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ُمــــــــــــــَعــــــــــــــــِرفـــــــــــــی

ــــــــراَیــــــــنــــــــد
َ

ویــــــــِژن و ف

دیزاین لــب ســیکامور را در ســال ۱۳۹۷ بــا هــدف تجربــه و کاوش در فضاهــای مختلــف دنیــای طراحــی تأســیس 
ــه  ــب و جامع ــی مخاط ــا نیازشناس ــم ب ــاش می کنی ــد و ت ــرف اول را می زنن ــیکامور ح ــر در س ــن و کارب ــم. دیزای کردی
هــدف، محصوالتــی طراحــی کنیــم کــه زندگــی روزمــره را، هرچنــد انــدک، خوشــایندتر کنــد. بــه بیــان دیگــر، دغدغــه 
اصلــی مــا دخیــل کــردن فراینــد و تفکــر دیزایــن در طراحــی و تولیــد محصــوالت بــا هــدف خوشــایند تر کــردن زندگــی 

روزمــره کاربرانمــان اســت.

ــیکامور،  ــه راه س ــت و در نقش ــی نیس ــوالت چوب ــد محص ــی و تولی ــه طراح ــدود ب ــیکامور مح ــب س ــژن دیزاین ل وی
متریال هــا و گرایش هــای مختلــف و متنــوع دنیــای طراحــی را مــد نظــر داشــته ایم. کاتالــوگ حاضــر، محصــوالت 

ــد. ــی می کن ــیکامور را معرف ــی س چوب

فراینــدی کــه بــرای طراحــی و تولیــد هــر محصــول طــی می کنیــم اغلــب بســته بــه نــوع محصــول متفــاوت اســت. 
بــا ایــن حــال، تــاش می کنیــم مراحــل ایــن فراینــد را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهیــم. اگــر بخواهیــم به صــورت کلــی 

ایــن فراینــد را توضیــح دهیــم شــامل مراحــل زیــر اســت:



دربــاره نــام ســــیــــکــامــــور
درخــت انجیــر ســیکامور از هــزاره ســوم قبــل میــاد در مصــر پــرورش داده می شــد و مصریــان باســتان از ســایه 
ــه  ــده ک ــری آم ــتانی مص ــون باس ــد. در مت ــتفاده می کردن ــت اس ــن درخ ــم ای ــوب محک ــراوان و چ ــوه ف ــترده، می گس
ــان  ــد. مصری ــوع می کن ــا طل ــان آن ه ــید از می ــه خورش ــرار دارد ک ــروزه ای ق ــیکامور فی ــت س ــمان دو درخ ــرق آس در ش

ــتند. ــی می دانس ــت زندگ ــیکامور را درخ ــت س ــتان درخ باس

یعرفاننجفآبادیپور هیلداطاهر

sycamore.ir

)+98(0903 719 7928- -
)+98( 0935 423 7505- -
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@sycamore.design
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محصوالت



Quantکوانت



Quant Interactive Lightالیت اینترکتیو کوانت

چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:
۶/۲×۱۷/۳×۱۷/۳سانتیمتر

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

زیلی زوودبر ر

گردویایرانی

پالیوود

یــک میکروکنترلــر درونــی، نــور ایــن الیــت را بــر اســاس 
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــز ب ــطح می ــر روی س ــری ب ــت قرارگی جه
تنظیــم می کنــد. رنــگ نــور ایــن محصــول بــا ســفارش 

ــت. ــر اس ــل تغیی ــتری قاب مش

17.3
 cm

10 cm
6.2 cm



Cooper کوپر



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:

ــه  ــورت یکپارچ ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــر محصول کوپ
مناســب  انتخابــی  و  شــده  ســاخته  گــردو  چــوب  از 
ــت. ــردی اس ــره و طبیعت گ ــای روزم ــرای موقعیت ه ب
ــش  ــوده و گنجای ــی ب ــن طبیع ــوان از روغ ــش لی پوش

آن حــدود ۱۴۰ میلی لیتــر اســت.

۸×۱۲×۷سانتیمتر

گردویایرانی

Cooper Mug لیوان کوپر

7 cm



Vida ویدا



چوب های قابل سفارش:

۲×۴۰×۴۰سانتیمتر
ابعاد محصول:

راشگرجستانی
ملچآمریکایی

گردویایرانی

بــا  تصاویــر  الصــاق  امــکان  کــه  عکســی  قــاب 
پین هــای چوبــی بــا مگنــت مخفــی روی آن وجــود 
می توانــد  ســفارش  اســاس  بــر  قــاب  شــکل  دارد. 
باشــد،  دلخــواه  تناســبات  بــا  مســتطیل  یــا  مربــع 
شــکل های دایــره و چنــد ضلعــی منتظــم هــم قابــل 
جنــس  از  فلــزی  ورق  اســت.  پر هزینه تــر  امــا  اجــرا 
آهــن گالوانیــزه اســت کــه بــا رنــگ کــوره ای اپوکســی 
بــه رنــگ مشــکی مــات درمی آیــد. جنــس آهنربــای 

داخــل پیــن چوبــی هــم از نئودیمیــوم اســت.

Vida Magentic Board ُبرد مغناطیسی ویدا

40 cm

40 cm



Panama پاناما



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:

زیلی زوودبر ملچآمریکایی+ر

ملچآمریکایی+گردویایرانی

زیلی زوودبر گردویایرانی+ر

راشگرجستانی+گردویایرانی

۱۴×۱۰×۲۰سانتیمتر

آمریکایــی  ملــچ  چوب هــای  از  محصــول  ایــن 
و رزوود برزیلــی ســاخته  شــده اســت.  ایــن جعبــه 
ــرات،  ــداری جواه ــازماندهی و نگه ــرای س ــد ب می توان
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر و... م ــش، لوازم التحری ــوازم آرای ل

ــرد.  گی

Panama Box جعبه پاناما

10 cm

20 cm

14 cm



Atlas اطلس



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:

ــرای  ــی ب ــال و مدرن ــه مینیم ــوان پای ــس به عن اطل
اســت.  شــده  طراحــی  آیمــک  و  مانیتــور  قرارگیــری 
بــا  کشــو  بــدون  و  کشــودار  نــوِع  دو  در  طــرح  ایــن 

می شــود. ارائــه  متفــاوت  قیمت هــای 

۱۰×۲۰×۴۰سانتیمتر

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

پالیوود

Atlas Display and iMac Stand پایه مانیتور و آیَمک  اطلس

40 cm

10 cm

20 cm



Morph مورف



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

گردویآمریکایی

۲×۱۷×۳۴سانتیمتر

Morph Cutting Board تخته برش مورف

در طراحــی تختــه بــرش مــورف بــه فرمــی جدیــد و 
ــرش  ــه ب ــن تخت ــت. ای ــده اس ــه ش ــک پرداخت ارگونومی
بــرای  پنیــر، گوشــت و ســبزیجات،  بــرش  بــر  عــاوه 
ِســرو نیــز مناســب اســت. در پرداخــت مــورف از روغــن 
اســتفاده  غذایــی  بــرای مصــارف  مناســب  طبیعــِی 

ــت. ــده اس ش

34 cm

17 cm



Elle ِال



چوب های قابل سفارش:

تختــه بــرش ِال از چــوب یکپارچــه ســاخته شــده و 
در طراحــی آن بــه فرم هــای تزئینــِی مینمالیســتیک 
پرداختــه شــده اســت. ایــن تختــه بــرش عــاوه بــر برش 
ــب  ــز مناس ــرو نی ــرای ِس ــبزیجات، ب ــت و س ــر، گوش پنی
اســت. در پرداخــت ِال از روغــن طبیعــِی مناســب بــرای 

مصــارف غذایــی اســتفاده شــده اســت.

ابعاد محصول:

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

گردویآمریکایی

۲×۱۵×۳۵سانتیمتر

Elle Cutting Board تخته برش ِال

35 cm

15 cm



Lelouِلــلو



Lelou Stoolچهارپایه ِلـلو

چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:
۴۲×۳۰×۳۰سانتیمتر

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

عنــوان  بــه  می توانــد  مینیمــال  محصــول  ایــن 
گلــدان،  بــرای  اســتندی  نشســتن،  بــرای  محلــی 
زیرپایــی ای بــرای دسترســی بــه نقــاط مرتفع آشــپزخانه 

یــا عنصــری تزئینــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

42 cm

30 cm



Kim کیم



عنــوان  بــه  می توانــد  مینیمــال  محصــول  ایــن 
گلــدان،  بــرای  اســتندی  نشســتن،  بــرای  محلــی 
زیرپایــی ای بــرای دسترســی بــه نقــاط مرتفع آشــپزخانه 

یــا عنصــری تزئینــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

چوب های قابل سفارش:

۴۲×۳۰×۳۰سانتیمتر

Kim Stool

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

ابعاد محصول:
30 cm

44 cm

چهارپایه کیم



Janan جانان



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:

راشگرجستانی

گردویایرانی

۱۰۰×۴۰×۴۰سانتیمتر

ایــن محصــول بــا یــک متــر ارتفــاع گنجایــش یــک 
گلــدان بــزرگ را دارد. اگــر گلــدان شــما نیــاز بــه نــور زیــاد 
ــن  ــا ای ــد ب ــت، می توانی ــاد اس ــره زی ــاع پنج دارد و ارتف
ــی  ــد. در طراح ــر کنی ــره نزدیک ت ــه پنج ــدان را ب ــه گل پای
ــه  ــام گرفت ــامی اله ــای ایرانی-اس ــه از طاق ه ــن پای ای

شــده اســت.

Janan Vase Stand پایه گلدان جانان

100 cm

40 cm



Hermes هرمس



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:
۴۲×۳۰×۳۰سانتیمتر

در  کــه  هرمــس  مــدرن  و  مینیمــال  طراحــی 
همــراه  بــه  را  زیبایــی  و  عملکــرد  ســادگی،  عیــن 
دارد، بــه کاربــر امــکان ســامان دهی اشــیا، الیــت و 
تخت خــواب  کنــار  در  تــا  می دهــد  را  کتاب هایــش 

باشــد. داشــته  شــکیل  دکــوری  خــود 

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

نراد

Hermes  Nightstand میز پاتختی هرمس

40 cm

30 cm

60 cm



Ark آرک



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:
۶/۲×۱۷/۳×۱۷/۳سانتیمتر

نیمکــت دو نفــره آرک بــا هــدف ایجــاد فضایــی 
بــرای نشســتن دو نفــر و یــا دراز کشــیدن یــک نفــر در 
محیــط داخــل خانــه طراحــی شــده اســت. ایــن طراحــی 
مینیمــال بــه کاربــر اجــازه می دهــد تــا آرک را بــه دور از 

اغتشاشــات بصــری در منــزل خــود قــرار دهــد.

راشگرجستانی

نراد

Ark Bench نیمکت آرک

140 cm

40 cm

40 cm



Titan تایـتان



چوب های قابل سفارش:

ابعاد محصول:

میز وسط مبلی تایـتان

راشگرجستانی

ملچآمریکایی

گردویایرانی

گردویآمریکایی

۴۰×۶۰×۱۲۰سانتیمتر

Titan Coffee Table

ایــن میــز قــرار اســت بــه کانــون مهمانی هــای 
کوچــک شــما تبدیــل شــود. یــک محفظــه جــادار کــه 
بــه در کرکــره ای چوبــی )Tambour Door( مجهــز 
از  باالتــر  گــردن  و  ســر  یــک  را  محصــول  ایــن  اســت 
ــت  ــول قابلی ــن محص ــد. ای ــرار می ده ــود ق ــای خ رقب
ــت. ــز داراس ــون را نی ــز تلویزی ــوان می ــه عن ــتفاده ب اس

40 cm

120 cm

60 cm




