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DAYDREAM

ما

WE

دی دریم

... are very excited and pleased to introduce the prestigiuos DAYDREAM design collections with our first e-newsletter today. As the exclusive
representative and distributor of european high-end design furniture and lighting brands in Iran, DAYDREAM chooses every manufacturer and
brand thoroughly in respect to quality, innovation and design. We do our best to offer something special and give you the opportunity to fulfill
your own small but exclusive dream at home.
Please feel invited to join us on our journey into the world of DAYDREAMs with…

. بینهایت خوشحال و خرسندیم،از این که امروز مجموعه طرحهای معتبر دی دریم را با اولین خبرنامه خود به شما معرفی میکنیم
به عنوان نمایندگی و عامل پخش انحصاری مبلمان با طرح های درجه یک بین المللی و محصوالت روشنایی در ایران دی دریم تولید کنندگان و برندها را براساس دقت و با توجهه بهه
 نهایت تالش ما در این است که با عرضه محصوالت خاص امکان تحقق رویای کوچک شخصی و در عین حال اختصاصهی را در محهیط. نوآوری و نوع طراحی برمی گزیند،کیفیت
.خانه شما فراهم سازیم
…از شما دعوت میکنیم در سفر به دنیای دی دریم با مجموعه محصوالت آن همرا ما باشید
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DAYDREAM

مجموعه محصوالت دی دریم

COLLECTIONS

دی دریم

 آزادی در فضای بیرونی منزل-–

– Outdoor Freedom
DEDON revolutionized the world of outdoor furniture.

 فناوری منحصرر بره. تحولی در دنیای مبلمان خارج از خانه ایجاد کرده استDEDON

Unique technologies and careful hand-craftsmanship combined with

فرررد و دقررت در هنررر کارهررای دسررتی همررراه بررا یراحرری مرردرن امررروزی در مجموعرره

modern contemporary design made DEDON the world leading

 را به برندی پیشتاز در عرصه جهانی در این زمینرهDEDON ،محصوالت این شرکت

brand in this field. Due to a specifically developed high tech fibre

.مبدل ساخته است

the award-winning design collection is weather proof, temperature

در

این شرکت به دلیل اسرتااده از فیبرر تهیره شرده بره روی بسریار پیشررفته و مخصرو

resistant, toxic free, UV stable and designed truly to withstand the

 مجموعره یرره هرای ارا ره،تولید مبلمان خود ماتخرر بره دریافرت جایزهرا گردیرده اسرت

extremes of the Iranian sun, snow and water.

 فاقرد ترکیبرات سرمی و در، شده مقاوم در برابرر انرواش شررایی و و هروایی و حررارت

Every piece is individually made by hand and therefore unique.

برابر نور فرابنای با دوام بوده و بره گونره ای یراحری گردیرده انرد کره در برابرر میرزان

DEDON has all you need to enjoy an inspiring and relaxing in- and

از اجرزای

outdoor living style.

مبلمرران برره صررورت جداگانرره و بررا دسررت تولیررد گردیررده اسررت لررحا محصرروالت ایررن برنررد

 از ونجا که هر یر. برف و باران در ایران واقعا مقاوم میباشد، شدید وفتا
.منحصر بارد میباشند

At the FIFA World Cup and the European Championships DEDON
was the official outfitter of the Germany’s team quarters.

زندگی برا

In addition to that they furnished the Mercedes Benz Fashion Week

 در.وسایی و شوق انگیز در فضای داخلی و فضای بیرونی منرزل بره ون احتیراج داریرد

in Berlin with their beautiful collections!

 تولیرد کننرده رسرمی مبلمرانDEDON جام جهانی فوتبال و مسابقات جام ملت های اروپا
زیبرای خرود

ی

 دارای هر ون چیزی است که شما برای برخورداری از سبDEDON

 همچنین این برند با مجموعه ممصوهو.بیرونی محل اقامت تیم ولمان بود
!زینت بخی هاته مد مرسدس بنز در شهر برلین ولمان بود

° by clicking the underlined words you will instantly be directed to the website!

Handwoven Outdoor Furniture created with weather resistant DEDON fibre.
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DAYDREAM

مجموعه محصوالت دی دریم

COLLECTIONS

دی دریم

– شیوه زندگی شیک و آراسته

– An Elegant Way Of Life
ر خدیا فد دف اات ا

LIGNE ROSET is synonymous with modern luxury and invites consumers to revel in a contemporary, design-forward lifestyle. The
prize-winning brand presents the consumer with a lifestyle choice –
complementing its furniture collections with decorative accessories,

ات

دن

 فی. می ن

ر ا یل تزنیناای
من ااا تی ااات

ر ما د ف ا
عر

اار

 متاادف ب ا ا سLIGNE ROSET نا

د ح ل پیشدف

ک زن گی فمدرز ر م له

مصاادب نن ا دف ا ففاازر
ر سهااا

من ااار

ااه ا یز ه ا گد یا ف ا

Creativity is a key value of LIGNE ROSET: if a new product demands

دنا مای شا چن نچاات تر یا یااک

اای فیا

new materials or new methods of production, the company will ac-

ات

تر یا

quire them.

فشتت

ن ا

شا فیا شاد

یا

 فر ریLIGNE ROSET

ف
ها

خر فمک

د محصرس

 خالقی. آ فق ف مینم ی

ادف تر یا نی زمنا

آ مای شا فنارف م ال ر صان ی

د خا م

 فیا.ر ملحفات ر در شای

درشن یی ر نرد من ر

فد

ش شد

ی تمه

 د شرد م زStarhill  د گ د3122
ها

فدفه

 د دناLIGNE ROSET

محصارس

دی

مرف

ف زف م لم
نر همرفد

ه

 ماایال3122 د آردیاال ا ل
م ت ت

. ر همک د نمر
شا ر

د

نر ر ی درشی نری

فدن ر د درن

 د دپ ا یی ش ا ففتت حیاات "نم ا یLIGNE ROSET

The event featured several vivid colored LIGNE ROSET pieces including Moel and Pumpkin!

محصرل

ر یک لی فدزشی ت ح ه می آی چن نچت یاک محصارل

. د هد چیز محتمل ر ممک می ش
LOUIS

the Starhill Gallery in Malaysia.

م مرعت م لم

ی م تلز مرف فر یت ی در

precedes and the technique follows. Anything is possible.
In April 2011 LIGNE ROSET collaborated with LOUIS VUITTON

مرفااب اات

 خالقیا یکای فز فدز ها. مای ا ز

Seats, pieces of furniture, lighting, textiles, rugs or bed linens: the idea

who held a launch party for their SS11 Fashion Jewelry Collection at

یا

د

ی ااات ر ر ااا یل متنااار درشااان یی فنااارف فاااد

فنتخا ه شایر ف فز زنا گی دف ادف مصادب ننا فادفه

lighting, rugs, textiles and occasional items.

فز

م مرعت رفهدف
 مش دVUITTON

د فیا گد هما یی فنارف م لما

.  ت چش میخردPumpkin  رMoel درش من ملت
These fancy pieces of furniture are also available in our showroom
in Tehran!

-شیک ر ف نتز گرنت د نمایشگاه م د تهدف نیاز مر ار مای

فنرفعی فز فی م لم
!ش
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DAYDREAM

مجموعه محصوالت دی دریم

COLLECTIONS

دی دریم

– مجموعه ای از دنیای رنگ

– What A Colourful World
KARTELL has put design and technological innovation to work to

 از نوآوری در تکنیک و طرر بر ننورور آسرن ترر دررد یررایط زنردیKARTELL

make your life easier, more beautiful and more colourful. Due to the

 بررر د یرررر نکرررنری برررن. یرررنن و زیبرررنتر و رنگنرنرررر ترررر دررررد آ ب رررر یرفتررر اسررر

collaboration with the greatest international designers and an intense

نیررر ورتری طرا ررررن برررری ا ن رررر و ت قیقرررن وسرررریی در زنینرررر دیدیرررر و دنرآنرررردی

research on quality and functionality KARTELL stands for creativity

 دیدیر و، جراابی و دنرآنردی،و فنرنوری

and technology, glamour and functionality, quality and innovation – an

KARTELL نییررگ

در در نوفقیر

 نعرف خالقیKARTELL  ننم، ن صوال

اسر

نروآوری و تردیبر فرروا ا عررند از لرروان
.تنثیریاار ن بنیند

extraordinary combination of factors, which have contributed to the
lasting success of KARTELL.

خرود در

A leader in design, KARTELL addresses an international clientele with

 برن نجنولر ن صروال،سرآند و پییتنز ن بنید

 د در طراKARTELL

 نیرترینن در سرط،  تنوع و طیف یسترد ن صروال بر نویرر اسر،از نور نوآوری
.دارد

a collection unique in originality, variety and depth of range.
 بررررر نرررررنمKARTELL سرررررنبر و ننرررررند

 صرررررند، دتررررر نرررررد در نررررریال

بی ا ن

بررررر نننسرررررب

For the Fashion Week in Milan, KARTELL‘s iconic Mademoiselle chair,

اسرتنرط طررا نیر ور بری ا ن ر طرا ر یردیررد

designed by world-famous designer Philippe Starck, was dressed by

 در طرررMoschino  بررن ن صرروال برنررد پرررآواز نررد روز ایتن یررنی نوسرروم بر، اسر
. زین ینفت بود،نی جدید و نتنوع

renowned italian fashion brand MOSCHINO in various new prints!
You can check out the Mademoiselles and the rest of our stunning

 در توسرط فی یرMademoiselle

و یررر

جرراا

 و سررنیر ن صرروالMademoiselle یررنن ن ر توانیررد انررواع ن صررور
. را در این جا نال و نننییدKARTELL برانگیز

KARTELL collection here!
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DAYDREAM

مجموعه محصوالت دی دریم

COLLECTIONS

دی دریم

– روشنایی بی مانند و منحصر به فرد

– Unique Illumination
ALT LUCIALTERNATIVE is an artistic glassmaker: this brand now

 این. یک شرکت توانمند در زمینه ساخت شیشه میباشدALT LUCIALTERNATIVE

produces lighting from blown glass and experimenting with new ma-

برند اکنون به تولید چراغهایی از طریق دمیدن در شیشهه دداختهه و مزمهایو مهواد اولیهه

terials and technologies. Unique designs, precious materials, research

 نهوموری و روح، مواد اولیه ارزشمند، طراحی بینظیر.و فناوری های جدید میپردازد

and innovative spirit are fundamental features of each new project in

مبتنی بر تحقیق و پژوهو از خصوصیات اصلی ههر محصهو جدیهد در ایهن مجمو هه
.مشهور میباشد

this famous collection.
GALLERY VETRI D‘ARTE is the result of research which respects tra-

 حاص تحقیق و پژوهشی است که همزمهان بها احتهراGALLERY VETRI D’ARTE

ditional values and adds a great way of interpreting timeless style that

-به ارزو های سهنتی مسهیر سهننینی را بهرای تربیهر سهبک فرازمهانی در برابهر مها مهی

gives new value to classic-modern taste. Unique elegant and precious

. کالسهیک مهیدههد- دشاید که این نوع ننرو و ترکیب ا تبهار تهازا ای بهه ذائقهه مهدرن

lamps, made from beautiful glass with exquisite antique working, un-

 بی نظیر و ارزشمند از جنس شیشه با ظاهری بسیار زیبا که تهدا ی،چراغ های شیک

mistakable in their distinct style.

 با ظاهر منحصر به فرد خود قابه تشهخیص بهودا،بخو اجناس تیقه و نفیس می باشند

ITRE has affirmed its identity through models of top quality, techni-

.و با هیچ محصو مشابهی اشتباا درفته نمیشوند

cal lighting performance and design. Using a wide range of different

 بهازدهی فنهی و روشههنایی و،  هویهت خهود را بهه دلیه برخهورداری از کیفیهت بههاITRE

materials the brand gives a new technological interpretation to light.

 ایههن برنههد بهها بهههرا دیههری از طیههد وسههیری از مههواد.نههوع طراحههی بههه اابههات مههی رسههاند

MURANODUE follows the centuries old traditions of Murano glass-

.مختلد مفهو جدیدی از نظر فناوری از روشنایی و نور رضه میکند

making, bringing it up to date with modern techniques and new ideas.

Murano  ادامه دهندا تجربه قرنها سهابقه کههن چراغههای شیشهه ایMURANODUE

Modern refined design and top quality materials are the strong points

است و در ین حا محصو تو را بها راهاارههای امهروزی و ایهداههای جدیهد بهه روز

of this brand.

 بهازبینی در طراحهی هها و اصهالح من بهه سهبک مهدرن و بههرا دیهری از مهواد.میسهازد
.اولیه با کیفیت با از ناات قوت این برند به شمار میروند
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DAYDREAM

تماس

CONTACT

دی دریم

We are looking forward to welcome you in our showroom in Tehran

مشتاقانه منتظر دیدار شما در نمایشگاه خوددر تهران هستیم

from Sat.-Wed. 10:00-19:00 h & Thu. 10:00-13:00 h or by appoint-

 بعداز ظهر۷  صبح تا۰۱  از ساعت:روزهای شنبه تا چهار شنبه
. بعدازظهر و یا با تعیین وقت قبلی۰  صبح تا۰۱  از ساعت:روزهای پنجشنبه

ment.
DAYDREAM Showroom

دی دریم نمایشگاه

Reza Building, 2nd Floor, Unit 5

ایران

No 69, Fayazi St

تهران

Fereshteh Blvd, Vali Asr St

خیابان ولی عصر

Tehran

۶۹ خیابان فیاضی)فرشته( پالک
۵  واحد، طبقه دوم،ساختمان رضا

I.R. of Iran
Tel: +98 (21) 26 200 888

+۹۹ ۱۰ ۱۶۱۱۱۹۹۹ تلفن

Fax: +98 (21) 26 200 886

+۹۹ ۱۰ ۱۶۱۱۱۹۹۶ فکس

You can also take a look around our Website and check out the brandnew DAYDREAM Profiles @ Facebook & Twitter to keep yourself posted:

DAYDREAM Website								

Website دی دریم
Facebook @ دی دریم

DAYDREAM @ Facebook
DAYDREAM @ Twitter								

Twitter @ دی دریم
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DAYDREAM

و اما در خبرنامه بعدی دی دریم

WHAT‘S NEXT

دی دریم

In our next newsletter ...

... we will look behind the scenes of the Milan furniture fair 2011 for you and keep you posted about the latest trends in interior design!
... we will take you on a trip into the world of DEDON and tell you more about their unique manufacturing processes on the Phillippine Islands!
... you will meet some world famous designers, who designed the stunning interior collections for DEDON, Ligne Roset & KARTELL!

So stay tuned if you want to know more!

… در خبرنامه آینده شما را مطلع خواهیم کرد از

. و شما را در جریان آخرین اطالعات مربوط به برندهای مبلمان قرار خواهیم داد3122 … نمایشگاه مبلمان میالن در سال
. با روند ساخت و تولید منحصر به فرد آنان در جزایر فیلیپین آشنا می شویدDEDON … در سفری به دنیای
 می آفرینند خواهیم رفت و پای,KARTELL & LIGNE ROSET ,DEDON … و به مالقات چند تن از طراحان مشهوری که مجموعه طرحهای شیک و بسیار زیبایی را برای
!گفتگوی آنان خواهیم نشست

If you no longer wish to receive our DAYDREAM Newsletter, simply click
the button and send us an email!				
				

کیتد نیتد یتد

چنانچه دیگر مایل به دریافت ببرنامته دی دریت نیستیید فطتر ر ی نیتس تستم
.نیمیل برنی ما نرسال نید
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