350ارتفاع400

كر�سي با�شون

طاولة طعام/مفتوحة

طاولة طعام/مقفلة
عر�ض  2000عمق 1000ارتفاع760

زاوية الرف
عر�ض  2000عمق 515ارتفاع760

وحدة عر�ض
عر�ض  1255عمق 555ارتفاع1440

Aragon Antique Oak

األرجوني

البلوط األنيق

وحدة التلفزيون

طاولة التلفزيون (وحدة احلائط)
عر�ض  1878عمق  616ارتفاع 1671

وحدة العر�ض
عر�ض  550عمق  491ارتفاع 1646

Aragon Antique Oak

األرجوني

البلوط األنيق

“تناغم اخلشب الطبيعي مع بساطة التصممي”

116
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•مناذج بدون مقاب�ض
•جتميع الزجاج املدخن مع �إطار الألومونيوم
•خيار ا�ستخدام وحدة التلفزيون كوحدة منف�صلة �أو مع اخلزانة
ال�صينية وهذا يرجع للخزانة ال�صينية
•�سعة تخزين عالية

مائدة طعام/مفتوحة
عر�ض  1800عمق  1000ارتفاع 750

مائدة طعام/مغلقة
عر�ض  1350عمق  1000ارتفاع 750

زاوية الرف
مر�آة زاوية الرف
عر�ض  1814عمق  ----ارتفاع  500عر�ض  1814عمق  491ارتفاع 783

طاولة التلفزيون (وحدة احلائط)
عر�ض  1878عمق  616ارتفاع 1671

وحدة عر�ض
عر�ض  550عمق  491ارتفاع  1646ارتفاع 1671

Aragon Bosfor

األرجوني
وحدة التلفزيون

بوسفور

118
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“جمل األماكن باأللوان األرضية”

•مناذج بدون مقاب�ض
•جتميع الزجاج املدخن مع �إطار الألومونيوم
•خيار ا�ستخدام وحدة التلفزيون كوحدة منف�صلة �أو مع اخلزانة
ال�صينية وهذا يرجع للخزانة ال�صينية

مر�آة زاوية الرف
عر�ض  1814عمق  ----ارتفاع 500

األرجوني

Aragon Bosfor

بوسفور
مائدة طعام/مفتوحة
عر�ض  1800عمق  1000ارتفاع 750

طاولة طعام/مغلقة
عر�ض  1350عمق  1000ارتفاع 750

زاوية الرف
عر�ض  1814عمق  491ارتفاع 783

وحدة عر�ض
عر�ض  550عمق  491ارتفاع 1646

طاولة التلفزيون (وحدة احلائط)
عر�ض  1878عمق  616ارتفاع 1671

كارمني

Carmen

“محددة باأللوان الرومانسية
البيضاء”
•ت�صميم �سل�سلة دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات
•�أبي�ض ع�رصي المع ي�ستخدم يف جمموعة متناغمة ولون خ�شبي م�ضيء
•طاولة تت�سع لثمانية �أفراد
•مقاب�ض م�صممة ح�رصي ًا
•مف�صالت ومزجلات مع نظام �إيقاف ذاتي مثبت بالداخل مقاوم لل�صدمات
ولال�ستخدام الهادئ
•ت�صميم خا�ص لوحدة التلفزيون مزينة ب�إطار �ضوئي

5
•1
•
2
•3

كرسي كارمن لوكينس
طاولة طعام كارمن لوكينس
عرض  2000عمق  1000ارتفاع 750
بيرتيه بيرغر (صفحة)269 :

4

3
•4
•
5

مرآة تزيني (صفحة )280
يوجد بأعلى زاوية الرف مخزن مخبأ
للمالعق

120
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1

2

عر�ض الوحدة  1700بعمق  616وارتفاع 1130

كارمني

Carmen

وحدة التلفزيون

“من أجل ألوان حية بيضاء”
•ت�صميم �سل�سلة دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات
•مقاب�ض م�صممة ح�رصي ًا
•ت�صميم خا�ص لوحدة التلفزيون مزينة ب�إطار �ضوئي
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2

•1

كرسي كارمن (صفحة )163

•2

كرسي توا (صفحة)165 :

مر�آة زاوية الرف
عر�ض  796عمق  40ارتفاع 796
زاوية الرف
عر�ض  2064عمق  466ارتفاع 785
وحدة عر�ض مت�سعة
عر�ض  1232عمق  466ارتفاع 1323

طاولة طعام/مغلقة
عر�ض  1800عمق  1100ارتفاع 750

طاولة تلفزيون
عر�ض  1397عمق  466ارتفاع 490

• ت�صميم �سل�سلة دوتا�ش اخلا�صة
• �ضمان � 7سنوات
• باللون الأبي�ض ومغلفة مبواد عالية اللمعان
• عمل كل املف�صالت واملزجلات مع نظام �إيقاف ذاتي مثبت بالداخل
مقاوم لل�صدمات
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درمي

Dream

«تغير لون منزلك مرة واحدة»

درمي

Dream

«فليدخل قوس قزح إلى منزلك»

•“ثاين �أول املنتجات من دوتا�ش :وحدة العر�ض بنظام التحكم يف الإ�ضاءة عن بعد من بني 7
�ألوان خمتلفة �أو الأ�ضواء العاك�سة ذات الومي�ض �أو ال�ضوء العادي وكذلك خيارات ال�رسعة:
وكل هذا لتتمكن من تكيف املحيط الذي ينا�سبك
• باللون الأبي�ض ومغلفة مبواد عالية اللمعان
• خيار �إطالة طاولة التلفزيون ب�إ�ضافة وحدة العر�ض �إليها لتكون وحدة حائط �أكرب

126
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1
•1

ألول مرة في تركيا :طاولة تسع  6أفراد تطوى وتفرد مبفردها

مر�آة زاوية الرف
عر�ض  2132عمق  45ارتفاع 370

طاولة �أريكة

كر�سي

طاولة طعام/مغلقة
عر�ض  1800عمق  1000ارتفاع 786

زاوية الرف
عر�ض  2132عمق  473ارتفاع 771

وحدة عر�ض مت�سعة
عر�ض  1246عمق  555ارتفاع 1727

طاولة التلفزيون
عر�ض  2104عمق  555ارتفاع 1727

إليجانس

Elegance

“اجلوز والكرمي والكرامل”

• �سدادات مقاومة لل�صدام مركبة يف غطاء الوحدة
• �أدراج بنظام االنزالق ب�آلة �سحب وكبح
• فر�صة ت�صميم مناظر عديدة لوحدة التلفزيون با�ستخدام مناذج خمتلفة من �أحجام خمتلفة
كما حتب
• جوانب النموذج مزينة بقيطان مزهر بلون اجلوز مقا�سه  50مم
• جتمع بني املعدن والزجاج
• طاولة قابلة للطي
• كرا�سي مماثلة يف غرفة الطعام

اللون :زهرة اجلوز

128
129

اللون :زهرة اجلوز

إليجانس

Elegance

وحدة التلفزيون

وحدة تلفزيون عر�ض  1580بعمق  510وارتفاع 1910
 2باب لوحدة العر�ض عر�ض  1264وعمق  478وارتفاع 1910
وحدة العر�ض عر�ض  694وعمق  478وارتفاع 1910
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مر�آة
عر�ض  1854عمق  30ارتفاع 550

طاولة الطعام
عر�ض  1900عمق  1000ارتفاع 754

طاولة تلفزيون
عر�ض  968عمق  478ارتفاع 790

زاوية الرف
عر�ض  1854عمق  478ارتفاع 886

 2باب لوحدة العر�ض
عر�ض  1264عمق  478ارتفاع 1910

وحدة العر�ض
عر�ض  694عمق  478ارتفاع 1910

اكسكلوسيف

Exclusive

“أعد التفكير في ما تعده أفضل”

•�سل�سلة ت�صميم دوتا�ش اخلا�صة
•�ضمان � 7سنوات لل�صناعة لأول مرة
•بلون زهرة اجلوز
•�صمامات معزولة بنظام م�ضاد لل�صدمات
•ق�ضبان �أدراج ونظام كبح �آيل

اللون :زهرة اجلوز

أفضل2008 IMOB
غرفة تناول الطعام
الفائز بجائزة التصممي

جلد 299

جلد 298

132
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223

219

طاولة
عر�ض  414عمق  1250ارتفاع 600

طاولة طعام/مغلقة
عر�ض  1800عمق  1000ارتفاع 788

زاوية الرف
عر�ض  2390عمق  498ارتفاع 871

اكسكلوسيف

Exclusive

وحدة التلفزيون

134
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1

4

3

طاولة تلفزيون  +وحدة عر�ض
عر�ض  3940عمق  568ارتفاع 1800
وحدة العر�ض
عر�ض  1300عمق  568ارتفاع 1800
وحدة التلفزيون
عر�ض  2740عمق  568ارتفاع 1800

2
•1
•2
•
3
•
4
•5

منوذج يحتذى لبؤر الضوء في الوحدة والتي تناسب
االستعمال املنفرد
مصابيح تعمل باللمس مثبتة على األرفف
كالهما عملي وأنيق
أغطية مقبض متحركة وراقية بآلية اضغط واترك
اخلاصة
سي دي التصممي اخلاص وغيره من راسمات امليديا

باسيفيكا

Pasifica

“خطوط عريضة وملسات ناعمة
•هو طراز يعانق فيه لون زهرة اجلوز للون الأبي�ض النا�صع”

136
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مر�آة زاوية الرف
عر�ض  1814عمق  64ارتفاع 474

مقعد
عر�ض  1350عمق  450ارتفاع 480

طاولة الطعام
عر�ض  1814عمق  64ارتفاع 474

خزانة الكتب
عر�ض  654عمق  372ارتفاع 1536

زاوية الرف
عر�ض  1814عمق  468ارتفاع 832

وحدة العر�ض
عر�ض  1266عمق  468ارتفاع 1536

منوذج طاولة التلفزيون اجلانبية
عر�ض  1266عمق  468ارتفاع 1536

طاولة تلفزيون
عر�ض  1540عمق  468ارتفاع 1536
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باسيفيكا

Pasifica

وحدة التلفزيون

طاولة تلفزيون متعددة الأغرا�ض فيمكن �أن ت�ستخدم كوحدة تلفزيون �أو كواحدة من
خيارات التوليفات املختلفة �إىل جانب وحدة العر�ض وخزانة الكتب

سكارلت

Scarlet

“سالسل لمناذج خاصة
وخطوط ممتازة”

•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•�ضمان � 7سنوات
•ت�صميمات حديثة ملقاب�ض و�أرجل متحركة
•زجاج منقو�ش
•تنا�سب الكرا�سي املكملة للمجل�س
•�أدراج بنظام االنزالق ب�آلة كبح و�سحب
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الوحدة العلوية عر�ض  1790عمق  312ارتفاع 402
الوحدة الو�سطى عر�ض  2648عمق  473ارتفاع 50
الوحدة اخللفية عر�ض  2648عمق  50ارتفاع 527
درج مزدوج عر�ض  918عمق  473ارتفاع 477
درج فردي عر�ض  918عمق  473ارتفاع 266

Scarlet

سكارلت
وحدة التلفزيون

•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•�ضمان � 7سنوات
•�أدراج بنظام االنزالق ب�آلة كبح و�سحب

142
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سكارلت

Scarlet

اللون :الكابوتشينو  +اجلوز

طاولة الطعام/مغلقة
عر�ض  1900عمق  1100ارتفاع 754

طاولة الطعام
عر�ض  1800عمق  1100ارتفاع 808

طاولة التلفزيون
عر�ض  1100عمق  473ارتفاع 598

زاوية الرف
عر�ض  2237عمق  473ارتفاع 817

 2باب لوحدة العر�ض
عر�ض  1100عمق  473ارتفاع 1489

اللون :ابيض ناصع
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آرتي

Arte

منتج

جديد

“خطوط مبهجة متوهجة متألقة”

آرتي

Arte

وحدة التلفزيون

“بها متسع لكتبك”

وحدة التلفزيون
عر�ض  2500عمق  626ارتفاع 1610
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•يحتوي النموذج على مقاب�ض ب�أحجار خا�صة
•تتلألأ نقطة زرقاء بداخل حقيبة العر�ض واملف�صالت
•الطاولة الأريكة كبديل ملقعد تناول الطعام
•وحدة التلفزيون ذات ال�سعة التخزينية العالية والباب اجلرار

كر�سي

مقعد �آرتي

طاولة الطعام/مفتوحة

•1
•
2
•
3

آرتي

Arte

باب جرار
ميكن فتح جانب طاولة الطعام
تألأل النقطة الزرقاء

طاولة الطعام/مغلقة
عر�ض  1100عمق  650ارتفاع 450

زاوية الرف
عر�ض  1814عمق  473ارتفاع 795

وحدة العر�ض
عر�ض  1266عمق  473ارتفاع 1565

ريفليكتو

Reflecto

وحدة التلفزيون

«من أجل أولئك الذين يرغبون في الكمال»

•تتميز الوحدة بت�صميم خا�ص جداً ،كما �أنها حا�صلة على
“جائزة �أف�ضل ت�صميم” يف معر�ض امبو 2010
•مقدمة رائعة امللم�س مزودة بنظام �إ�ضاءة ي�ستخدم لأول مرة يف تركيا
•حتى �إذا ترك الباب مغلقاً ،ف�إن الزجاج املوجود يف �أعلى الأبواب املنزلقة ،ميكنك من م�شاهدة
التلفزيون ب�صورة رائعة بف�ضل �سمات الزجاج العالية
•�أبواب منزلقة مطلية بالكروم� ،إ�ضافة �إىل �أدراج تعمل بنظام و�آلية �رشائح التوقف
•منوذج يرتبط ب�شكل جمايل برقائق �سوداء المعة واي ار �سي بو�سفور ومواد ذات غ�شاء �أ�سود المع
•طراز معا�رص ومريح ال يخرج عن الطراز امل�ألوف ،بف�ضل تنا�سق الألوان و�شكل الأبواب
وت�صميمها اخلا�ص
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مقدمة رائعة امللم�س مزودة بنظام �إ�ضاءة ي�ستخدم لأول مرة يف تركيا

امبو 2010
جائزة التصممي

وحدة جهاز التلفزيون،
عر�ض  3098عمق  530ارتفاع 1805

Violet

فيولت
«لون حياتك»
ّ

وحدة التلفزيون

•مقدمة رائعة امللم�س مزودة بنظام
•ت�صميم فني ي�ضفي بهجة ،فهو ميزج بني الألوان احليوية وال�شكل املعا�رصة
•�أبواب بديلة �شديدة اللمعان بلون بنف�سجي و�أخ�رض
•جمموعات متعددة تنا�سب جميع الغرف
•�أدراج والأبواب مزودة بخا�صية نظام البطء والتوقيف
•مقاب�ض ذات ت�صميم �أ�صلي مطلية بطبقة من الكروم
•�أجزاء القمة والقاع مبطنة مبعدن فاحت اللون
•وحدة جذابة متعددة اال�ستخدامات و�صديقة للم�ستخدم

150
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وحدة جهاز التلفزيون عر�ض  3000عمق  514ارتفاع 1566
طاولة فيوليت عر�ض  1900عمق  1000ارتفاع 754

طاولة مائدة فيوليت/وا�سعة

طاولة مائدة فيوليت�/ضيقة

كر�سي لينا

كر�سي فايوليزا

152
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تريندي

Trendy

وحدة التلفزيون

اللون :أبيض

أي وحدات «تريندي” تعتبر مناسبة لك؟
•التي تكمل ال�سل�سلة اخلا�صة بنماذج غرفة املعي�شة ب�شكل تام
•التي تت�آلف مع التلفزيون والوحدات املعلقة على احلائط
•التي توفر ت�شكيلة رائعة من الوحدات املزودة ب�أدراج ،ومناطق العر�ض املفتوحة ووحدات
معلقة على احلائط
•التي بها حامل قد يتم و�ضعه ب�شكل ر�أ�سي �أوعلى ميني �أو ي�سار الوحدة

اللون :بلوط عتيق

اللون :جوزي ممتاز

تتوافر األلوان من خالل مجموعة من خيارات اللون املختلفة التي تناسب جميع ألوان التنجيد اخلاص بغرف املعيشة

اللون :البلوط العتيق  /ورنيش بلون البرقوق

•هيكل والغطاء ذو مزيج من لونني خمتلفني
•مقاب�ض و�سيقان مطلية بالكروم
•درج بت�صميم خا�ص مزود مبيزة التوقف

منتج

جديد

إميوشن

Emotion

وحدة التلفزيون

طاولة بلون فحم الأنرثا�سيت وم�ضاف �إليها عاز الأرجون  /مفتوحة
عر�ض  1800عمق  1000ارتفاع 750

من�ضدة اميو�شن  /مغلقة
عر�ض  1350عمق  1000ارتفاع 750

وحدة التلفزيون/اللون :بلوطي عتيق/ورني�ش بلون الربقوق
عر�ض  2768عمق  500ارتفاع 1362

«مظهر عصري وغني باأللوان في
غرفة معيشتك»

154
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منتج

جديد

اللون :جوزي ممتاز وأبيض شديد اللمعان
وحدة التلفزيون/وحدة املفاتيح
عر�ض  2275عمق  557ارتفاع 420

•جمموعتني خمتلفتني من خيارات الألوان
•رف تلفزيون م�ستقل ومتحرك
•�أدراج بخا�صية التوقف
طاولة بلون البلوط العتيق/وا�سعة
عر�ض  1800عمق  1000ارتفاع 750

من�ضدة كا�سينا  /مغلقة
عر�ض  1350عمق  1000ارتفاع 750

وحدة التلفزيون/الوحدة العلوية
عر�ض  1262عمق  270ارتفاع 985
اللون� :أنتيك ميفل�/أبي�ض �شديد اللمعان

Cassina

كاسينا

وحدة التلفزيون

«ملسة بسيطة من اللون اجلوزي مع األبيض.

156
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درمي

اسحب الكرسي ،ومتتع بحياتك
شيء ال ميكننا فعل الكثير دون وجوده :لذا تتوافر كراسي دوتاش في
مجموعة كبيرة من األلوان واملنسوجات والتصمميات إضافة إلى أغراض
االستخدام .حيث يمتتع أولئك الذين اشتروا كراسي دوتاش باستخدامها
سنوات عديدة

158
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كراسي كونسبت

�إك�سكلو�سيف
با�سيفكيا

مي�ستك

كارمن

با�شون
�سكارليت
بيانكو
بيانكو بال�س

كراسي

�صن �ست

مريا

مريا الريا�ضية املخططة

فيوليزا

ليزا

لينا مبطنة باجللد

لينا

لينا

كراسي بولو ستايل

�أريا

توا

ميا
ليلي

�سوا
خيارات األلوان

160
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كراسي وطاوالت املطابخ

تصمميات تضفي على الوجبات جما ًال
يأخذ املكان الذي تقدم فيه وجبات نفس أهمية مذاق تلك الوجبات .وال
داعي للقلق بشأن حجم مطبخك ،سواء كان كبيراً أم صغيراً ،مصنوع ًا من
اجللد أم اخلشب وسواء كان أسوداً أم أبيض ًا ومنقوش بشكل رومانسي أم ال،
فجميع األشكال ظريفة وأنيقة للغاية...
«ألوان جذابة تتباين في الفراغات ذات األلوان الفاحتة»

Coffee Table

«تقدم أكثر مما يبدو لك»

طاولة
قهوة
•فر�صة العديد من خيارات الديكور
املختلفة والبديعة
•زجاج بي�ضاوي للطاولة بارتفاع منا�سب
• 5وحدات عثمانية م�ستقلة فوق العجالت

طاولة :ارتفاع 900Ø - 1000

164
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Cosmo

كوزمو

طاولة وكر�سي

“للشقق املمتيزة مطابخ ممتيزة”

•ت�ساير البدائل التقليدية والتي يف املتناول
•بدائل للألوان البي�ضاء والبنية احلمراء

كر�سي

طاولة/وا�سعة

طاولة�/ضيقة
ركنة
كر�سي مزدوج
عر�ض  1200عمق  700ارتفاع  750عر�ض  1230عمق  580ارتفاع  900عر�ض  1230عمق  580ارتفاع 900

•تنا�سب هذه املجموعة مطبخك الذي توجد فيه
قطعتني والطاولة املو�ضوعة يف زاوية والكرا�سي
•ت�ساير البدائل التقليدية واملطورة
•نقو�ش زهرية ،ون�سيج قطني
•بدائل �ألوان اجلوز والبنية احلمراء

Nova

نوفا

كر�سي
عر�ض  420عمق  430ارتفاع 790

قم بتزيني املطبخ اخلاص بك

طاولة وكر�سي

ركنة
كر�سي مزدوج
عر�ض  1230عمق  650ارتفاع  890عر�ض  1230عمق  650ارتفاع 890

166
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الطاولة /مفتوحة

طاولة�/ضيقة
عر�ض  1200عمق  700ارتفاع 750

طاولة دائرية ال�شكل
عر�ض  1200عمق  1200ارتفاع 760

كر�سي ليزا

كر�سي
عر�ض  460عمق  460ارتفاع 860

ركنة
عر�ض  620عمق  620ارتفاع 470

طاولة م�ستطيلة ال�شكل
عر�ض  1800عمق  620ارتفاع 820

مقعد
عر�ض  1800عمق  620ارتفاع 820

Luxe

لوكس

طاولة وكر�سي

«من أجل وجبات شهية»

طاولة ممتازة

كرسي ليزا

168
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هالي

Halley

طاولة ومقعد

1

•1

متك�أ
عر�ض  500عمق  500ارتفاع 500

مقعد
عر�ض  1400عمق  450ارتفاع 500

مقعد له ظهر
عر�ض  1400عمق  700ارتفاع 800

كرسي ليلي

طاولة
عر�ض  1400عمق  800ارتفاع 750

170
171

تشويس

Choice

طاولة وكر�سي

حديثة وجميلة وعملية

كر�سي ليزا

مقعد
متك�أ
عر�ض  420عمق  420ارتفاع  500عر�ض  1170عمق  440ارتفاع 440

مقعد له ظهر
عر�ض  1200عمق  610ارتفاع 820

طاولة
عر�ض  1200عمق  750ارتفاع 750

جمال يلفت األنظار لتصممي بارع
Violet

فيوليت
طاولة وكر�سي

طاولة فيوليت
عر�ض  1900عمق  1000ارتفاع 754

كر�سي لينا

كر�سي فيوليزا

172
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Pasifica

باسيفكا

طاولة وكر�سي

«خطوط عريضة ،ملسات بالغة الرقة»

1

•1

كرسي ليلي

مريا -كر�سي بلون فحم الأنرثا�سيت امل�ستخرج من البلوط وغاز الأرجون
ريا�ضية – حماكة باجللد

Emotion
من�ضدة اميو�شن
عر�ض  1350عمق  1000ارتفاع 750

إميوشن

174
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أفضل عالمة جتارية يثق في جودتها
املستهلكون :دوتاش
خالل القمة الثالثة والع�رشين اخلا�صة بامل�ستهلكني ،مت الإعالن عن الفائزين بجوائز امل�ستهلكني يف عام  2010خالل
االحتفال الذي �أقيم يف ق�رص كاراتان.
مت منح اجلوائز وفق ًا ال�ستطالعات الر�أي اخلا�صة بامل�ستهلكني والرتكيز على الت�صاميم الإبداعية وجودة املنتج ،وقام
بتنظيم االحتفال �أكادميية امل�ستقبل ومت منحنا لقب “جائزة �أف�ضل عالمة جتارية موثوق بها من حيث اجلودة”
وفق ًا لنتائج ا�ستطالع الر�أي املكون من خطوتني والذي قامت به �أكادميية امل�ستقبل ،مت �إدراجنا �ضمن “�أكرث العالمات
التجارية �شهرة” ،ولقد انتابتنا �سعادة كبرية لنجاحنا يف �إر�ضاء جميع التوقعات اخلا�صة مبحبي دوتا�ش.

غرفة املعيشة وقطع الركنات

املكان الرئيسي للمحادثات الودية!
ثمة تعريف جديد لكرم الضيافة التركية :منظر حديث يمت إثرائه بخطوط
رقيقة ،حيث تعمل األلوان الفاحتة على راحة بالك وإثراء خيارات النسيج
لتذق األناقة فميا يتعلق بغرفة املعيشة املوجودة في منزلك ،سواء في ما يتعلق
باألرائك أو الكراسي ذات اجلوانب أو مجموعة الركنات األمر الذي يجعلها
كسرير ،كل شيء هنا من أجل راحتك وراحة ضيوفك...

فيزيون

Vision

نادرة بخطوطها بشكل اكثر
في وقتنا...
•طراز نادر من نوعه واملتميز بكون ب�صيغة القو�س
•الراحة التي ت�ستند يف تكوينها على ا�سفنجة الري�شة.
•و�سادة الفونت والتي هي مكونة من تقطيع ا�سفنج �سي ان �سي .
•االرجل اخل�شبية ذات الت�أثري اجلوزي.
•االرجل املعدنية املتجمعة مع الربجر الدائر ال�شكل.

منتج

جديد

رمز القماس 1044-1043-088-1038-1042
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فيزيون

Vision

مقعد ثالثي
عر�ض  2210عمق  930ارتفاع 820

مقعد ثنائي
عر�ض  1600عمق  930ارتفاع 820

مقعد ثنائي
عر�ض  1050عمق  930ارتفاع 820

180
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كاروالين

Caroline

النقطة التي تتجمع فيها
الراحة واالمتثال ...

•بف�ضل امليكانيكية امل�ستخدمة يف تكوينها والذي يجعلها مريحة يف اال�ستخدام والتي
ميكن لها عند احلاجة ان تتحول اىل فرا�ش .
•التكوين من الهيكل املعدين.
•احل�شو من الري�شة االوز املتواجد يف و�سادة الظهر.

منتج

جديد
•م�ستخدم من قما�ش ميتاز بكونه مزيل للماء � ،ضد البكرتيا  ،وقابل للم�سح.

182
183

كاروالين

Caroline

184
185

مقعد ثالثي
عر�ض  2280عمق  1040ارتفاع 800

مقعد ثنائي
ر�ض  1880عمق  1040ارتفاع 800

1

مقعد ثنائي
ر�ض  1080عمق  1000ارتفاع 800
2

•1

•4

بفضل امليكانيكية املستخدمة في تكوينها فانها
ماوسع في مكان اجللوس و ميكن عند احلاجة ان
يتحول الى شكل الفراش .
طاولة اليكانس

مايستك

Mystic

«روعة مذاق القهوة ومرارة اجلعة»
•�سل�سلة ت�صميمات خا�صة من دوتا�ش
•ثمة جمموعة عنا�رص جتعلك ت�شعر بالراحة ،اختيار فريد للأن�سجة
�إ�ضافة �إىل �سحر للأخ�شاب الطبيعي
•هيكل اخلا�ص بقطع ال�ساق كبري احلجم من خ�شب الزان
•ت�صميم ي�ؤكد على الب�ساطة واجلمال

منتج

جديد

186
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مايستك

طاولة
عر�ض  1105عمق  1105ارتفاع369

Mystic

طاولة
عر�ض  555عمق  555ارتفاع500

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج017-013 :
عر�ض  2205عمق  1000ارتفاع 850

مقعد ثنائي/رمز الن�سيج017-013 :
عر�ض  1805عمق  1000ارتفاع 850

مقعد مفرد/رمز الن�سيج013 :
عر�ض  1050عمق  1000ارتفاع 850

188
189

Frame

فرمي

«إعادة اكتشاف اخلطوط اإلسكندنافية»

منتج

جديد

190
191

Frame

فرمي

•هيكل ذراع وكبري احلجم م�صنوع من �شجر الزان
•ذراع بلون اجلوز
•راحة �إ�ضافية با�ستخدام رغوة عالية الكثافة
•منط �أ�صلي وخيارات الألوان متعددة
•ملء الو�سائد اخللفية بطريقة خا�صة

رمز النسيج018-088 :

امبو 2011
خائزة على جائزة التصممي

192
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رمز النسيج020-087 :

متك�أ/رمز الن�سيج088 :
عر�ض  650عمق  650ارتفاع 390

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج019-088 :
عر�ض  2140عمق  960ارتفاع 650

مقعد ثنائي/رمز الن�سيج019-088 :
عر�ض  1470عمق  960ارتفاع 650

مقعد مفرد/رمز الن�سيج019-088 :
عر�ض  870عمق  960ارتفاع 650

إينجل

Angel

ركنة

«هذا هو الركنة التي تسمتتع بها»
منوذج مريح لدرجة �أنك �إذا كنت متتلك �أ�رسة كبرية ،تدور هناك مناو�شة
ودية حول الذي ميكنه اجللو�س عليها ...وبامتنان ،هناك دائم ًا بع�ض
�ساعات الهدوء التي ت�ستطيع فيها �أن تنعم بالركنة وتقلب �صفحات كتابك.

مقعد ثنائي/رمز الن�سيج702 :
عر�ض  2030عمق  960ارتفاع 760

منطقة اال�ستلقاء/رمز الن�سيج702 :
عر�ض  980عمق  2020ارتفاع 760

رمز الن�سيج704 :

•ركنة مينى �أو ي�رسى
•م�سند ذراع فريد من نوعه وطاولة قهوة يعتربان من
الو�سائل املوفرة للراحة

•1

متك�أ نيو

تمتاشى مع طاوالت القهوة املناظرة التي هي بلون
اجلوز واللون البني األحمر.

رمز النسيج702 :

194
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جوز

كارلينو

Carlino

«شكل فريد وملسة فريدة من نوعها»
•جمموعة من املقاعد الثنائية والثالثية مزودة مب�ساند للأذرع وتتكون من �أن�سجة فاخرة ،تتميز ب�شكل
طبيعي من الأخ�شاب و�أ�سلوب يبعث على الراحة
•بدائل �ألوان جوز واللون الأ�سود والبني الأحمر
•جمموعة مزودة ب�ست و�سائد وميكن و�ضعها يف �أي مكان

196
197

1

•1

رمز النسيج/043-280 :أسود

طاولة سكارلت

مقعد مفرد/جوز
عر�ض  1020عمق  900ارتفاع 750

مقعد ثنائي/جوز
عر�ض  1800عمق  900ارتفاع 750

مقعد ثالثي/جوز
عر�ض  2250عمق  900ارتفاع 750

•1

طاولة كارمن (صفحة )276 :رمز النسيج259-257 :

Carmen

كارمن

«راحة ال تنتهي بسبب الشعور بالنظافة والبياض الناصع»

1

198
199

Carmen

كارمن

•ت�صميم �سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•منوذج ذو بدائل متعددة،على �سبيل املثال مقاعد ثالثية
وثنائية وركنات و�أطقم عثمانية متنوعة.
•�سيقان خ�شبية من �شجر ال�ساج

•يتميز كل منوذج مب�سند مزود ب�آلية تعديل من  8مراحل
•منتجات تتميز بتكنولوجيا النانو امل�ضادة لل�صد�أ ،متكن من
تنظيف الأن�سجة ب�سهولة

200
201

متك�أ

مقعد مفرد
عر�ض  880عمق  950ارتفاع 870

مقعد ثنائي
�ضيق ،عر�ض  2000عمق  1020ارتفاع 650
وا�سع ،عر�ض  2000عمق  1020ارتفاع 870

مقعد الثالثي/رمز الن�سيج 259-258 :متك�أ
�ضيق ،عر�ض  2450عمق  1020ارتفاع 650
وا�سع ،عر�ض  2450عمق  1020ارتفاع 870

رمز النسيج259-258 :

•1

متك�أ مربع ال�شكل

متك�أ م�ستطيل ال�شكل

منطقة اال�ستلقاء
عر�ض  1020عمق  2000ارتفاع 700

مقاعد ثنائية
عر�ض  1650عمق  1030ارتفاع 700

طاولة كارمن (صفحة)276 :

•ت�صميم ل�سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•يتميز كل منوذج مب�سند مزود ب�آلية تعديل من
 8مراحل
•منتجات تتميز بتكنولوجيا النانو امل�ضادة
لل�صد�أ ،متكن من تنظيف الأن�سجة ب�سهولة

1

Carmen

كارمن

ركنات كارمن هي ركنات تناسبني «في كل وقت».

202
203

كومفورت

Comfort

«خطوط هندسية أنيقة تتناسب مع غرفة املعيشة»
مقعد الثالثي ينفتح ليكون مرتبة كبرية احلجم لراحة الظهر عن
طريق �شد اجلزء اخللفي

204
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رمز النسيج228-218-203 :

مقعد ثالثي
عر�ض  2380عمق  1000ارتفاع 790

مقعد ثنائي/رمز الن�سيج683 :
عر�ض  1690عمق  1000ارتفاع 790

مقعد مفرد/رمز الن�سيج683 :
عر�ض  1100عمق  1000ارتفاع 790

بريغر الفاخر
عر�ض  800عمق  870ارتفاع 920

بريغر الفريد

درمي بالس

Dream Plus

«اجلمع بني البساطة والرفاهية»

•ت�صميم ل�سل�سلة خا�صة من دوتا�ش
•القما�ش امل�ستخدم يحتوي على خ�صائ�ص منع املاء �إ�ضافة �إىل �سهولة تنظيف القما�ش والهيكل
•اخللفية املقو�سة امل�ستخدمة يف اخللفية اخلارجية تزيد من الراحة �أثناء اجللو�س.

رمز النسيج279-072 :

متك�أ/رمز الن�سيج279 :
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 420

مقعد مفرد/رمز الن�سيج279-277 :
عر�ض  1020عمق  970ارتفاع 820

مقعد ثنائي/رمز الن�سيج279-277 :
عر�ض  1860عمق  970ارتفاع 820

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج279-277 :
عر�ض  2360عمق  970ارتفاع 820

206
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3

2
•3

كونسبت بيرغر/رمز النسيج286-052-286 :

منوذج مستخدم بشكل كبير فهو كرسي أصلي ذي جوانب وشكل بيضاوي ووسائد
الدانتيل املوجودة في البطانة والتنجيد املنتقي

•بطانة يتم تركيبها بالكرا�سي املنفردة �أو الكرا�سي ذات
اجلوانب ،ميكن ا�ستخدامها على نطاق حمدود �أو كبري
وفق ًا للحيز
•بديل ثالثي ب�رسير �أو بدون �رسير.

إليجانس

Elegance

«الراحة التي حتتاج إليها ،واألناقة التي تستحقها»

208
209

2

•1
•
2

خزانة الكتب فوكس (صفحة)284 :
طاولة سكارليت (صفحة)277 :

�إنوفيا بريغر

كون�سبت بريغر
عر�ض  950عمق  950ارتفاع 850

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج286-052-261-260 :
عر�ض  2300عمق  1000ارتفاع 900

مقعد ثنائي/رمز الن�سيج286-052-261-260 :
عر�ض  1600عمق  1000ارتفاع 900

مقعد منفرد
عر�ض  1000عمق  1000ارتفاع 900

1

2

رمز النسيج1023-1022 :
•1
•
2

بيرتي بيرغر/رمز النسيج( 082 :صفحة )269
بيرتي بيرغر/رمز النسيج( 081 :صفحة )269
•و�ضع تقليدي مريح بف�ضل امل�سند اخللفي الذي
يتكون من ثالثة �أجزاء قابلة للتعديل
•بدائل بريغر اجلذابة التي تلفت الأنظار
•�سيقان معدنية ت�ضفي ملحة �صناعية

مقعد مفرد
عر�ض  1100عمق  1020ارتفاع 720

مقعد ثنائي
عر�ض  1820عمق  1020ارتفاع 720

مقعد ثالثي
عر�ض  2200عمق  1020ارتفاع 720

إميوشن

Emotion

«املزيد من احلداثة ،املزيد من الراحة»

210
211

2

 •1طاولة دولسي (صفحة رقم)272 :
 •2بيرغر مفرد على شكل حرف ( sصفحة)272 :
 •3تصممي الظهر في إميوشن
الراحة البالغة التي يرجع الف�ضل فيها �إىل �أجزاء الظهر الثالثة امل�صنعة ح�سب الطلب
والقابلة للتعديل مع �إمكانية خلق مظهر جدي من خالل قطاع ركني واحد
3

3

3
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213

1

Emotion

إميوشن

كود نسيج القماش1023 - 1022 :

قطاعات ركن

• ترقى جمموعة �أجزاء الركن اجلذاب بريغر مفرد على �شكل حرف sوبريغر �آخر
عادي بالت�صميم �إىل م�ستوى مل ي�سبق له مثيل
• ي�أتي مع قطاعات الركن م�سند للظهر مكون من ثالثة �أجزاء م�ستقلة قابل للتعديل
والذي مينح كل م�ستخدم راحة �شخ�صية على حدة
• اختيارات بديعة وت�أخذ العني لو�ضع البريغر املفرد على �شكل حرف s
• �أرجل معدنية متنح مظهرا �صناعي ًا

بريغر مفرد على �شكل حرف  /sكود ن�سيج القما�ش1025 - 1024 :
عر�ض  3010عمق  750ارتفاع 720

ركن  /كود ن�سيج القما�ش1025 - 1024 :
عر�ض  3010عمق  1650ارتفاع 720

1

كود نسيج القماش074 :
•1

طاولة كالفني

214
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إنزيو

Enzio

هذه الراحة التي تزيد باستخدام قماش
فرو املهر شيء ضروري لكل منزل
•جمموعة دوتا�ش اخلا�صة من مناذج غرف املعي�شة
•منوذج فريد وراقي ذا مظهر وملم�س رقيقني يرجع الف�ضل فيهما �إىل ا�ستخدام دوتا�ش
اك�سكلو�سيف جللد الأمهر يف التنجيد وت�صميم الهيكل لرفع الإح�سا�س بالراحة لدي
الفرد
•بدائل جذابة لتعديل ال�شكل للح�صول على �أي غرفة معي�شة �أنيقة ذات �أ�شكال عملية
للراحة والطراز الأ�صلي يف الت�صميم وخيارات متعددة من الألوان يف الن�سيج والتي
من �ش�أنها �أن ترثي النموذج

كود نسيج القماش070 :

3
1

2
5

•1
•2

مسند رأس مستقل قابل للتعديل والذي يعطي
مزيداً من الراحة الشخصية
طاولة براكتس (صفحة)281:

4
•3
•
4

أجزاء ذات مساند ترفع من مستوى الراحة
أرجل وخطوط خشبية جانبية

•5

أرجل وخطوط جانبية مصنوعة من املعدن

Enzio Relax

إنزيو ريالكس

ركن

كود نسيج القماش076 :

216
217

1
2

4

3

4
4

•1
•
2
•
3
•
4

طاولة براكتس (صفحة)281 :
طاولة كارينا (صفحة)281 :
مسند رأس مستقل قابل للتعديل يعطي قدرا أكبر من الراحة الشخصية
أجزاء ذات تصممي يدعم الظهر ويرفع من مستوى الراحة
�سيريا بريغر

اجلزء اخلا�ص باال�ستلقاء
عر�ض  1600عمق  1700ارتفاع 700

كر�سي ثنائي
عر�ض  1600عمق  1060ارتفاع 700

«هذه الراحة التي تزيد باستخدام قماش من فرو
األمهر هو شيء ضروري ألي منزل»

218
219

ركن
عر�ض  370عمق  1060ارتفاع 700

Enzio V

كر�سي ثنائي
عر�ض  1900عمق  1060ارتفاع 700

في إنزيو

ركن

إكسكلوسيف

Exclusive

«حتذير مسبق :رمبا ال يرغب ضيوفك
في ترك هذا املكان مطلقاً»
•ت�صميم جمموعة دوتا�ش اخلا�صة
•جمموعة ح�رصية من الت�صاميم ت�شعرك براحة فريدة من نوعها يرجع الف�ضل فيها �إىل
ا�ستخدام ري�ش البط يف احل�شو
•�أنواع راقية من البريغر بلون خ�شب اجلوز �أو الروزوود م�صنوعة من �أخ�شاب �شجر
البتوال املجففة خ�صي�صا
•خيار تغيري لون الكر�سي الثالثي با�ستخدام لون خ�شب اجلوز �أو الروزوود

كود نسيج القماش222 - 221 – 220 – 219 :

220
221

إكسكلوسيف

Exclusive

منطقة اال�ستلقاء
عر�ض  1440عمق  1580ارتفاع 750

كر�سي ثنائي
عر�ض  2000عمق  1140ارتفاع 750

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش226 - 225 – 224 – 223 :
عر�ض  2300عمق  1140ارتفاع 750

222
223

بريغر
عر�ض  790عمق  760ارتفاع 760

2

1

•1
•
2

جدول إكسكلوسيف (صفحة)274:
وحدة تليفزيون إكسكلوسيف

قطاعات ركن

إكسكلوسيف

Exclusive

224
225

1

«ال أحصل على ما يكفيني إال من هذا الركن وأيام العطل
•ت�صميم جمموعة دوتا�ش اخلا�صة
•جمموعة ح�رصية ت�شعرك براحة فريدة بف�ضل احل�شو املكون من ري�ش البط
•تنجيد من قما�ش �إيطايل فاخر
•نهاية مريحة بف�ضل املكان الوا�سع املخ�ص�ص للجلو�س
•بريغر راقي بلون خ�شب اجلوز �أو الروزوود م�صنوع من �أخ�شاب الق�ضبان
املجففة ب�شكل خا�ص
منطقة اال�ستلقاء  /كود ن�سيج القما�ش226 - 225 – 224 – 223 :
عر�ض  1440عمق  1580ارتفاع 750

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش 226 - 225 – 224 – 223 :
عر�ض  2000عمق  1140ارتفاع 750

بريغر
عر�ض  790عمق  760ارتفاع 760

الطراز األنيق ممزوج بالكثير من الراحة

فيوري

Fiore

1

2
4

6

5

كود نسيج القماش  / 279 – 280دعم الظهر277 :
•1
•
2
•3
•
4
•
5
•
6

طاولة فيوري (صفحة)274 :
اخلق مجاالت جديدة في خزانة كتبك اجلذابة التي
تطل عل أريكتك (صفحة)283 :
طاولة سكارلت (صفحة)277 :
طاولة سكارلت (صفحة)277 :
لونا بيرغر (صفحة)269 :
بيرمي بيرغر متوفر ببدائل أنيقة ومتعددة من القماش
(صفحة)269 :

3
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كود نسيج القماش / 279 – 9115 :دعم الظهر 9115

طاولة فيوري

متك�أ
عر�ض  820عمق  820ارتفاع 400

مقعد ثنائي
عر�ض  1890عمق  1050ارتفاع 740

مقعد ثالثي
عر�ض  2085عمق  1050ارتفاع 740

كود نسيج القماش
317 / 316 / 315 – 313

قطاعات ركن

فيوري

Fiore

«يجمتع اجلمال والراحة لتكوين قطاع هذا الركن

•يقدم قطاع هذا الركن م�ستوى لي�س له مثيل من الراحة ملا به من و�سائد حم�شوة بالألياف وملفوفة حول
هيكل �أ�سفنجي كال�شطرية خم�ص�ص للجلو�س
•ميكن هذا الت�صميم من ت�شكيل �أو�ضاع متنوعة وخمتلفة ديكورية با�ستخدام و�سائد �صغرية و�أ�شكال البريغر
•الأرجل املعدنية الطويلة والت�صميم يجعالن النموذج يتمتع بعمر �أطول
•يظل هذا النموذج يف �شكل جديد ونظيف دائم ًا بف�ضل الن�سيج امل�ستخدم يف التنجيد القابل للتنظيف
•متنح احلروف املح�شوة بري�ش الطيور راحة جلو�س �إ�ضافية
•�إمكانية �إ�ضافة ملبة طولية عملية للنموذج
•�صينية خ�شبية متعددة اال�ستخدامات تثبت على قمة اليد والتي تعو�ض عن احلاجة لطاولة جانبية

228
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متك�أ �سنو

كود ن�سيج القما�ش317 :

با�شا بريغر  /كود ن�سيج القما�ش082 :
لونا بريغر

منطقة اال�ستلقاء  /كود318 / 316 / 315 – 314 :
عر�ض  1400عمق  1300ارتفاع 620

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش318 / 316 / 315 – 314 :
عر�ض  1800عمق  970ارتفاع 620

أيديا

Idea

«المتيز ال يضاهيه شيء على اإلطالق»

•يعترب هذا النموذج مل�سة فنية جديدة لغرف املعي�شة ملا يتميز به من �ألوان
خمتلفة وممتزجة يف القما�ش
•جمموعة جذابة حقا لغرفة املعي�شة تتكون من بريغر ووحدة جلو�س
ثنائية و�أخرى ثالثية
•قما�ش يف منتهى النعومة وفريد حتى �أن املخملي يح�سده
•�أرجل خ�شبية ذات ت�صميم خا�ص
•وحدات جلو�س ثنائية وثالثية ت�أتي معها و�سائد �صغرية
•منوذج حازم ب�شكله البي�ضاوي ذا و�سائد �صغرية تكميلية وتنجيد �أنيق

230
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كر�سي مفرد  /كود ن�سيج القما�ش306 - 304 :
عر�ض  1200عمق  1200ارتفاع 850

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش306 - 304 :
عر�ض  1960عمق  980ارتفاع 850

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش305 - 303 :
عر�ض  2260عمق  980ارتفاع 850

كود نسيج القماش256 – 255 - 237 :

4

•الت�صميم الأكرث �إبداع ًا ب�شكل قاطع لغرفة املعي�شة لعام 2009
•� 7أجزاء خمتلفة توفر تركيبات وديكورات �شخ�صية خمتلفة
•عنا�رص مقرتنة بالت�صميم مثل اخلطوط اجلانبية وخيارات الأرجل
والتي تكمل بقية الأثاث
•خيارات غنية يف الألوان والأقم�شة بالإ�ضافة �إىل التنوع يف
النماذج

أنوفيا

Innovia

«روح اإلبداع!»

متك�آت جديدة

�أريكة ثالثية ميكن حتويلها ب�سهولة �إىل �رسير

232
233
1

3

•1
•2
•
3
•4

تصممي منوذجي لألماكن الضيقة خزانة كتب
فوكس(صفحة)284 :
طاولة شبكية (صفحة)274 :
متكأ سنو  /كود نسيج القماش255 :
عرض  830عمق  830ارتفاع 420
طاولة ميكس (صفحة)277 :

2

كر�س �أحادي كود ن�سيج القما�ش253 - 252 – 241 :
عر�ض  1700عمق  880ارتفاع 780

بريغر  /كود ن�سيج القما�ش250 :
عر�ض  1700عمق  880ارتفاع 780

كر�سي ثنائي خ�شبي  /كود ن�سيج القما�ش250- 252 – 241 :
عر�ض  1700عمق  880ارتفاع 780

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش253 - 252 – 241 :
عر�ض  1630عمق  880ارتفاع 780

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش253 - 252 – 241 :
عر�ض  2250عمق  880ارتفاع 780

منطقة اال�ستلقاء
عر�ض  1720عمق  870ارتفاع 780

أنوفيا بيرغر  /كود نسيج القماش 241

عر�ض  1720عمق  870ارتفاع 780

• الت�صميم الأكرث جزما و�إبداعا لغرفة املعي�شة لعام 2009
•� 7أجزاء خمتلفة توفر تركيبات وديكورات �شخ�صية خمتلفة
•عنا�رص مقرتنة بالت�صميم مثل اخلطوط اجلانبية وخيارات الأرجل والتي تكمل بقية الأثاث
• خيارات غنية يف الأقم�شة والألوان بالإ�ضافة �إىل التنوع يف النماذج
• ح�شو مريح للو�سائد يعطي �أحجاما خمتلفة من الو�سائد للح�صول على �أق�صى قدر من الراحة
•بريغر ذا حجم منوذجي و�أنيق ميكن �أن ينا�سب �أي غرفة مبا يف ذلك الأماكن املكد�سة

1

•1

كود نسيج القماش / 250 – 249 – 248 – 247 :بيرغر / 250 :متكأ سنو 249 :

متكأ سنو

كود نسيج القماش246 - 245 – 244 – 242 :

قطاعات ركن

أنوفيا

«روح اإلبداع»

كود نسيج القماش253 - 252 – 241 :

Innovia

234
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ليدسا

Leeds

قمة الراحة املعتدلة

كود نسيج القماش085 - 087 – 260 :

•جمموعة ذات طلة �أنيقة تتكون من كر�سي ثنائي و�آخر ثالثي و بريغر يجمع
بني االجتاه العاملي للت�صميم مع الراحة
•بريغر ذا مظهر راقي وله ذراع وا�سع عادي
•�أرجل خ�شبية ترثي قيمة النموذج
بريغر  /كود ن�سيج القما�ش085 :
عر�ض  800عمق ---ارتفاع 850

236
237

كود نسيج القماش043 – 042 – 299 :
بريغر  /كود ن�سيج القما�ش 043 :

متك�أ
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 420

كر�سي ثالثي ذو �آلية ظهر �سهلة اال�ستخدام حتوله �إىل مرتبة

كر�سي ثالثي
عر�ض  1020عمق  865ارتفاع 660

كر�سي مفرد
عر�ض  1020عمق  865ارتفاع 660

238
239

لوسيدا

Lucida

«هل تريد أي مجموعة أخرى لغرفة

املعيشة؟ أبدا!

لوسيدا

Lucida

240
241

•يقدم هذا املوديل اخلا�ص خيارات لرتكيبات غنية من خالل تغريات على
�أجزائها الأ�صلية التي تنا�سب بع�ضها البع�ض على نحو ممتاز
•ميكن �أن ت�ستخدم لو�سيديا مع خيارات خمتلفة من البريغر ت�ضمن نف�س
طلة لديكور املحلية
•نظام باتك�س مدمج يجعل الأذرع الداعمة �سهلة الإزالة عند احلاجة ويوفر
مكان �أكرب للنوم
•�أرجل مطلية بالكروم ت�ستخدم كعنا�رص ت�صميم جتعل الغرفة تبدو وا�سعة
بريتي بريغر  /كود ن�سيج القما�ش083 :

متك�أ
عر�ض  750عمق  750ارتفاع 450

كر�سي ثالثي ميكن �أن يتحول ب�سهولة �إىل مرتبة مريحة وذلك با�ستخدام �آلية الظهر الآمنة .وميكن �أي�ض ًا �أن
ت�ستخدم كقطعتني م�ستقلتني يف �أو�ضاع خمتلفة

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش041 - 040 :
عر�ض  2090عمق  1100ارتفاع 800

بريغر  /كود ن�سيج القما�ش041 - 040 :
عر�ض  750عمق  740ارتفاع 810

كود نسيج القماش697 :

قطاعات ركن

ماتريكس

Matrix

«فكها وركبها وبعدين رتبها زي ما حتب»
ميكنك أن تضع مجموعة غرفة ماتريكس في شكل معني ثم تغيره حسب
رغبتك هذا هو ما عليك فعله لتصل إلى راحتك أنت وأسرتك
•قطاعني كبريين منف�صلني مزودين بو�سائد ظهر مريحة
• قطاعات متعددة الوظائف مدعومة مبتك�أ
• كر�سي ثالثي يفرد ليتحول �إىل مرتبة ب�شد الظهر
• خيار تكبري منطقة اجللو�س وذلك بو�ضع املتك�أ بني القطعتني
• القطعة الر�أ�سية من املتك�أ ميكن �أن ت�ستخدم كطاولة للقهوة �أو و�سادة للأر�ضية
• ركن مييني �أو ركن ي�ساري
•و�سائد خمططة من اخللف ت�ستخدم متناغمة مع الأجزاء املزخرفة بزهور كبرية

كود نسيج القماش694 :
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قطاعات الركن
متك�أ
عر�ض  970عمق  970ارتفاع  400عر�ض  970عمق  970ارتفاع 810

كر�سي ثالثي يفرد ب�شد الظهر ليتحول �إىل مرتبة كاملة

كر�سي ثنائي
عر�ض  1450عمق  1000ارتفاع 810

كر�سي ثالثي
عر�ض  1450عمق  1000ارتفاع 810

ركن

مووف

Move

«مبهجة كحديقة في الربيع»
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كود نسيج القماش285 - 281 :

	•ملسة جديدة لألريكة ومجموعة غرفة املعيشة ،ركن مووف
	•بالرغم من املكان الواسع الذي خصص للجلوس والذي ميكن أن يتحول
بسهولة إلى سرير عن طريق إلى سهلة احلركة واستخدام مستقل للمتكأ،
فإنه يوفر أيض ًا منوذجني لسرير وركن ميكن أن يكونوا عندما يمت جتميعهم
مع املنتج

كود نسيج القماش287 - 281 :

متك�أ  /كود ن�سيج القما�ش285 - 281 :
عر�ض  1280عمق  910ارتفاع 370

مو�ضع النوم  /كود ن�سيج القما�ش 285 - 281 :
عر�ض  1900عمق  1300ارتفاع 700

جزء ثالثي عملي  /كود ن�سيج القما�ش285 - 281 :
عر�ض  2860عمق  890ارتفاع 700

باريس

Paris

«إنها مريحة لك وله ولها ولكل العائلة!»
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1

•1

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش103 102 – 100 – 110 :
عر�ض  2220عمق  900ارتفاع 800

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش103 - 102 100 – 110 :
عر�ض  1640عمق  900ارتفاع 800

مخيط رياضي

كر�سي �أحادي  /كود ن�سيج القما�ش102 - 100 – 110 :
عر�ض  1050عمق  900ارتفاع 800

كود نسيج القماش244 - 271 :

ركن

باسيفيكا

Pasifica

«لركن املفضل في الغرف الصغيرة «
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	•إمكانية االستخدام كسرير والتحول في مجموعة
الركن جتعل املسند الذي على شكل نصف دائرة
ممتيزا وتخرجه من اإلطار العادي بإطفاء املظهر
احلديث عليه
	•مجموعة خلفية والتي يتغير شكلها االعتيادي
وتظهر بشكل عصري
	•سهل التنظيف مع األرجل على شكل  Lاملرتفعة
عن األرض

كر�سي ثنائي – مفتوح  /كود ن�سيج القما�ش248 - 260 :
عر�ض  2100عمق  1300ارتفاع 900

مكان اال�ستلقاء  /كود ن�سيج القما�ش 248 - 260 :كر�سي ثنائي :كود ن�سيج القما�ش248 - 260 :
عر�ض  1600عمق  880ارتفاع 900
عر�ض  1060عمق  880ارتفاع 750

كود نسيج القماش074 - 072
•1

بيرل

Pearl

تناسق األلوان املختلفة

طاولة درمي بلس (صفحة)276:

كر�سي مفرد  /كود نوعية القما�ش312 – 310 :
عر�ض  850عمق  930ارتفاع 770

متك�أ
عر�ض  840عمق  840ارتفاع 390

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش311 / 309 – 312 – 310 :
عر�ض  2100عمق  930ارتفاع 770
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1

كر�سي رباعي  /كود نوعية القما�ش311 / 309 – 312 – 310 :
عر�ض  2800عمق  930ارتفاع 770

�صممت املجموعة ذات اخلم�سة �أجزاء من منوذجني مما يوفر خريات متعددة للتعديل يف الركن
ف�ضال عن وجود متك�آت املنت�صف

2

•1

ركن

بيرل

Pearl

«أنيقة وعصرية مع بعض الراحة الضرورية»

•2

ميكنك أن تصنع مجاالت جديدة من خالل األرفف املتوسطة
خزانة كتب كوول (صفحة)283:
بيرتي بيرغر (_صفحة)269 :

252
253

1

كود نسيج القماش096 - 083 – 084 :

	•قطاع ركني أنيق ذا تصممي فريد وغير عادي
	•يزيد إحساس الراحة من خالل أماكن اجللوس املنخفضة
والوسائد الصغيرة على شكل مربع ومستطيل

متك�أ
عر�ض  840عمق  840ارتفاع 390

ركن
عر�ض  2700عمق  2345ارتفاع 540

سكارلت

Scarlet

«خطوط تكعيبية وعادية»

إنه األثاث املثالي للترحيب بالليل بعد يوم طويل وتعب ومضي بعض
الوقت اخلاص مع من حتب إذا كنت تعرف قميتك احلقيقة فال تكن
متواضعا بشأنها فرمبا يضلل هذا الناس
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كود نسيج القماش707 :

	•سلسلة التصمميات اخلاصة بدوتاش
	•قاعدة رباعية ذات جوانب خشبية ملونة
	•كثافة أسفنج 13سم و35hr DNS

كر�سي مفرد  /كود ن�سيج القما�ش708 :
عر�ض  1830عمق  920ارتفاع 860

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش 708 :
عر�ض  1830عمق  920ارتفاع 860

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش708 :
عر�ض  2390عمق  920ارتفاع 860

سوفا دامور

Sofa D’Amore

أصلية وعملية وغنية باأللوان

	•إنه شكل جديد مطلقا في عالم األرائك بفضل شكلها األصلي الفريد
واستخداماتها العملية املتعددة

	•األريكة املفضلة لكل شخص متنح إحساسا بالراحة الشخصية في أي مكان
	•ذراع عريض ذا شكل جذاب ميكن أن يمت شراؤه بشكل منفصل وميكن أن
يستخدم أيض ًا كخزانة للكتب
	•مصباح طولي اختياري ميكن ان يشتري بشكل منفصل ويذود على
المنوذج ليجعله أكثر إبهاجا وراحة
	•هيكل معدني نظام زنبرك متعرج يجعل المنوذج مريح بشكل واضح وذا
عمر طويل

256
257

لونا بريغر
كود ن�سيج القما�ش317 :

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش
عر�ض  2120عمق  1320ارتفاع 750

�أنظمة خمتلفة مل�سند الر�أ�س لال�ستلقاء والقراءة وم�شاهدة التلفاز

سنو

Snow

«مجموعة تبعث على الراحة»
	•مجموعة مريحة تأخذ العني مكونة من كرسي ثنائي
وبيرغر ومتكأ
	•مظهر جذاب بخطوط ملونة بلون خشب األبنوس
مساند األيدي وأجزاء أخرى تزين مجموعة غرفة
الطعام بشكل جميل
	•يرجع الفضل في كون كل قطعة مناسبة للجلوس
واالسترخاء واالستلقاء إلى ميكانيكية الظهر احملولة في
كل قطعة
	•تركيب فاتن ودافئ من اجللد امللون بلون أم الآللئ
السادة مع اجللد املبطن ونسيج القماش السادة واملقلم
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كر�سي �أحادي  /كود ن�سيج القما�ش 200 - 203 – 217 / 216 :
عر�ض  106عمق  1000ارتفاع 680

متك�أ  /كود نوعية القما�ش200 :
عر�ض  830عمق  830ارتفاع 420

كر�سي ثالثي  /كود ن�سيج القما�ش200 - 203 – 217 / 216 :
عر�ض  2380عمق  1000ارتفاع 680

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش200 - 203 – 217 / 216 :
عر�ض  1660عمق  1000ارتفاع 680

1

كود نسيج القماش041 -040 :

سيلفرالين

Silverline

2

كود نسيج القماش214 - 216 :

•1
•
2

غرفة معيشة راقية مريحة في نفس الوقت
تتحول إلى سرير عن طريق شد الظهر إلى اخللف بفضل نظام
املقص املزدوج

«متعة السيمنا في غرفة
معيشتك»
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•1
•
2

أرجل معدنية
أرجل معدنية

ذو نظام مقص معكوس يفرد ليتحول إلى
مرتبة بشد الظهر إلى اخللف

كر�سي ثالثي
عر�ض  2300عمق  1000ارتفاع 900

كر�سي ثنائي
عر�ض  1600عمق  1000ارتفاع 900

كر�سي �أحادي
عر�ض  1600عمق  1000ارتفاع 900

ركن

صالة جذابة

Sweet Stall

«رفاهية كبيرة في املساحات الضيقة»
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كود نسيج القماش228 - 859:

	•ميكننا أن نستخدم املتكأ املستطيل الشكل
ككرسي مفرد وميكن أن يتحول إلى سرير
عندما يجميعه مع الركن
متك�أ  /كود ن�سيج القما�ش853 :
عر�ض  1410عمق  660ارتفاع 760

و�ضع النوم
عر�ض  2120عمق  1270ارتفاع 760

مكان اال�ستلقاء  /كود ن�سيج القما�ش215 - 853 :
عر�ض  900عمق  1550ارتفاع 760

كر�سي ثنائي  /كود ن�سيج القما�ش215 - 853 :
عر�ض  1600عمق  880االرتفاع 760

ما عليك سوى حتديد املساحة ،وعلينا
زخرفتها
دعنا نتصور أنك في حاجة إلعادة تزيني إحدى الغرف اخلاصة بك،
لكنك غير قادر على حتديد أي موديالت دوتاش ستكون أكثر مالءمة
للمكان .اآلن ،لدينا أخبار تسرك :كل ما عليك عمله هو قياس أبعاد
الغرفة ثم التوجه إلى أقرب موزع دوتاش ،وسيسعد مساعدي مبيعاتنا
بإدخال أبعاد الغرفة اخلاصة بك
وإظهار الشكل الذي سيكون
عليه املكان على الشاشة مع
كل منوذج من مناذج دوتاش قد
ترغب في شرائه.

كابي بيرغر

رمز النسيج090 :

وحدات مريحة
لألماكن رديئة
التهوية

كلما اتسعت املدن ،صغرت مساحات
الشقق؛ لذا تقدم دوتاش مجموعة
مبتكرة ومطورة حلل هذه املشكلة :تقدم
كابي بيرغر الرفاهية املناسبة ،مما يزيد
احلياة مرحا من
خالل تقدمي
وحدات مناسبة
خللق وضع بديع
في أي مكان
عند استخدام
ركنة برجير.

رمز النسيج086 :

بولوستيل

بيرغر

«األفكار الشائعة لعشاق املوضة»
إعادة حتديد طرق التصممي في السنوات
األخيرة والتي ملعت في سماء الغرب
ودوى صداها في كل أرجاء العالم؛
تعتبر دوتاش مصدرا لألشكال املنعشة
بسبب بطانات بيرغر اجلديدة مع قطع
جتمع بني األشكال واملعادن النادرة.
تقدم مجموعة دوتاش بولوستيل بيرغر
املستوحاة من فنون التصممي الصناعي
واحلضري والتصممي العميق ،وفرة من
البدائل ألولئك الذين يرغبون في
منزل عصري دون التضحية بالراحة.
حيث تنتظرك تصمميات بولوستيل
بيرغر الهائلة مللء أي فراغ وملساعدتك
من أجل أن جتعل أي مكان ،مكانك
املفضل.

بيرغر مفرد على شكل حرف S

بريل
�سيريا
فلو

لونا بريغر

بري مي

با�شا

بري تي

باشا وبيرمي وبيرتي
خيارات األلوان:

كالسستيل

بيرغر

«دائما» في أساليب إبداعية
يعد اخلشب اجليد القدمي أحد عناصر
زخرفة “إن” منذ بداية البشرية ،والذي
كان يعاد تقدميه بشكل مسمتر والذي
إثراء للعالمة التجارية
مثل عبر العصور ً
اخلاصة باملستوى اجلديد ملجموعة
دوتاش كالسستل بيرغر.
من املعروف أن اخلشب يفضله أولئك
الذين يختارون الشعور بلمسة الطبيعة
احلقيقية في منازلهم؛ كما يعتبر
اخلشب اختيارا أنيقا ال يضاهي .واآلن
جتسد اخلشب في كالسستيل بيرغر
ليساعدك في تزيني مكانك وكأنه
املكان املفضل كما يجعلك تسمتتع
مبذاق الرفاهية لسنوات عديدة قادمة.

ليدز

�إك�سكلو�سف

ت�شارلوت

انوفيا

كون�سبت

�أيديا

ديلوك�س

با�سك

جتعل طاوالت القهوة تلك ،كوب عصير
اللميون البارد في متناول يديك أثناء
أيام الصيف الطويلة .وعندما يبرد اجلو،
يكون هناك دائم ًا فنجان من الشوكوالته
الساخنة لتدفئة يديك .واألمر نفسه
ينطبق على كافة املانشابلز عندما تكون
مستعداً للتناغم مع عرضك أو فلمك
املفضل؛ فهناك دائم ًا مساحة كافية من
الغرفة لكل ما حتتاجه مع طاولة القهوة
هذه .ولكن هناك ما هو أهم من ذلك،
فهناك العديد من اخليارات املختلفة من
طاوالت القهوة مع كافة التصمميات
واألشكال والمناذج واألحجام التي
تضمن لك طاولة قهوة التي تتناسب
بشكل جمالي مع ديكور مكانك وأنت
تستعرض اختيارات دوتاش.
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طاوالت
طاوالت القهوة املعدة حلمل
كل األوزان اخلاصة بك

كونيتو

نتورك

طاولة
عر�ض  910عمق  1100ارتفاع 350

طاولة
عر�ض  800عمق  1100ارتفاع 350

إكسكلوسف

طاولة02/
عر�ض  1130عمق  430ارتفاع 600

طاولة03/
عر�ض  600عمق  400ارتفاع 550

طاولة06/
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 40

فيور

طاولة05/
عر�ض  1250عمق  600ارتفاع 414

طاولة01/
عر�ض  500عمق  500ارتفاع 350

طاولة04/
عر�ض  750عمق  1200ارتفاع 320

مايستك

طاولة
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 244

طاولة02/
عر�ض  1105عمق  1105ارتفاع 389

طاولة01/
عر�ض  555عمق  555ارتفاع 500

كارينا

طاولة03/

طاولة04/
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طاولة01/

طاولة02/

إليجانس

الطاولة 02 /
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 380

الطاولة01/
عر�ض  375عمق  585ارتفاع 485

أنتيك أوك

الطاولة03/
عر�ض  1250عمق  600ارتفاع 414

طاولة02/
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 400

طاولة01/
عر�ض  500عمق  500ارتفاع 500

كوب

طاولة
عر�ض  950عمق  950ارتفاع 360

باسيفيكا

سنو

طاولة
عر�ض 1100عمق  650ارتفاع 450

طاولة
عر�ض  1100عمق  650ارتفاع 450

درمي

طاولة03/
عر�ض  1130عمق  430ارتفاع 600

الطاولة 02 /
عر�ض  600عمق  400ارتفاع 550

الطاولة 01 /
عر�ض  500عمق  500ارتفاع 500

درمي بلس

طاولة
ارتفاع 890 – 880 Ø 400

طاولة04/
عر�ض  750عمق  1200ارتفاع 320

كارمن

طاولة03/
عر�ض  440عمق  350ارتفاع 440

طاولة02/
عر�ض  110عمق  700ارتفاع 300

طاولة01/
عر�ض  550عمق  390ارتفاع500
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سكارلت

طاولة04/
عر�ض  900عمق  900ارتفاع 344

طاولة03/
عر�ض  500عمق  500ارتفاع 500

طاولة02/
عر�ض  ---عمق  ---ارتفاع 600 Ø 610
طاولة01/
عر�ض  ---عمق  ---ارتفاع 100 Ø 250

ليبرا

دولسي

طاولة01/
ارتفاع 1000 Ø 250

طاولة01/
ارتفاع 1000 Ø 250

طاولة02/
عر�ض  440عمق  350ارتفاع 380

طاولة01/
عر�ض  570عمق  370ارتفاع 650

كالفن
طاولة
عر�ض  1800عمق  600ارتفاع 400

ميكس

آرت

طاولة02/
عر�ض  1100عمق  650ارتفاع 450

طاولة01/
عر�ض  400عمق  530ارتفاع 520

طاولة
عر�ض  550عمق  550ارتفاع 650

قطع الزينة

اإلضافية

«اجعل منزلك يتناغم
بالقطع اإلضافية»
تعتبر القطع اإلضافية من تفاصيل
منزلك التي تساعد في تكوين شكله
اخلاص فباإلضاءة اجلزئية وعاكس الضوء
الذي سيضفي نعومة على منزلك
مع وجود مرآة تضيف عمق ًا للركنة
الصغيرة ،يكون بإمكانك أن تخلق
مناخ ًا يعكس شخصيتك.

المبادر وعاكس الضوء
هل ستترك األثاث الذي اقتنيته بعناية
فائقة ،مثل اجلدران املزخرفة والوسائد
زاهية اللون في الظل؟ ال تهدر الوقت
اذهب إلى دوتاش من أجل اخليارات
التي تتناغم مع أفكارك لتأكيد
التفاصيل أو خللق مظهر رقيق.

فريوزي

جوزي
ال�شكل

خيارات اللون
�أرجواين

املرايا
قائم زجاجي جميل
خيارات اللون :جوزي الشكل وأبيض

مرآة ومثبت على
احلائط ،أرجو املزيد من األشياء اجليدة
ينبغي أن تزين املرآة ،ببعض القطع اإلضافية من
دوتاش بأحجام وألوان مختلفة لغرف املعيشة وغرف
النوم وغرف الشباب .هذه املرايا ذات األسلوب
اخللفي مصممة لتجعل مكانك أكثر أناقة ورحباً .لذا
ميكنك تعليق أي من املرايا على جدرانك؟

مرايا الزينة

خيارات اللون :أسود وجوزي الشكل وأبيض

خدمة اإلكسسوارات

حتقق اخلطوط األنيقة واأللوان الزاهية لصواني دوتاش
متعة التعامل في حياتك .فسوف تتعرض صوانيك
التي ستبهر املدعوين للحسد...

صينية أنيقة

فريوزي

خيارات اللون
�أبي�ض
�أرجواين

براتيقس
هي طاولة ذراع صغيرة ممتازة وعملية:
مثالية تناسب جميع املنازل.

صينية خشبية
فريوزي
بني قامت

خيارات اللون
�أرجواين
بلوطي
[�شجر البلوط]
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خزانة كتب

كل كتب العالم...
	•سلسلة التصمميات اخلاصة بدوتاش
	•قاعدة رباعية ذات جوانب خشبية ملونة
	•كثافة أسفنج 13سم و35hr DNS

كل شيء مستوحى بداية من القصص اخليالية
املثيرة إلى موسوعات الفنون ومن املنشورات
العلمية إلى املجالت امللونة التي تود اقتنائها ،كل
هذا سيكون في النهاية داخل خزانات الكتب
تلك .ليس هذا وحسب :فهناك مساحة كافية
لكل احلليات الصغيرة التي ترغب في عرضها؛
كما أن هناك مكان ًا للشموع املعطرة وأطر الصور
التي تسمتتع برؤيتها حول الكتب .كما تتوفر
خزانات الكتب مبجموعة ألوان أنيقة ،وبأشكال
وأحجام مختلفة حيث مت تصممي إحداهن
لتناسب مكانك متاما .ففي النهاية ميكنك
تخصيص مكان لكل كتبك ومقتنياتك املفضلة،
واالحتفاظ بهم في متناول يديك والعثور عليها
بسهولة متى تشاء إضافة إلى االسمتتاع بها
لسنوات عديدة قادمة.
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كوول

Cool

“خزانات كتب توفر مساحات جديدة”
	•جتمع خزانة الكتب املبهجة بني درجات ألوان
األصفر الدافئ واألبيض الكريستالي مغطاة داخل
األرفف
	•ميكن أن تستخدم وحدة خزانة كتب متعددة
االستخدام أيض ًا كمقسم للغرفة
	•تمتتع كوول مبظهر ممتيز وحيوي حقيقي وذلك
بفضل لوحة التحكم الصفراء التي ميكن إعدادها
حسب احلاجة

خزانة الكتب
عر�ض  1500عمق  500ارتفاع 1500

فوكس

Fox

«تصممي يزيد من املساحات
الصغيرة»
	•خزانة كتب مثالية ومناسبة للمنازل الصغيرة التي
تعج بالكتب
	•ذات مظهر عصري مع جسم خشبي بلون بني
مزركش وأرفف متنقلة مطلية باللون األبيض
	•تتوفر في طراز خالب وبألوان ميكن أن يمت تنسيقها
ومزجها مع العديد من وحدات دوتاش املطرزة
	•كما تقدم فوكس الكثير من غرف التخزين
بالشكل املرضي وبدون إطار دائري مما مينحك
شعورا بسعة املكان
خزانة كتب
عر�ض  2000عمق  350ارتفاع 1960

فري

Free

«هل حتتاج إلى بعض الصناديق؟
هل حتتاج إلى بعض األرفف؟ ما
رأيك أن جنمع االثنني في واحد!»
	•يمتتع هذا التصممي بإمكانية جتميع الوحدات
ككل أو كوحدات مستقلة حسب حاجة العميل
	•تناسق يأسر االنتباه بني الصناديق اخلشبية ذات
اللون البني املزركش واألرفف املطلية باللون
األبيض
	•خيار جتميع األرفف احملمولة كوحدة مستقلة
ووضعها خلف الوحدات ثالثية املقاعد أو أجزاء
الركنة خللق مكان تخزين سري
	•تمتيز فري مبساحة كافية للكتب وسائر األشياء
األخرى التي تفخر بعرضها
	•إنها وحدة دون أطر مما يجعلها البديل األفضل
في األماكن الضيقة
خزانة كتب
عر�ض  2000عمق  350ارتفاع 1960
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نيو

Neo

«توفر نيو مساحة كافية لكل
الكتب ذات األحجام املختلفة»
	•تمتيز بتصممي فريد بفضل أرففها متعددة
املستويات والتي تتسع للكتب واألشياء بكل
مناذجها وأشكالها وارتفاعاتها املختلفة
	•كما أنها وحدة ديكور جمالية جتمع بأناقة بني
اخلشب املطلي باللون الداخن املزركش واملظهر
العصري
	•تتوفر كوحدة كاملة مع ألواح خشبية طبيعية
جانبية متنقلة ذات لون جوزي الشكل مزركش
خزانة كتب
عر�ض  1200عمق  340ارتفاع 2400

باإلضافة إلى جودتها وتصممياتها الفريدة من
نوعها ،واحتاللها ملكانة بني رواد الصناعة مع
إدراكها لظروف العمل واحلياة املستدامة ،فقد
سجلت سبق ًا آخر .ففي  6يناير وقعت على
امليثاق العاملي لألمم املتحدة لعام  ،2011لتصبح
دوتاش طرف ًا في هذه االتفاقية املعترف بها
عاملياً.
وانطالقا من عرضه على كبار رجال األعمال
أثناء املنتدى االقتصادي العاملي لعام 1999
في دافوس ،بهدف تنفيذ املشروعات التي من
شأنها بدء مبادرات التمنية احمللية مع مجموعة
متنوعة من شراكات القطاع اخلاص ،فقد بدأ
امليثاق العاملي لألمم املتحدة بنحو  15عضواً.
واليوم ،أضحت العديد من الشركات الرائدة،
التي متثل االقتصاد العاملي ،أطرافا موقعة في هذا
امليثاق ،وتعد دوتاش هي املصنع األول والوحيد
لألثاث بني تلك الشركات .وهكذا احتلت
دوتاش مكانتها بني عمالقة الصناعة العاملية التي
تقوم على الوفاء مبتطلبات «إتباع النهج املأمول
لإلنسان والبيئة في جميع العمليات التجارية
واألنشطة اليومية والتطبيقات واملشروعات،
هذا إلى جانب اإلدارة التي تتسم باالستدامة
والشفافية واملساءلة.

تعتبر دوتاش العالمة التجارية األولى
والوحيدة لألثاث في كل أرجاء
العالم ،التي تراعي النظام البيئي...
كما توقيع دوتاش على امليثاق العاملي
لألمم املتحدة

غرف العائلة
متتع مبزيج من الدفء والرفاهية مع عائلتك...
فكل ركن في بيتك يستحق أن يتجمل باألناقة والرفاهية .ومع
أفكار دوتاش التي تزيد من جمال التصممي ،حيث تضفي أمناط
النسيج احلديثة واأللوان سعادة على حياتك ،كما أن مقاعد
غرفة املعيشة في تناغم تام مع جسدك وروحك...

مجموعة كارينا

«ال يهم أن يكون لديك مكانا صغيراً أو منز ًال
كبيراً ،املهم أن يحتوي على كارينا»
تطلق دوتاش ،كعالمة جتارية تقدم األناقة والعملية في مناذجها ،فكرة منتج جديد حتت مسمى كارينا :يتيح اختيار مفهوم
كارينا للشخص االختيار من بني العديد من المناذج املتناسقة ،وحتديد اللون ونوعية المناذج التي يرغب في اقتنائها أو
يدمجهم مع تصممي األريكة الذي اختاره .باختصار ،تقدم دوتاش العديد من بدائل الديكور املنزلي املختلفة في فكرة غرفة
معيشة واحدة كما متكنك من حتويل املكان الذي حتلم به إلى حقيقة.

	•توفر مجموعة غرفة املعيشة ذات املنظر العصري مجموعة متنوعة من الوحدات
التي تتيح للشخص املزج والتنسيق بحرية من أجل الوصول إلى املجموعة األمثل
	•فرصة استغالل املجموعة من خالل اختيار واحدة من التصمميات الثالث لألريكة
التي تناسب املساحة والذوق األفضل
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توفر كارينا وحدات ديكور
مختلفة للغرفة
بفضل تعدد مناذج وحدات الغرفة املختلفة
التي ميكن االختيار من بينها لكل من
الغرف الضيقة والواسعة التي ميكن إنشائها

رمز النسيج062 – 061 - 060 :

ركنة كارينا على شكل حرف C
وحدة أنوفيا بيرغر

ركنة كارينا على شكل حرف L
وحدة أنوفيا بيرغر

ركنة كارينا
وحدة انوفيا بيرغر

كارينا ( )1+2+3غرفة املعيشة

مقعد كارينا الثالثي
(مع مرتبة) للمقعد الثالثي
(وقفص منجد)

أي منوذج من كل تلك المناذج اخلاصة بكارينا ترغب في أن تأخذها معك إلى املنزل؟
(هل أنت متأكد ،ميكنك أن حتصل عليهم جميعا!)

انوفيا بريغر
(�صفحة)266 :

مقعد ثالثي مع مرتبة و/أو قفص منجد
يسهل حتويله إلى مرتبة

طاولة كارينا
(�صفحة)272 :

مقعد فردي عر�ض  1200عمق  950ارتفاع 700

مقعد مزدوج عر�ض  1200عمق  950ارتفاع 700

مقعد ثالثي عر�ض  1850عمق  950ارتفاع 700

ريالك�س عر�ض  1500عمق  950ارتفاع 700

* سيمت إضافة أحجام األريكة املفضلة إلى األحجام املذكورة

علي شكل

S

كارينا
أريكة على شكل S
هيكل
عر�ض 920
عمق 170
ارتفاع 530

علي شكل

M

كارينا
أريكة على شكل M
هيكل
عر�ض 920
عمق 200
ارتفاع 670

علي شكل

K

كارينا
أريكة على شكل K
هيكل
عر�ض 920
عمق 300
ارتفاع 530

رجل مطلية باللون اجلوزي
رمز النسيج065 - 064 - 063 :

ما هو الشكل الذي
تريدها أن تكون عليه؟

فرصة استغالل املجموعة من خالل
اختيار واحدة من التصمميات
الثالث لألريكة التي تناسب
املساحة والذوق األفضل

غرفة معيشة كارينا على شكل حرف K

متنحك كارينا وحدات ديكور مختلفة للغرفة

بفضل تعدد مناذج وحدات الغرفة املختلفة التي ميكن االختيار من بينها ميكن إنشاء الغرف الضيقة والواسعة

ركنة كارينا على شكل حرف ( Cأريكة على شكل حرف  )Mركنة كارينا على شكل حرف ( Lأريكة على شكل حرف )S
مقعد ثالثي (مع مرتبة)  +مقعد ثالثي (مع قفص
مقعد ثالثي (مع مرتبة)  +مقعد ثالثي (مع قفص
منجد)  +ردهة
منجد)

ركنة كارينا (أريكة على شكل حرف )M
مقعد ثالثي (مع مرتبة)  +ردهة

منتج

جديد
رمز القماش 1028-275-1041-281

اللورا

Allora

للمعيشة الديناميكية التقارب
احلديثي والذي يستخدم لعدة
مجاالت

	•موديالت مختلفة بمنط الذبالة.
	•االرجل ذو التاثير اخلشبي.
	•وحدات بالفراش والصندوق.
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رمز القماش 019-1039-1040-288

ثالثي /رمز الن�سيج1028-275-1041-281 :
عر�ض  2370عمق  900ارتفاع 850

فردي  /رمز القما�ش041-1039-275-040 :
عر�ض  1680عمق  900ارتفاع 850

ثنائي  /رمز القما�ش041-1039-275-040 :
عر�ض  1680عمق  900ارتفاع 850

ثالثي /رمز الن�سيج041-1039-275-040 :
عر�ض  2370عمق  900ارتفاع 850

رمز القماش 018-1040-1038-284

ليبرا

Libera

مقعد ذو عدة وظائف مهداة
للصاالت ...

	•الراحة املكونة من البطانة املصنوعة من
احليوانات االليفة.
	•االرجل ذو التاثير اخلشبي.
	•وحدات بالفراش والصندوق.
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ثالثي /رمز الن�سيج020-1039-1040-288 :
عر�ض  2370عمق  900ارتفاع 850

فردي  /رمز القما�ش018-1040-1038-284 :
عر�ض  2230عمق  900ارتفاع 850

ثنائي  /رمز القما�ش018-1040-1038-284 :
عر�ض  1800عمق  900ارتفاع 850

ثالثي /رمز الن�سيج018-1040-1038-284 :
عر�ض  2230عمق  880ارتفاع 880

رمز النسيج:
1028 – 301 - 298

ركنة
ركنة

آرت

ريالكس

رمز النسيج:
1027 – 301 - 298

منتج

جديد

آرت

على شكل حرف L

ركنة آرت على شكل حرف L

«ركنة ناصعة البياض جللسة مع األصدقاء املقربني»

آرت

Arte
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«متتع بالهدوء والبساطة واملزيد من اجلاذبية»
	•تتكون مجموعة غرفة املعيشة ذات املظهر احلديث من كنبة متعددة االستخدام باإلضافة إلى أريكة مزدوجة و ثالثية وكرسي بسيط ذي جوانب
	•مثالية تناسب األماكن الضيقة جتعلها متعددة االستخدام

منتج

جديد

مقعد فردي/رمز الن�سيج1027 :
عر�ض  810عمق  820ارتفاع 900

مقعد مزدوج/رمز الن�سيج1027 - 301 - 298 :
عر�ض  1740عمق  880ارتفاع 820

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج027- 301 - 298 :
عر�ض  2320عمق  880ارتفاع 820

رمز النسيج286 – 283 :

إسكاد

Escade

«مقاعد مريحة لألماكن الضيقة»
	•منظر عصري ملجموعة غرفة الطعام مع مقعد ثالثي متعدد االستخدام إضافة إلى باسك بيرغر ومتكأ
	•فهي االختيار األفضل لتحويل األماكن الضيقة إلى أماكن معيشة عملية وفاتنة
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رمز النسيج285 - 281 :

بريغر لونا

بريغر الأ�سا�سي//رمز الن�سيج281 :
عر�ض  930عمق  800ارتفاع 900

متك�أ بف//رمز الن�سيج281 :
عر�ض  650عمق  ---ارتفاع 420

مقعد ثالثي مريح ذو قاعدة ميكن حتويلها
ب�سهولة �إىل مرتبة

مقعد ثالثي /رمز الن�سيج287 - 281 :
عر�ض  2000عمق  1000ارتفاع 750

مقعد فردي/رمز الن�سيج292 - 293 :
عر�ض  920عمق  900ارتفاع 950

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج288 - 295 :
عر�ض  2000عمق  1000ارتفاع 950

رمز النسيج288 - 291 :

رمز الن�سيج288 – 295 :
متك�أ بف/رمز الن�سيج295 :

عر�ض  670عمق  670ارتفاع 480

	•يكفي فقط أن تضع الكنبة الثالثية على بعد 4-3
سم من احلائط لتحويلها إلى سرير
	•تتكون هذه املجموعة من كنبة ثالثية ميكن حتويلها
ال عن مسند القدمني
إلى سرير وأريكة فض ً
	•أرجل معدنية مرتفعة مطلية بالكروم
	•نسيج طارد للماء سهل التنظيف

رمز النسيج294 :
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رمز النسيج295 - 290 :

فانتستك

Fantastic

«منظر أنيق وفضفاض لألماكن الضيقة»

	•تصممي مريح يوحي بسعة املساحات الضيقة من خالل فكرة أنيقة
	•مجموعة عملية وواقعية ،حيث ميكن إدراك ذلك من خالل كنبة ثالثية ،فبدفعها من اخللف تتحول بسهولة إلى سرير
وبسحبها مرة ثانية تعود لهيئتها السابقة

منتج

جديد
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فليشيا

Felicia

«منتهى الرفاهية»

رمز النسيج043 - 466 - 260 :
	•مجموعة أرائك عملية وبسيطة
	•وحدات ذات قاعدة ميكن حتويلها بسهولة إلى سرير
	•منوذج أنيق مت تصمميه خصيصا للمساحات الضيقة

مقعد ثالثي
عر�ض  2190عمق  850ارتفاع 820

مقعد مزدوج
عر�ض  1475عمق  850ارتفاع 820

كر�سي فردي
عر�ض  845عمق  850ارتفاع 820

رمز النسيج285 - 282 - 298 :

رمز النسيج228 - 212 - 261 :

باسيفيكا

Pasifica

«قمة األناقة والتصممي األحادي»

	•من خالل مقعد فردي ومسند القدمني وكنبة مزدوجة وثالثية ،تلك
املجموعة التي ميكن اختيارها وتصمميها طبق ًا للمساحة ،سوف
تخطف قلبك منذ الوهلة األولى.
	•وحدة فريدة من نوعها تناسب كل األذواق ،ميكن أن تدمج مع
مجموعة الركنة ومع الوحدات الرسمية
	•االختيار األفضل لتزيني املساحات والغرف الضيقة دون أدنى صعوبة
	•تتكون الوحدة من أنسجة متعددة وجلد للتنجيد
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305

مقعد ثالثي – مو�ضع �رسير/رمز الن�سيج211 - 260 :
عر�ض  2200عمق  1300ارتفاع 890

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج211 - 260 :
عر�ض  2200عمق  830ارتفاع 890

مقعد مزدوج/رمز الن�سيج211 - 260 :
عر�ض  1550عمق  830ارتفاع 890

مقعد فردي/رمز الن�سيج211 - 260 :
عر�ض  960عمق  830ارتفاع 890

بينو

Pino

«ألوان تنعش حياتك؛ ووحدات تضفي على مساحاتك سعة»

4

رمز النسيج046 :
•1
•
2

خزانة كتب كوول (صفحة)283 :
درمي بلس تابل (صفحة)276:

•3
•
4

باسك بيرغر (صفحة)271 :
لونا بيرغر (صفحة)269 :

مقعد ثالثي مريح ،ذو قاعدة يسهل حتويلها إلى مرتبة

306
307
	•منظر عصري ملجموعة غرفة الطعام مع مقعد ثالثي متعدد
االستخدام وباسك بيرغر ومتكأ
	•مقعد ثالثي مريح ذو قاعدة ميكن حتويلها بسهولة إلى مرتبة
	•تصممي رائع للهيكل على أرجل معدنية مزدوجة على شكل
حرف “”L
1

3

2

و�سادة بف
عر�ض  650ارتفاع 420

رمز النسيج317 – 045 :

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج285 - 288 :
عر�ض  1960عمق  950ارتفاع 750

با�سك بريغر/رمز الن�سيج288 :
عر�ض  930عمق  800ارتفاع 900

لونا بريغر

3

1

4
2

رمز النسيج042 – 299 :
•1
•2

تصممي عثماني مت تفصيله على شكل مربع ليتناسب متام ًا
مع مجموعة غرفة املعيشة
طاولة كالفن (الصفحة)277 :

سيينا

Siena

•3
•
4

تصممي يوحي بسعة األماكن الضيقة
خزانة كتب فوكس (صفحة)284 :

•5

طاولة ميكس (صفحة)277 :

«تصممي يبحر بك في مذاق الوقت»
	•منظر عصري ملجموعة غرفة الطعام مع مقعد ثالثي متعدد االستخدام وباسك بيرغر ومتكأ
	•وحدة مريحة تناسب بشكل ممتاز األماكن الضيقة بفضل هيكل جسمها الضيق
	•تصممي عثماني مفصل حسب الطلب ليتناسب متام ًا مع مجموعة غرفة املعيشة

308
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1

•1
2

متك�أ بف
عر�ض  650عمق  650ارتفاع 420

مقعد ثالثي مريح ذو قاعدة ي�سهل حتويلها �إىل مرتبة

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج284 :
عر�ض  2260عمق  950ارتفاع 750

•2

تصممي عثماني مت تفصيله على شكل مربع ليتناسب متام ًا مع
مجموعة غرفة املعيشة
طاولة كالفن (الصفحة)277 :

با�سك بريغر/رمز الن�سيج284 :
عر�ض  930عمق  800ارتفاع 900

باكو

Paco

رمز النسيج465F - 110G :

لونها ممتع وشبيه بلون حليب الشوكوالتة
	•نسيج ذو ملمس خاص مضاد للبكتريا
	•تصممي عصري بفضل أرجله املعدنية الطويلة
	•حتتوي كل الوحدات على آلية كليك كالك مع قفص منجد،
وميكن أيض ًا حتويلها إلى سرير

مقعد فردي
عر�ض  1000عمق  840ارتفاع 850

مقعد مزدوج
عر�ض  1630عمق  840ارتفاع 850

مقعد ثالثي
عر�ض  2340عمق  840ارتفاع 850

310
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كومسال

Kumsal

رمز النسيج466 - 474 :

وحدات ذات قف�ص منجد ،ميكن حتويلها �إىل �رسير
رمز الن�سيج482 - 466 :

مقعد فردي/رمز الن�سيج850 - 861 :
عر�ض  910عمق  860ارتفاع 830

مقعد مزدوج/رمز الن�سيج866 - 850 - 861 :
عر�ض  1500عمق  860ارتفاع 830

مقعد ثالثي/رمز الن�سيج866 - 850 - 861 :
عر�ض  2120عمق  860ارتفاع 830

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

غرف نيو جينيريشن
لم تكن األحالم لتتحقق في أي وقت مضى مبثل ما هي
عليه اليوم .يبهرنا األطفال بخيالهم الواسع وتعلقهم بعالم اخليال
مما ينعكس على تفوقهم املستقبلي ،ومن هنا جند أن أدوات
وزخرفة غرف األطفال تأتي من عالم األطفال النابض باأللوان،
وبالتأكيد من خالل جودة دوتاش.

7

ضمان سنوات
لأول مرة في تركيا منتجات دوتاش لحجرة
الجيل الجديد بضمان المصنع لمدة  7سنوات.
تتعامل دوتاش مببدأ أن «أطفالك هم أطفالنا» حيث تقوم بتصممي مجموعة كبيرة من األثاثات
تتناسب مع جميع األطفال في مختلف األعمار من طالب الكلية إلى األطفال الصغار ،مت إعدادها
مبعايير عالية اجلودة وآمنة وعملية وأنيقة ومت التصديق عليها دولياً .أحد النتائج األكثر وضوح ًا عامل
األمان تأتي في أولويات فترات الضمان.
على عكس منافسينا ،فإن املجموعة الكاملة اجلديدة من منتجات حجرة
اجليل من دوتاش تأتي إليك بضمان املصنع  7سنوات.

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

شهادة اجلودة من GS
حجرة دوتاش للجيل اجلديد هي شركة ضمن شركتان تركيتان والتي استحقت احلصول على شهادة اجلودة ( GSفحص السالمة) .مت منح املنتجات فقط
التي مت اعمتادها وفق معايير اجلودة واألمان العالية شهادة املعايير األوروبية  GSومارك  GSبإشراف  LGAاألملانية (النديس جيوربينستالت بايرن) .وبناءاً
على شهادة اجلودة ( GSجيبروتي سيتشرهيت) والتي عرفت بشهادة اجلودة العالية واألكثر أماناً ،فإن املنتجات التي حتمل اسم  GSمارك قد مت تصمميها
وفق ًا للمعايير الدولية اآلمنة وتشمل معايير االحتاد األوربي .هذه املنتجات تعزز من صحة اإلنسان وال تعرضه ألي خطر قد يضر بصحته.
من ناحية أخرى ,فإن جميع منتجات دوتاش حلجرة اجليل اجلديدة قد متت معاجلتها ضد املواد السرطانية وضد البكتريا وضد احلساسية.

معايير اجلودة 1-E
نود أن نذكر جميع أولياء األمور أن مجوعاتنا الكاملة لألثاثات مصممة ومقدمة وفق ًا ملعايير جودة  ,E-1والتي تعد من أعلى املعدالت املتاحة في صناعة
األثاثات .هذه املعايير أعدها االحتاد األوربي والتي تعد من أهم األنظمة ملنتجات األثاثات في العالم ,وعلى وجه التحديد يعد  E-1شيئ ًا ضروري ًا لغرف الرضع
واألطفال لكونه آمن ومن الصعب خدشه وسهل التنظيف .نحن نستخدم مواد معينة وزجاج مقسى لغرف الرضع واألطفال ليضمن جودة عالية وآمنة.

منتج

جديد

الحصري

‘من اجل حياة مميزة نقطة البداية’

316
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غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

من�ضدة عمل ذو ا�ستعماالت عديدة
عر�ض  1770عمق  630ارتفاع 770

ال�رسير
عر�ض  2110عمق  1370ارتفاع 100

كر�سي احللم ان جي �آر

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

جزء غائر
عر�ض  430عمق  540ارتفاع 420

مكتبة
عر�ض  1950عمق  490ارتفاع 1950

خزانة باالنزالق
عر�ض  2030عمق  670ارتفاع 2260

وحدة التلفاز
عر�ض  1610عمق  580ارتفاع 1600

�صوان
عر�ض  430عمق 540ارتفاع 420

	•الول مرة في هذا القطاع  ،ضمان  7سنوات
	•من اجل عدم االصطدام وعدم حدوث الضرر في ظالم الليل  ،مت وضع املنبه الضوئي حوالي واسفل الفراش بشكل مخفي
	•في اجلرارات  ،السحب بالفرامل (نظام الساليد) نظام السكك
	•في اخلزانة جرار من االملنيوم للمالبس والقمصان
	•انارات بضوء نوع اللد
	•وحدة ذو عدة استعماالت لوضع الكتب  ،وعملي باملنضدة املتحركة والذي يلبي كل طلباتكم كمنضدة عمل

318
319

الحصري

«في هذه القصة تقابل الطفلة الصغيرة عصفور أزرق»
حجرة حاملة حق ًا من أجل ابنتك ينقلها لكم دوتاش اجليل اجلديد ...بهذا
األثاث الراقي ,أصبحت سمات ابنتك وعصفورها األزرق من األشياء احملببة
إليك .وفي كل يوم في هذه احلجرة اجلميلة تري قصة أخرى مبهجة وسارة.

320
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بلو بيرد

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

خزانة الكتب
عر�ض  4 c 9عمق 473ارتفاع 1226

مر�آة املاكياج
عر�ض  908عمق  22ارتفاع 608

خزانة مالب�س
عر�ض  904عمق  473ارتفاع 810

وحدة علوية مبكتب العمل
عر�ض  1095عمق  250ارتفاع 680

كر�سي بلو بريد

من�ضدة جانبية
عر�ض  465عمق  377ارتفاع 482

مكتب عمل
عر�ض  1100عمق  700ارتفاع 738

لوح �أمامي � 90سم
عر�ض  952عمق  18ارتفاع 960

خزانة مالب�س ذات  2باب
عر�ض  904عمق  594ارتفاع 2070

هيكل ال�رسير � 90سم
عر�ض  952عمق  2046ارتفاع 960

خزانة مالب�س ذات � 3أبواب
عر�ض  1346عمق  594ارتفاع 2070

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

322
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	• 7سنوات ضمان اجلزء األول في القطاع
	•تركيبة لون مكونة من اكاجاك قرنفلي وأصفر
	•حقيبة كتب على عجالت
	•خزانة مالبس  2باب أو  3حسب االختيار
	•لديك  10اختيارات مختلفة

بلو بيرد

«من أجل قرصان صغير في
البحور الكبيرة"
لو �أنه مثل قر�صانك ال�صغري النتقل �إىل البحور الكبرية,
ومنوذجنا يف القر�صنة معد من �أجلك� ،سوف ميكنه من
الإبحار املحيط ويبحث عن الكنوز ال�رسية داخل منزلك
الآمن تقدم �إىل الأ�سفل وافح�ص.
اللون :بلوط دخاني وأحمر وأزرق داكن

324
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القراصنة

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

خزانة مالب�س
عر�ض  954عمق  497ارتفاع 844

خزانة مالب�س ذات  2باب
عر�ض  1262عمق  604ارتفاع 2265

اجلزء املتعلق بالقدم
عر�ض  400عمق  1020ارتفاع 2133

مكتب العمل
عر�ض  1466عمق  700ارتفاع 1349

مر�آة على �شكل الدفة

هيكل ال�رسير
عر�ض  946عمق  1920ارتفاع 1204

من�ضدة جانبية
عر�ض 491عمق  380ارتفاع 410

كر�سي القر�صان

326
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	•تصممي دوتاش اخلاص
	•مجموعة مكونة من خزانة مالبس ومكتب
عمل وسرير ووحدة سرير مكملة (اجلزء
األمامي) ,ومنضدة جانبية وكرسي
	•تركيبة ألوان مكونة من بلوط دخاني وأزرق داكن وأحمر
	•خزانة الثياب ووحدة العمل بخزانة الكتب  2باب
	•درج السرير وحدة تخزين
	•تعليق املقابض باألقفال على أبواب خزانة الثياب
	•سرير مكون من جزأين على شكل سفينة
	•جزء خاص بالقدم قد يستخدم كجزء مكمل
للسرير أو للمنضدة جانبية الركنية
	•خزانة مالبس على شكل صندوق كنوز
	• تتناسب بقية امللحقات املعدنية مع تصممي املجموعة
	•ضمان  7سنوات اجلزء األول في القطاع

حاصل على جائزة التصممي
2009 IMOB

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

ميسس

«حجرة أنثوية لبنت تمتتع بصفات أنثوية»..
كلنا نعلم �أن البنات ال�صغار يحبون اختيار الأ�شياء اخلزانة مالب�س
بالزخارف ,ونعلم �أي�ضا كيف ين�ضجوا ب�رسعة ...ال تن�سى،
�أعدت دوتا�ش حجرة نوم جديدة �أطلقت عليها ا�سم مي�س والتي
حتدث طابعا يعجب به الفتيات ال�صغار للوهلة الأوىل وي�ستخدمونها
ب�سعادة ل�سنوات طويلة .

	•  7سنوات ضمان اجلزء األول في القطاع
	• خزانة مالبس مكونة من 2و 4باب حسب االختيار
	• تركيبة لون من األبيض والقرنفلي
	• أغطية مزخرفة باملرايا وملحقات من البالستك املرن
	• مكتب عمل مكون من قطعتني ميكن تركيب اجلزء العلوي على احلائط
	• لوح أمامي منجد متناسق مع املجموعة
	• األجزاء اخلزانة مالبس بالزخارف

328
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اللون :قرنفلي وأبيض

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

خزانة الكتب
عر�ض  630عمق  473ارتفاع 1874

بافيل قرنفلي

خزانة مالب�س ذات  2باب
عر�ض 904عمق  596ارتفاع 1981

من�ضدة جانبية
عر�ض  634عمق  377ارتفاع 468

هيكل ال�رسير (� 200×90سم)
عر�ض  1020عمق  2066ارتفاع 1145

خزانة مالب�س ذات � 4أبواب
عر�ض  1242عمق  596ارتفاع 1981

خزانة مالب�س
عر�ض  908عمق  473ارتفاع 789

هيكل ال�رسير (� 200×120سم)
عر�ض  1300عمق  2066ارتفاع 1145

اجلزء العلوي ملكتب العمل
عر�ض  1304عمق  250ارتفاع 500

مكتب العمل
عر�ض  1304عمق  718ارتفاع 830

مر�آة مي�س

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن
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موتو كيدز

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن
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«جنم جديد لطرق السباق»
لو ابنك ها ٍو �سباق الدراجات النارية ويحب ال�رسعة ف�إن موتو كيدز توفر النوع املنا�سب لأثاثات حجرة النوم الذي
يجعله يحيا يف عامل ال�سباقات لإ�شباع هذا الولع لديه ل�سنوات عديدة قادمة ،ومع موتو كيدز ف�إنه ي�صبح جنم �سباقات
جديد مع اعتياده على ال�رسعة والإثارة اليومية يف تلك احلجرة املمتعة.

خزانة مالب�س ذات � 3أبواب
عر�ض  1347عمق  597ارتفاع 1992

مكتب العمل
عر�ض  1000عمق  700ارتفاع 960
جزء علوي ملكتب العمل
عر�ض  1000عمق  220ارتفاع 375

هيكل ال�رسير
عر�ض  1212عمق  2370ارتفاع 600

خزانة مالب�س
عر�ض 702عمق  570ارتفاع 978

كر�سي موتوكيد�س

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن
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اللون :أصفر ورمادي واسود
• � 7سنوات �ضمان اجلزء الأول يف القطاع
• تد�شني دويل لت�صميم اك�سكلو�سيف دوتا�ش
• تركيبة لون مكونة من الأ�صفر والرمادي والأ�سود
• م�ساحة ملقعد اللعب يف مقدمة الدراجة النارية
• �أجزاء مو�ضوعية �أ�سا�سية تكمل طابع وبيئة ال�سباق
• �إ�ضاءة الأ�ضواء الأمامية املزودة بنظام LED
• نظام التحكم يف الإ�شارة على جانب الزراع
• م�ؤثرات ال�صوت اخلا�صة (�صوت املحرك ،و�أ�صوات
دوا�سة الوقود الخ).

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

اللون :وينج و ماربيال تشري

336
337

روك

«يذكر اسمك هنا»

خزانة مالب�س ذات � 3أبواب
عر�ض  1351عمق  597ارتفاع 1971

خزانة مالب�س
عر�ض  932عمق  473ارتفاع 1920

مكتب عمل
عر�ض  1351عمق  602ارتفاع 852

هيكل ال�رسير � 90سم
عر�ض  1240عمق  1978ارتفاع 902

خزانة كتب
عر�ض  489عمق  378ارتفاع 1352

دعنا ال نتذكر شيء عن ما
نريد أن نشارك فيه! ينزلق
من فوق أو حتت

�رسير بينك
عر�ض  1351عمق  502ارتفاع852

كر�سي هزاز

338
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•� 7سنوات �ضمان اجلزء الأول يف القطاع
•�ألوان كرز الوينج واملاربيال
•�رسير خ�شبي متحرك حم�شو بالألياف يف اجلزء الأمامي
ويف قاعدة ال�رسير
•�أدراج تخزين �سفلية
•ت�صميم داخلي مبطن
•خزانة كتب متحركة مزودة ب�أدراج و�أرفف

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

340
341

باسيفيكا
حجرة
للجيل الجديد
«مخصصة للصغار والكبار
وبطابع جذاب»

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

باسيفيكا
حجرة
للجيل الجديد
هيكل ال�رسير � 140سم
عر�ض  1532عمق  2181ارتفاع 1018

عر�ض  554عمق  372ارتفاع 406
خزانة مالب�س ذات � 3أبواب

عر�ض  928عمق  468ارتفاع 832
من�ضدة جانبية

قاعدة هيكل ال�رسير � 120سم
عر�ض  1332عمق  2181ارتفاع 1018

القاعدة واللوحة الأمامية � 90سم
خزانة مالب�س

�صندوق مالب�س �صغري
عر�ض  485عمق  500ارتفاع 711

خزانة كتب
مكتب العمل
عر�ض  1380عمق  642ارتفاع  750عر�ض  654عمق  372ارتفاع 1536

عر�ض  1371عمق  596ارتفاع
2050

كر�سي

342
343

•�ضمان � 7سنوات اجلزء الأول من القطاع
•�صممت حجرة با�سيفيكا لتلبية احتياجات ال�شباب وحتقيق رغباتهم امل�ستقبلية ،حيث يكمن جزء من �شعبيتها
�إىل تنوع الوحدات ال�ضخمة �إ�ضافة �إىل متانتها
•هذا النموذج ميكن �أي �شاب �أو �شابة من حتقيق �أحالمه على حد �سواء ولكن لي�س يف الوقت املحدد.

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

سيكريت
جاردن

«حتتاج كل أميرة إلى مكان خاص بها»
حلمها �سوف يتحقق يف حجرتها من خالل منوذجنا الذي
ي�سمى با�سم �سكريت جاردن .تركيبة الألوان اخلفيفة الأبي�ض
والقرنفلي والبنف�سجي والأرجواين ت�شكل �شك ًال جمي ًال وحتدث
جواً خالب ًا .تعطيها غرفتها كلما حتقق �أحالمها مثاليات خيالية يف
�أيامها من خالل حتقيق �أحالمها ال�سعيدة.

اللون :أبيض
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خزانة مالب�س
اجلزء العلوي من اخلزانة مالب�س
عر�ض  904عمق  220ارتفاع 574عر�ض  970عمق  501ارتفاع 875

من�ضدة جانبية
عر�ض  527عمق  405ارتفاع 621

�رسير مبرتبة فرعية
عر�ض  954عمق  1994ارتفاع 270

جزء علوي ملكتب العمل
عر�ض  1308عمق  381ارتفاع 625
مكتب العمل
عر�ض  1320عمق  700ارتفاع 650

اللوحة الأمامية � 90سم
عر�ض  956عمق  50ارتفاع 890

خزانة مالب�س مكونة من � 3أبواب
خزانة كتب
عر�ض  555عمق  391ارتفاع  1908عر�ض  1407عمق  628ارتفاع 2132

هيكل ال�رسير � 90سم
عر�ض  956عمق  2110ارتفاع 890
هيكل ال�رسير � 90سم
عر�ض  1256عمق  2110ارتفاع 890

خزانة مالب�س مكونة من  2باب
عر�ض  963عمق  628ارتفاع 2132

• � 7سنوات �ضمان يف اجلزء الأول من القطاع
• ت�ضم حجرة الفتاة ال�صغرية عنا�رص كال�سيكية وحديثة
• ت�صميمات �أ�شكال التاج والورود على ال�سرياميك يف النماذج
• ال�صور املنحية على الأ�سطح العالية واملنخف�ضة يف هذه النماذج
• �رسير مبرتبة فرعية متغرية ومزودة بالنامو�سية.
• اختيار هيكل ال�رسير من � 90إىل � 120سم
• خزانة مالب�س ذات � 2أو � 3أبواب ح�سب االختيار
* ملزيد من املعلومات عن الناموسية التي يصنع منها حجمني
مختلفني ( 120و 90سم) وحامل قاعدة جهاز احلاسوب يرجى
االتصال بأقرب موزع تابع لشركة دوتاش.

كر�سي �سكريت جاردن

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن
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سيكريت
جاردن

ناموسية السرير بيضاء

سمارت

«حجرة رائعة
مثل الكابتشينو
والشوكالته في
جمالها!»

اللون :كابتشينو واجلوز الالتيني

348
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دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

هيكل ال�رسير (� 200×90سم)
عر�ض  960عمق  2024ارتفاع 952
هيكل ال�رسير (� 200×120سم)
عر�ض  1260عمق  2024ارتفاع 952

�رسير �أ�صغر متحرك
عر�ض  946عمق  1990ارتفاع 210

من�ضدة جانبية
عر�ض  461عمق  370ارتفاع 454

جزء علوي ملكتب العمل
عر�ض  1196عمق  254ارتفاع 640

خزانة مالب�س
عر�ض  904عمق  466ارتفاع 838

خزانة كتب
عر�ض  1347عمق  370ارتفاع 1958

مكتب عمل
عر�ض  1200عمق  700ارتفاع 738

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

�رسير بينك
عر�ض  c98عمق  2091ارتفاع 1726

خزانة مالب�س ذات  2باب
عر�ض  904عمق  594ارتفاع 1958

خزانة مالب�س ذات � 3أبواب
عر�ض  1347عمق  594ارتفاع 1958
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• � 7سنوات �ضمان اجلزء الأول من القطاع
• حجرة �صغرية موحدة للجن�سيني التي تتعامل مع جمموعة كبرية يف خمتلف الأعمار
• تركيبة لون الكابت�شينو واجلوز الالتيني يحدثوا ت�صميم متغري مع  9مناذج خمتلفة
• اختيار خزانة املالب�س املكونة من � 2أو ٍ � 3
أبواب
• مرتبة خمفية حتت ال�رسير توفر لك الراحة و متكنك من ا�ست�ضافة زائريك
• خزانة كتب مزودة برف كبري

سبرت
«بنفسجي وأبيض وهكذا!»
املفهوم التام للأثاث بالن�سبة للفتيات املراهقات �أن يهتموا بـ...
غرفة متكنك من م�شاركة �أ�صدقاءك الأ�رسار ،حيث ميكنك دعوتهم للنوم
املريح على املرتبة املتحركة الإ�ضافية ,وقد ت�ستغرق يف �أحالم اليقظة طاملا
ترغب يف ذلك ...و�ستكون �سربت دائم ًا على هذا النمط من خالل مرتبته
الفردية احلديثة� ،شكل جميل وجودة عالية

2011 IMOB
الفائز بجائزة التصممي

352
353

اللون :بنفسجي وأبيض

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

من�ضدة منزلقة
عر�ض  461عمق  266ارتفاع 284

جزء تابع لهيكل ال�رسير
عر�ض  1546عمق  466ارتفاع 284

خزانة كتب
عر�ض  908عمق  466ارتفاع 903

جزء تابع لهيكل ال�رسير
عر�ض  1546عمق  466ارتفاع 284

من�ضدة تليفزيون
عر�ض  1518عمق  466ارتفاع 902

جزء علوي
عر�ض  1483عمق  290ارتفاع 486

كر�سي �سربت اجلديد

نفخة ا�سربيت

هيكل �رسير ديفان
عر�ض  2070عمق  950ارتفاع 910

خزانة كتب
عر�ض  908عمق  542ارتفاع 1929

مكتب عمل
عر�ض  1520عمق  700ارتفاع 745

�رسير �أ�صغر متحرك
عر�ض  1990عمق  946ارتفاع 230

خزانة مالب�س ذات � 3أبواب
عر�ض  1351عمق  596ارتفاع 1929

مكتب عمل
عر�ض  465عمق  375ارتفاع 488

•مت منح جائزة خا�صة بالت�صميم "جائز الت�صميم" يف معر�ض 2011 IMOB
•�ضمان � 7سنوات اجلزء الأول من القطاع
•تركيبة لون البنف�سجي والأبي�ض
•خزانة مالب�س عملية ذات � 3أبواب
•خزانة �شيفونية كبرية لكل الأ�شياء التي حتتاج �إىل مكان �آمن لتخزينها فيه
•مكتب م�صمم ب�شكا اقت�صادي
•مرتبة �إ�ضافية متحركة لل�ضيوف

هيكل ال�رسير 90 × 200
عر�ض  2070عمق  970ارتفاع 890

خزانة مالب�س ذات �أبواب منزلقة
عر�ض  1516عمق  665ارتفاع 2050

من�ضدة اخلزانة مالب�س
عر�ض  908عمق  468ارتفاع 841

سبرت
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دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

كراسي اجليل اجلديد

دوتاش

غرفة دوتاش؛ نيو جينيريشن

«تصمميات أنيقة تتناسب مع غرف اجليل اجلديد»

ميس

بلو بيرد

درمي

كورسان
سمارت
جاردن سكرت

نيو سبرت

إن سايد

نيو تاميز

روك

سبايدر

سبرت

موتو كيدز
فروميوال جينك
تشامبينز

باسيفكيا

356
357

★★شيدام

★★دمشق

★★فيننا

★★البحرين

★★صوفيا

★★مكة

★★شتودكارت

★★طهران

★★داكار

★★لندن
★★سنديلفينكن

★★سلميانية

★★منامة
★★مينسك

★★ليون

★★طاشكنت
★★سيرس
★★فيلينغن

★★ليلله

★★كولن
★★طرابلس

★★برلني

★★اجلزائر

★★اربيل

★★باكو

★★حلب

★★استانا
★★دن هاغ

★★باريس
★★بيروت
★★كوموتيني
★★جدة

★★تبريز
★★بيشكيك

★★كيرسالي

★★امستردام

★★موسكو

★★عقبة

★★كازابالنكا
★★عمان

★★روتردام

واآلن دوتاش في جميع أنحاء العالم

★★عقبة

دوتاش
غرف نوم
مايستك
بيانكو
باشون
كارمن
آرتي
درمي
إليجانس
اكسكلوسيف
هيرا البلوط العتيقة
سكارلت
باسيفيكا

29
33
36
40
44
46
51
53
58
61
64

الفراش واألسس
الفراش
نيو لوكسس
الفلي
للمرأة والرجل برميام
كالمياكس بالك ستار
سكارلت
درمي
بلس
فيسكو فلكس
التكس بوكت
فيسكو بكت
فيسكو سيهير
إرجواليف
رين أورجانك
ميدبيديك

76
79
80
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
94

القاعدة واملقدمة
قاعدة إكسكلوسيف مقدمة الين
قاعدة إكسكلوسيف مقدمة بلس
القاعدة واملقدمة
ستيل
القاعدة واملقدمة
أبريل
قاعدة إكسكلوسيف مقدمة اجنيلو

96
97
99
99
100
100
101

غرفة الطعام
مايستك
بيانكو
باشون
األرجوني البلوط األنيق
كارمني
درمي
إليجانس
اكسكلوسيف

105
109
112
116
120
125
128
132

باسيفيكا
سكارلت
آرتي
ريفليكتو وحدة التلفزيون
فيولت وحدة التلفزيون
إميوشن
كاسينا وحدة التلفزيون

136
140
145
148
150
154
157

كراسي كونسبت

سكارلت
سوفا دامور
سنو
سيلفرالين
ركن صالة جذابة

254
256
258
260
262

كابي بيرغر
بولوستيل بيرغر
كالسستيل بيرغر

كراسي
كراسي بولو ستايل
كراسي وطاوالت املطابخ
طاولة قهوة
كوزمو طاولة وكرسي
لوكس طاولة وكرسي
هالي طاولة ومقعد
تشويس طاولة وكرسي
فيوليت
باسيفكا طاولة وكرسي

164
166
169
170
171
172
173

غرفة املعيشة وقطع الركنات
فيزيون
كاروالين
مايستك
فرمي
ركنة إينجل
كارلينو
كارمن
كومفورت
درمي بالس
إليجانس
إميوشن
إنزيو
إنزيو ريالكس ركن
في إنزيو ركن
إكسكلوسيف
فيوري
أيديا
أنوفيا
ليدسا
لوسيدا
قطاعات ركن ماتريكس
ركن مووف
باريس
ركن باسيفيكا
بيرل

178
182
186
191
194
196
199
204
206
209
211
215
216
219
220
226
230
232
236
239
242
244
246
248
250

طاوالت
نتورك
إكسكلوسف
فيور
مايستك
كونيتو
أنتيك أوك
كارينا
إليجانس
كوب
باسيفيكا
درمي بلس
سنو
كارمن
درمي
سكارلت
دولسي
آرت
ليبرا
كالفن
ميكس

272
272
272
272
272
273
273
273
273
274
274
274
274
274
275
275
275
275
275
275

قطع الزينة اإلضافية
خزانة كتب
كوول
فوكس
فري
نيو

281
282
283
284

غرف العائلة
اللورا
ليبرا
آرت
إسكاد
فانتستك
فليشيا
باسيفيكا

292
294
297
298
301
303
304

بينو
سيينا
باكو
كومسال

306
308
310
311

غرف نيو جينيريشن
احلصري
احلصري
بلو بيرد
القراصنة
ميسس
موتو كيدز
روك
حجرة باسيفيكا للجيل اجلديد
سيكريت
جاردن
سمارت
سبرت

316
319
321
325
328
332
337
341
345
345
348
352

كراسي اجليل اجلديد
درمي
سمارت
كورسان
ميس
بلو بيرد
جاردن سكرت
إن سايد
نيو تاميز
روك
نيو سبرت
سبرت
سبايدر
باسيفكيا
فروميوال جينك
تشامبينز
موتو كيدز

356
356
356
356
356
356
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357

ال تتحمل دوتاش أدنى مسؤولية
عن أخطاء الطباعة التي ترد في
هذه القائمة.
املواد التي تظهر بالقائمة تتناسب
مع املنتجات وهي لغرض اإلعالن،
حيث ميكن أن يكون هناك
اختالف في األلوان بسبب الطباعة
وال تتحمل دوتاش أدنى مسؤولية
حيال هذا األمر.
حتتفظ دوتاش بحق عمل أي
تغييرات باملنتج دون إخطار
مسبق.
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