
کاتالوگ محصوالت
موکت، کاغذ دیواری، لمینیت
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بــرای آنکــه بهتریــن باشــیم و بهترین هــا را برایتــان به ارمغــان بیاوریم، ســرمایه گــذاری های 
جدیــد، بروزرســانی روش هــای تولیــد و پیشــرفت هــای منابــع انســانی ســازمان بــه عنــوان 

مهمتریــن ســرمایه را، اهــداف اصلــی ســازمان قــرار داده ایــم.
 

پــاالز، بــا معرفــی محصــوالت جدیــد در زمینــه موکــت، کاغــذ دیــواری و لمینیــت و بــا تکیــه  بر 
40 ســال تجربــه و تــاش گــروه، پیشــتازی در صنعــت دکوراســیون را ادامه خواهــد داد. در 
ایــن راه همچــون گذشــته روی حمایت همیشــگی شــما حســاب کــرده ایم. بــا ما همراه باشــید.
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موکــت هــا نــه تنهــا عایــق حرارتــی هســتند، بلکــه عایــق صــدا نیــز محســوب مــی شــوند. 
هنــوز هــم بســیاری از مــردم ترجیــح مــی دهنــد کــف اتــاق هــا را بــا پوشــش مناســبی 
ــه فضایــی امــن و راحــت دارد،  ــاز ب ــر ایــن، کــودک شــما نی ــد. عــاوه ب گــرم نگــه دارن
بــدون آن کــه  زمیــن خــوردن هــای پیاپــی اش موجــب نگرانــی شــما شــود. موکــت هــا 
ــای  ــرای فضاه ــتند. ب ــب هس ــیار مناس ــیون بس ــوع دکوراس ــر ن ــا ه ــی ب ــرای هماهنگ ب
بــزرگ بهتــر اســت از موکــت هــای طــرح دار اســتفاده کنیــد و بــرای اتــاق هایــی بــا ابعــاد 

کوچــک، موکــت هــای ســاده بــه رنــگ روشــن بهتریــن انتخــاب هســتند.

امــروزه بــا وجــود دامنــه گســترده ای از انــواع کفپــوش هــا، موکــت 
بــه دلیــل راحتــی و آسایشــی کــه بــه همــراه مــی آورد همچنــان یکــی 
از پــر تقاضاتریــن محصــوالت اســت. پــاالز  بزرگتریــن تولیــد کننــده 
موکــت تافتینــگ در ایــران، متنــوع تریــن طــرح هــای موکــت را بــه 

شــما تقدیــم مــی کنــد.

MOQUETTE   

موکت

6589ZAITOON
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A New Level of 
Ambiance

موکـت هـای پـاالز، در طـرح هـای متنـوع، بـا زیـره نمد و عـرض ۳ متـر ارائه می شـوند. 
دو نـوع بافـت متفـاوت »کات پایـل« و »لـوپ پایـل« دنیـای زیبـای موکـت هـای  پاالز را 
شـکل داده اسـت. ایـن محصـوالت بـا اسـتفاده از نـخ هـای پلـی پروپیلـن، پلـی آمیـد و 

اکریلیـک  تهیـه و تولیـد می شـوند.

DARYA 6542
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Ultra Modern 
Lifestyle

ویژگی های برجسته موکت پاالز

– رنگهای شفاف و کامًا ثابت 
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 

– دارای مواد آنتی استاتیک 
– با قابلیت شستشو 

– مقاوم در برابر سایش 
– برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به  حالت اولیه 

– ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح و آرم سفارش دهنده 

8888SARV
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کاغــذ دیــواری هــای پــاالز رنــگ واقعیــت بــه رویــای مــدرن، کاســیک و یــا فانتــزی تــان 
مــی زننــد. مــا متناســب بــا ذوق و ســلیقه شــما، کلکســیونی متنــوع و زیبــا از طــرح هــای 
ــر  ــم. تاثی ــی کنی ــه م ــد روز ارائ ــا و م ــای زیب ــگ ه ــدرن در رن ــزی و م ــیک، فانت کاس
بصــری رنــگ هــا را روی فضــای اطــراف دســت کــم نگیریــد. بــا انتخــاب درســت رنــگ هــا، 
ــا  ــا کوچکتــر، دارای عمــق بیشــتر، پهــن ی ــاق بزرگتــر ی مــی توانیــد کاری کنیــد کــه ات

باریکتــر، روشــن تــر، ســردتر و یــا حتــی گــرم تــر بنظــر برســد.
 

کاغــذ دیــواری هــای جدیــد پــاالز بــا انتخــاب از بهتریــن تولیــد کننــدگان اروپــا، هــم اکنــون 
در سراســر شــبکه نمایندگــی توزیع شــده اســت.

WALLPAPER   

کاغذ دیواری

C8663PORTA NUOVA

کاغــذ دیــواری پوششــی اســت کــه امــروزه بــه دلیــل تنــوع طــرح هــا 
ــردی  ــر بف ــت منحص ــد، از محبوبی ــی کن ــاد م ــه ایج ــی ک ــی خاص و زیبای
ــگ  ــرح و رن ــت، ط ــاب باف ــی در انتخ ــت هارمون ــت. رعای ــوردار اس برخ
کاغذدیــواری هــای پــاالز، بــا دکوراســیون منزل یــا محیط کارتــان، دنیایی 

دلچســب و متمایــز خلــق مــی کنــد.
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طراحــی هــای زیبــا و اســتثنایی پــاالز، کاغذدیــواری را در حقیقــت بــه یــک اثــر هنــری 
تبدیــل مــی کنــد. غالبــًا دو نــوع طراحــی بــرای کاغــذ دیــواری وجــود دارد:

طرح های نقاشی مانندی که تصویر کامل و مشخصی دارند گروه اول این دسته بندی را 
شکل می دهند. گروه دوم نیز، طرح هایی دارای بافت های گرافیکی هستند که به نوعی از 

تکرار اشکال کوچک هندسی بوجود آمده اند.

Excellence 
Interior Design 

03-05-8UP TOWN
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لمینیــت انتخــاب بســیار بــه جــا و مناســبی بــرای فضاهــای اداری نیــز مــی باشــد. 
نگهــداری آســان از ایــن کفپــوش هــا، تامیــن بهداشــت محیــط بــرای همــکاران را میســر 
مــی کنــد. فرامــوش نکنیــد کــه فضــای کاری شــما، نقــش بســزایی در شــکل دادن بــه 

هویــت ســازمان ایفــا مــی  کنــد. 

کلیــه لمینیــت هــای پــاالز، از یکــی از بزرگتریــن و بهتریــن تولیــد کننــدگان لمینیــت 
در آلمــان انتخــاب شــده انــد. محصــوالت متنــوع لمینیــت، بــا کیفیــت فــوق العــاده و در 

رنــگ بنــدی هــای متنــوع در دســترس شماســت.

LAMINATE   

لمینیت

ــا، در  ــری زیب ــان و ظاه ــداری آس ــب و نگه ــل نص ــه دلی ــا ب لمینیت ه
دنیــای مــدرن امــروز دارای محبوبیــت منحصربفــردی هســتند. پــاالز، 
ســازگار بــا هرنــوع ســلیقه و دکوراســیون منــزل و یــا محیــط کار، 
لمینیــت هایــی بــا ظاهــری چشــم نــواز و مــدرن، در طرح هــا و رنگ هــای 

متنــوع ارائــه مــی کنــد.

VILLA M1203
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Made in
Germany COTTAGE MV 802

Superior 
Interior Style 
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ــه روش   ــه ب ــد، توج ــی بمان ــدگان باق ــرف کنن ــاب مص ــن انتخ ــاالز بهتری ــه پ ــرای آنک ب
عرضــه محصــوالت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نیازهــای مهندســی شــبکه فــروش در 

ــه اســت. اولویــت قــرار گرفت
 

خانـه پـاالز بـه عنـوان طرحـی پیشـرو، عرضه محصـوالت موکت، کاغـذ دیـواری و لمینیت 
گـروه پـاالز را بـه باالتریـن اسـتاندارد مـی رسـاند. افتتـاح 8 شـعبه  خانه پـاالز مطابق با 
آخریـن اسـتانداردهای نویـن عرضـه محصـوالت تـا پایـان سـال 94، تنهـا شـروعی برای 

ایـن پـروژه عظیم اسـت.

Experience The 
Pure Pleasure
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MORADIAN TEHRAN
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