NEWSLETTER
°03
EU ROPE AN DESIG N F U R N IT U R E
SPRING 2012

www.daydream-living.ir

SPRING 2012 I NEWSLETTER °3

DAYDREAM SHOWROOM

RAN
IN TEH
d
e
v
i
r
r
j u st a
&
A M!
d ay D R E
@
e
l
b
v a il a
o n ly a

NEW COLLECTIONs

LIGNE ROSET . the award winning sofa collection PLOUM by Erwan & Ronan Bouroullec
LIGNE ROSET  توسطPLOUM معرفی مبلمان

PLOUM sofa collection by LIGNE ROSET
“We tried to create a very comfortable settee of contemporary de-

"سعی ما بر آن بود که مبلمانی بسیار راحت براساس معیارهای طراحی معاصر خلق

sign,” said the designers Erwan & Ronan Bouroullec, describing their

".کنیم

motivation for designing the Ploum sofa for LIGNE ROSET that has

 از انگیزه های خود برای طراحی مبلمانErwan & Ronan Bouroullec

recently won the red dot design award. The sofa features a broad

 از ویژگی های این. این چنین می گویدLIGNE ROSET  در شرکتPloum

shape and soft forms, which are inviting and adapt perfectly to the

 سبک و نرم آن است که کامال" با آناتومی بدن انسان، راحت،مبلمان فرم وسیع

user’s body contours. The combination of materials too offers a highly

 فوم،stretch  پارچه: مجموعه مواد به کارگرفته شده در این مبلمان،هماهنگ است

sensuous experience: covered by stretch fabric, the sofa’s soft foam

 نیز راحتی بسیاری زیادی را فراهم می کند و این امکان را ارائه می،نرم داخل آن

material offers high comfort and the possibility to recline in very dif-

 همه.دهد که استفاده کننده به راحتی حالت های گوناگون نشستن را روی آن تجربه کند

ferent ways so as “the entire body may be seated on a cuddly and

 به راستیReddot ،2102 ی این موارد سبب شده است تا جایزه معتبر طراحی سال
. باشدPloum شایسته

soft space”.
According to the designers, the innovative use of this stretch fabric

 (کشی) بر روی این مبلstretch  کاربرد خالقانه ی پارچه،از نقطه نظر طراحان

for the upholstery represents “a symbol for modern lifestyles in which

 اجتناب ناپذیر در،" سمبل سبک زندگی مدرنی است که در آن انعطاف پذیری و راحتی

flexibility and comfort are considered essential“.

".نظر گرفته شده است

(from: http://en.red-dot.org)
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DEDON . Collection PLAY by Phillipe Starck
DEDON  برای شرکتPhilippe Starck  طراحی شده توسط،PLAY مبلمان

PLAY furniture collection by Philippe Starck for DEDON
There are only a few designers who polarise as much as Philippe

 یکی از معدود طراحان روز دنیاست که طراحی های جالب وPhilippe Starck

Starck does. Recently the Paris based designer presented his new

 را برای شرکتPlay  این طراح فرانسوی اخیرا مجموعه مبلمان.غیرعادی دارد

outdoor furniture series ‚Play’ – created for the German manufac-

 صندلی های فوق العادهPlay  قلب خانواده. طراحی نموده استDEDON آلمانی

turer DEDON. The heart of the Play family is the stackable light-

 محکم و قابل حمل (به صورت دسته ای) است که در ساختار آن از پلی پروپیلن،سبک

weight chair which is composed of a moulded polypropylene frame

، پارچه دست باف،و در رویه آن از مواد متنوعی همچون شیشه با روکش آلومینیمی

and optional kinds of coverings: solid teak, mirror-finish aluminium or

 همه ی این خصوصیات و استفاده از.چوب ساج و سایر مواد بادوام استفاده شده است

hand-woven synthetic fiber, the higly durable material that has made

 با معرفی این محصول بیش از بیش بهDEDON مواد با دوام موجب شده است که
.شهرت جهانی برسد

DEDON famous the world over.

 بیشتر آشناPhilippe Starck با کلیک نمودن روی کلیپ مقابل با کارهای خاص

> PLAY MOVIE

.شوید

Take a look at the movie on the left and get an impression of Phillippe
Starck‘s unique way of designing for DEDON!
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KARTELL . LOUIS GHOST chair by Phillipe Starck
 برای شرکتPhilippe Starck  طراحی شده توسطGHOST خانواده ارواح

The GHOST FAMILY by Philippe Starck for KARTELL

KARTELL
In a throwback to 18th Century France, Philippe Starck designed the
modern yet comfortable furniture collection ‚Ghost Family‘ in 2002.

Philippe  مجموعه مبلمان مدرن و در عین حال راحتی ست کهGhost خانواده

A contemporary take on the style of French King Louis XV, these

 با شیوه ای، فرانسه81  پادشاه قرن، ان را با الهام از صندلی لویی پانزدهمStarck

elegant replica will provide a Post Modern touch to your living room

 این الگو برداری بسیار زیبا.همگام با هنر عصر حاضر طراحی کرده است

or office.

وهنرمندانه جلوه ای پست مدرن به اتاق نشیمن و یا دفتر کار شما می دهدو این امکان

Moulded in durable and shock-resistant polycarbonate, the Ghost

.را فراهم می سازد تا آن را هم در فضای مدرن و هم کالسیک قرار دهید

Chairs are available in a broad variety of colours and will therefore

 در، از پلی کربنات که ماده ای با دوام و مقاوم در برابر ضربه استGhost مبلمان

perfectly complement any style.

طیف رنگ های گسترده ساخته شده است و همین امر حضور آن را در هر سبک

Being weather resistant, like almost all other KARTELL furniture, the

 همچنین با توجه به اینکه این صندلی ها مانند.طراحی دکوراسیون شایسته می سازد

Ghost Chairs are also a perfect stylish addition to any outdoor set-

 می توانند در فضای باز،اغلب محصوالت کارتل در برابر شرایط جوی مقاوم هستند

ting.

.مورد استفاده قرار گیرند

Psssst! We will expand our KARTELL section very soon and there are

 دیگر محصوالت متنوع کارتل نیز در نمایشگاه، و خانواده اشGhost عالوه بر

not just Louis and his relatives waiting for you. :)

): .دی دریم در انتظار دیدار شما هستند
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ON THE ROAD

IMM COLOGNE 2012 . Cologne Design Furniture Fair

 حضور تمام روندهای پیشرو حاکم بر بازار، به عنوان اولین نمایشگاه تجاری طراحی داخلی سالIMM  در. در آلمان دیدار کردیمIMM Cologne به تازگی از نمایشگاه مبلمان
Passagen  همچنین بسیار تحت تاثیر. گرد هم آمده بودندCologne  کشور جهان در111  از، روز7  عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان به مدت.طراحی داخلی مشهود بود
 آتلیه ها و شوروم ها در، کارگاه ها، استودیوها، نمایشگاه در قالب گالری ها191  با بیشتر ازIMM Cologne که همواره در کنار نمایشگاه مبلمان-بزرگترین رویداد طراحی آلمان
. قرار گرفتیم، برگزار می شودcologne metropolitan محدوده ی
We recently visited the IMM Cologne Furniture Fair in Germany for you. As the first interior design trade fair of the year, the IMM presents the trends
which will dominate the interior design market. For seven days suppliers and visitors coming from 118 countries had their trend time in Cologne.
We were especially impressed by the Passagen. Germany‘s largest design event, with over 190 exhibitions in galleries, studios, workshops, ateliers and
showrooms throughout the cologne metropolitan area is definetely worth to see if you are around!
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CONTRACT

ZENDEGI SPA . Health & Spa Center furnished by DAYDREAM with DEDON & KARTELL

. را آغاز نموده است-اخیرا" دی دریم پروژه ی مجهز (مبلمان) نمودن یکی از جذاب ترین و جدیدترین مکان های واقع در تهران– مجموعه ورزشی و تندرستی حس خوب زندگی
 تجربه ای آرامش بخش را برای شما به ارمغان خواهد آورد، پذیرای شما خواهد بود و با ارائه امکانات منحصربه فرد، این مجموعه با طراحی بسیار زیباو حرفه ای در هشت طیقه
، را در محیط اطراف استخر و در بخش بدن سازی تجربه کنید و از زیباییDEDON  در این مجموعه می توانید مبلمان راحت.و خستگی را از روح و جان شما دور خواهد نمود
.آرامش و انرژی مثبت آن لذت ببرید
! در شورم تهران در خدمت شما هستیم، برای ارائه هرگونه اطالعات در این زمینه.همواره از همکاری با عالقمندان به فعالیت در زمینه مبلمان و طراحی داخلی استقبال می کنیم
DAYDREAM lately started to furnish one of the probably most interesting new locations in Tehran - the brandnew ZENDEGI Health & Spa Center.
Treat your mind and body to a completely unique and reviving experience in a beautiful designed surrounding on eight floors!
Relax on DEDON‘s comfortable furniture in the pool & spa area and enjoy its positive spirit in the fitness area!
DAYDREAM is always looking forward to interesting cooperations. For further informations you are more than welcome to contact us in our Showroom!
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SPECIAL

DEDON ISLAND OPENING . MARCH 2012 . Siargao Philippine Islands

 این برند مشهور آلمانی اولین. آغاز نمود2102 ) را در مارچPLACEs( " پروژه ی "مکان ها" یشDEDON  با "جزیره یDEDON برند مشهور مبلمان
 پایه گذار،Bobby Dekeyser  چیزی فراتر از یک هتل در یک جزیره است! این راDEDON  "جزیره.را در جزیره فیلیپین ایجاد کرده استDEDON استراحتگاه
."" اولین باری که پا به این جزیره گذاشتیم فهمیدیم که بهشت خود را پیدا کرده ایم. می گویدDEDON
 به صورت حضوری بهDEDON  و یا برای دیدن مبلمانwww.dedonisland.com/en تب تعطیالت؟! برای کسب اطالعات بیشتر به صورت آن الین می توانید به سایت
:) .شوروم مراجعه فرمایید
With “DEDON Island” the famous furniture brand DEDON started its PLACEs project. in March 2102. On the Philippine Islands (Siargao Island)
DEDON created its first oasis of relaxation with the DEDON Island Resort. ”DEDON Island is more than just a hotel on an island”, says DEDON’s
founder, Bobby Dekeyser. ”The first time we arrived on the island we knew straight away that we’d found our paradise. ”
Holiday fever? For further information please go to:
www.dedonisland.com/en/ or visit us in our showroom in Tehran to see the summer highlights of DEDON‘s beautiful outdoor furniture :)
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CONTACT

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 DAYDREAM Profile @ Facebook to keep yourself posted:
DAYDREAM Website								

Website دی دریم
Facebook @ دی دریم

DAYDREAM @ Facebook
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WHAT‘S NEXT

…در خبرنامه ی تابستانه به دیدار شما خواهیم آمد همراه با
!… معرفی آخرین نمونه محصوالت به نمایش درآمده در شوروم
!“SALONE DEL MOBILE Milan 2012  نمایشگاه طراحی مبلمان-…ارائه گزارشی از مهمترین رویداد هنری جهان
! مناسب است... ، ویال، استخر، که برای خارج از خانهDEDON …معرفی ویژه محصوالت منحصربه فرد

In our next newsletter ...
... we will present you the latest collections from LIGNE ROSET & KARTELL, which are about to arrive in our showroom!
... we will take you on a trip to the worlds most important Design Furniture Fair – The „SALONE DEL MOBILE Milan 2012“ !
... we have a special about DEDON‘s unique outdoor & beach furniture for you!
So stay tuned if you want to know more!

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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