
رنگ بدنه

سفیدخاکستريسبزطالییقهوه ايمشکی

رنگ پارچه
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مشخصات محصول

بدنه: استیل - چوب

پارچه: پلی استر

مقاومت در برابر شرایط جوي: دارد

www.mahoot.ir
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دمی بنشین و طبیعت ببین
بی تردید یکی از ملزومات هر باغ و ویال، مبلمان فضــاي خارجی است. این مبلمان باید 

سبک بوده و در برابر شرایط جوي، مقاوم باشد. مبلمان تولید شده توسط شرکت ماهوت 

عالوه بر دارا بودن تمامی ویژگی هاي ذکر شده، طراحی اي مدرن و چشـم نواز نیز دارد 

که می توان آن را در هر فضایی چیدمان کرد. این محصول در فضـاهاي داخلی نیز قابل 

استفاده می باشد و مبل آن به صورت تک و دو نفره تولید می گردد.

براي مشاهده مشخصات محصول پشت این برگه را مطالعه نمایید.

نمایشگاه: تهران، مجموعه ورزشی انقالب، دهکده سبز

کارخانه: تهران، شهرك صنعتی عباس آباد، خیابان سیزدهم، پالك 2104

تلفن: 9  802  802  0912

براي دریافت بروشـــور دیجیتال 

کلیه محصـوالت کد زیر را توسط 

گوشی همراه خود اسکن نمایید.

www.mahoot.ir
      @ mahoot.ir



رنگ بدنه

سفیدخاکستريسبزطالییقهوه ايمشکی

رنگ پارچه

مشخصات محصول

بدنه: استیل

پارچه: پلی استر

مقاومت در برابر شرایط جوي: دارد

قابلیت جابجایی: دارد

نرده

2
.1

 m

3.0  /  4.0 m

3
.0

 m

0
.9

 m

3
.0

  
/ 
 4

.0
 m

www.mahoot.ir
      @ mahoot.ir



باران ببار، آفتاب بتاب
یک سایبان می تواند هرآنچه در رویاي شما باشد را در خود داشته باشد. این محصــول 

بسیار لوکس و مدرن می باشد که به آسانی فضـایی ایده آل را براي دورهمی و آسایش 

در ویالي شما ایجاد می کند. این آالچیق زیبا براي استفاده از فضـــاي خارجی در کلیه 

فصول و تمامی شرایط جوي طراحی شده است و جزییات اضافه شده به آن، این محصول 

را از کلیه سایبان ها متمایز می کند.

براي مشاهده مشخصات محصول پشت این برگه را مطالعه نمایید.

نمایشگاه: تهران، مجموعه ورزشی انقالب، دهکده سبز

کارخانه: تهران، شهرك صنعتی عباس آباد، خیابان سیزدهم، پالك 2104

تلفن: 9  802  802  0912

براي دریافت بروشـــور دیجیتال 

کلیه محصـوالت کد زیر را توسط 

گوشی همراه خود اسکن نمایید.
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رنگ بدنه

سفیدخاکستريسبزطالییقهوه ايمشکی

رنگ پارچه

مشخصات محصول

بدنه: آلومینیوم

پارچه: پلی استر

مقاومت در برابر شرایط جوي: هنگام بارش برف جمع گردد.

قابلیت جمع شوندگی: گیربکس دستی با فناوري پیشرفته

قابلیت جابجایی: دارد

پایه: بتون - مرمر
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چتري به سبکی سایه
چترهاي سبک یکی از نخستین گزینه ها براي تبدیل فضـاهاي باز به مکانی قابل استفاده 

در تمامی فصـــــول می باشند. چترهاي سبک شرکت ماهوت داراي بدنه اي سبک با 

طراحی پیشـرفته در ابعاد بزرگ می باشند که مقاومت و تعادل الزم راداره بوده وآن را 

به گزینه اي ایده آل براي استفاده در کلیه فضــاها تبدیل می نماید. این چترها به آسانی 

به صورت دستی جمع می گردند و می توان آن ها بر روي پایه هاي متحرك نصــب  و 

جابجایی را تسهیل نمود. 

براي مشاهده مشخصات محصول پشت این برگه را مطالعه نمایید.

نمایشگاه: تهران، مجموعه ورزشی انقالب، دهکده سبز

کارخانه: تهران، شهرك صنعتی عباس آباد، خیابان سیزدهم، پالك 2104

تلفن: 9  802  802  0912

براي دریافت بروشـــور دیجیتال 

کلیه محصـوالت کد زیر را توسط 

گوشی همراه خود اسکن نمایید.
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رنگ بدنه

سفیدخاکستريسبزطالییقهوه ايمشکی

رنگ پارچه

مشخصات محصول

بدنه: استیل

پارچه: پلی استر

مقاومت در برابر شرایط جوي: هنگام بارش برف جمع گردد.

قابلیت جابجایی: دارد
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کنج دنج باغ ما
این ســایبان بادبانی با طراحی مدرن و در عین حال ســاده خود گزینه اي ایده آل براي 

فضـــاهاي خارجی ویالي شماست. وزن سبک و نصـــب سریع و آسان از ویژگی هاي 

منحصــر به فرد این سایبان زیبا می باشد. این محصــول به گونه اي طراحی و مهندسی 

شده است که پارچه ي آن به آسانی باز و مجددا نصب می گردد و در تمامی نقاط کشور 

قابل استفاده است.

براي مشاهده مشخصات محصول پشت این برگه را مطالعه نمایید.

نمایشگاه: تهران، مجموعه ورزشی انقالب، دهکده سبز

کارخانه: تهران، شهرك صنعتی عباس آباد، خیابان سیزدهم، پالك 2104

تلفن: 9  802  802  0912

براي دریافت بروشـــور دیجیتال 

کلیه محصـوالت کد زیر را توسط 

گوشی همراه خود اسکن نمایید.
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رنگ بدنه

سفیدخاکستريسبزطالییقهوه ايمشکی

رنگ پارچه

مشخصات محصول

بدنه: استیل

پارچه: پلی استر

مقاومت در برابر شرایط جوي: دارد

قابلیت جابجایی: دارد
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لذتی که کوچک و بزرگ ندارد
تاب خوردن هنگام وزش نســـــــیم و دل سپردن به نواي پرندگان، لذتی است که نمی توان از آن 

گذشت، به همین دلیل شرکت ماهوت تابی مقاوم با تعادل باال را جهت استفاده تمام اعضـاي خانواده 

و کلیه سنین تولید کرده است تا لذت تجربه طبیعت چند برابر گردد. ابعاد این محصـول به گونه اي 

طراحی شده است که براي استفاده همزمان سه نفر مناسب می باشد و عمق نشــــیمنگاه آن ایمنی 

کودکان را تضمین می نماید. 

براي مشاهده مشخصات محصول پشت این برگه را مطالعه نمایید.

نمایشگاه: تهران، مجموعه ورزشی انقالب، دهکده سبز

کارخانه: تهران، شهرك صنعتی عباس آباد، خیابان سیزدهم، پالك 2104

تلفن: 9  802  802  0912

براي دریافت بروشـــور دیجیتال 

کلیه محصـوالت کد زیر را توسط 

گوشی همراه خود اسکن نمایید.
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