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عالئم
نماى روبهر   و

روبهر   و

روبهر   وروبهر   و
ــا آنه

روبهر   و

روبهر   و

رؤيت

اصول ترسیم

30
1

128

نمای رو به رو

برش عمودی
برش عمودی
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اصول ترسیم
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04530

ــا آنه
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2

1
2

2
3

2
3

5

5

9
1

1
1 1 1

0

1

7 42

45

45

45

30

30

30

90

3
10

2

30

30

1 17

30

1

2 1

رو به رو

رو به روی
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اصول ترسیم

1

2

17

عالئم
عالئم

عالئــم

عالئم

اينجا

كنند. ة

ء

45

19

22

21

6

1919

19

19

19

312

19

45

فراوده های چوبی، مواد خام و روکش ها
در اینجا فراورده های چوبی، مانند صفحات تخته خرده چوب، MDF ، چندالیی، روکش و غیره نمایش داده شده است. در این ترسیمات، 
1  ضخامت 

2 عالئم اختصاری، جنس صفحه و ضخامت آن، روی سطح مقطع ترسیم شده نوشته می شود فاصله بین هاشورها تقریباً 
صفحه در نظر گرفته می شود. عالئم اختصاری و عدد نوشته شدة رو به روی آن، به ترتیب جنس و ضخامت صفحه را تعیین می کنند.
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استاندارد مواد اولیه و اتصاالت

عالئم
عالئم

عالئم

عالئم
آنهــا

ء

عالئم
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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ميلى مترى در

اتصاالت مبلمان



64

اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان



66

اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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                          درهای افقی
درهایی هستند که به شکل افقی در داخل یا روی قفسه ها لوال می شوند. درهای افقی تاکنون به 

سه شکل ایستاده، آویز و نشسته به بدنه قفسه ها لوال شده اند. 
درهای افقی ایستاده 

درهای افقی ایستاده از سمت پایین به کف بدنه لوال شده و جهت باز شدن آنها از سمت باال به 
سمت پایین می باشد درهای ایستاده به دو شکل هم سطح و یا پله دار در داخل و یا روی قفسه ها 
لوال می شوند استفاده از درهای افقی ایستاده فقط تا افق دید مجاز است و لوال کردن آنها در 

ارتفاع های زیاد غیراستاندارد است.

شکل 1ـ در افقی، سمت چپ جاسازی در داخل، سمت راست جاسازی در روی قفسه

ترمز در

کلید در
لوالی مخصوص

بازوی بازشو

لوالی پاشنه ای قفل ها سازی شده

درهای افقی را می توان به صورت لب به لب )ساده( و یا دو راهه شده در داخل و یا روی بدنه قفسه ها 
لوال نموده البته امروزه به ندرت از دو راهه کردن درها استفاده می شود. زیرا که با استفاده از دو راهه 
کف در، با کف بدنه قفسه فاصله پیدا نموده و در یک سطح قرار نمی گیرد برای رسیدن به این هدف 
که کف در، با کف قفسه در یک راستا )هم سطح( قرار گیرد. لوال کردن درهای دو راهه شده و لوال 

کردن درهای ساده با لوالهای مخصوص انجام شود )شکل 1(.

ترمز در

نقطه گردش

قفل فشاری

 لوالی مخصوص

سوراخ قطر 30 میلی متر

فضای گردش )فاصله(

لوالی پاشنه ای

نصب در بدنه

زبانه قفل

قفل فشاری       

شکل 2ـ در افقی، نصب در داخل قفسه و نصب در روی قفسه

لوالی پاشنه ای فرم دار

نصب در روی در
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شکل 3ـ نگاه دارنده در افقی

طول نصب
ارتفاع نصب

محفظه 
ترمز

طول بازو
فاصله باز شدن
زوایه بازو
تنظیم کننده 
نیروی ترمز

شکل 4ـ اندازه فاصله های نصب لوال در استفاده به عنوان میز تحریر

درهای افقی بزرگ و سنگین وزن به وسیله 1 تا 2 بازوی فلزی جمع شو، در حالت تعادل، به شکل 
افقی نگهداری می شوند. بازوهای فلزی در قسمت های جانبی، روی در و داخل بدنه قفسه نصب 

می شوند )شکل 3(.
درهای آویز

در  می توان  را  درها  این گونه  می شوند.  لوال  قفسه ها  بدنه  فوقانی  قسمت های  در  آویز  درهای 
خالت های ساده و یا دوراهه دار لوال نمود. برای درهای ساده از لوالی میله ای یا قدی می توان 

.)5 )شکل  نمود  استفاده 

شکل 5  ـ در افقی آویز

لوالی میله ای )قدی(

بازوی نگه دارنده و تنظیم در ارتفاع

 قفل مغناطیسی

؟ لوالی نصب شده زیسا، شش
 نقطه چرخش

بازو

لوالی پاشنه ای
نوارچسب
آیینه

شکل 6  ـ در افقی نشسته

لوالی گازور

شکل 7ـ درهای آویز در حالت قرارگیری در باالی قفسه

بازوی 
الکتروموتوری
دکمه بستن

دکمه بستن

ت 
عی
وق
م

اال
ر ب
، د
در

سه
 قف
اع
رتف

ا

سه
 قف
اع
رتف

 ا
اال
ر ب
ت د

عی
وق
م
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درهای کرکره ای
زمانی از درهای کرکره ای استفاده می شود که مجاز 
باشند، در، قفسه ها را مدت طوالنی تری باز نگاه دارند. 
و نیازی به نصب درهای معمولی نظیر درهای گردان، 
افقی و... روی قفسه نباشد. درهای کرکره ای به شکل 

عمودی و افقی ساخته می شوند )شکل 8(.
درهای کرکره ای عمودی: این گونه درها براساس روش 
یا به طرف پایین  باال و  انجام شده به طرف  طراحی 
برحسب  در،  کرکره  مجموعه  می شوند.  بسته  و  باز 
فوقانی  یا قسمت های  و  نوع طراحی در پشت قفسه 

و تحتانی قفسه جمع می شود )شکل 9(.

شکل 8ـ درهای کرکره ای عمودی و افقی
به  نازک  و  باریک  زهواره ای  از  آن  جنس  کرکره ها: 
ویژه از چوب های مواد مصنوعی یا پروفیل ها تشکیل 
می شود. زهواره های چوبی ممکن است از جنس توپر 
)ماسیو( و یا از جنس روکش های فشرده )چند الیی( 

شود. انتخاب 

شکل 9ـ درهای کرکره ای عمودی

برش عمودی

قفل تنظیم کننده و 
نگاه دارنده       

برش افقی

نوعی 
پارچه

 پوشش قابل باز و 
بسته کردن

شکل 10ـ درهای کرکره ای افقی

ره
گی
ست
د

قی
 اف
ش
بر

دی
مو
ش ع

بر

یا 
ل 
ری

ی 
وی
ش
ک

کی
ستی

پال

قفسه های هوایی آشپزخانه ها با درهای آویز تاشو و یا آویز غیر تاشو لوال می شوند.
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کشوها
قرار  برای  راحت  وسیله ای  کشوها، 
می باشد  وسایل  برداشتن  و  دادن 
جلوی  )نمای  دید  شکل  به  کشوها 
مبل( و به شکل ندید )پشت درهای 
می شوند. نوشتار  و  طراحی  میل(، 

شکل 11ـ رل کردن کرکره پالستیکی توسط قرقره

 رول شدنقرقره هدایت

 قرقره رل و نگاه دارنده

دستگیره میانی

ریل فنردار

دستگیره

شکل 12ـ اجزا یک کشو

بدنه بدنه کف جلو جعبه

صفحه دوم

اع
رتف

 ا

پهنا
ض یا 

  عر

طول )عمق(

عقب جعبه
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 شکل 13ـ انواع قرارگیری و ساخت کشو

شو
ی ک

لو
 ج
حه

صف
ع 
تفا
ار

دوبل 6

صفحه HPL تراورس

لی
مو
مع
رز 

د
راهه داخل  دو 

تراورس
کشکاف 
در داخل 
سنگین

هواهوا

جلو نشستگیعقب نشستگیدو صفحه ای )دوبل(رونشستگی

شکل 14ـ انواع اتصاالت برای صفحه جلوی کشو

بدنه کشو
جلوی کشو

اتصال سنگین مخفی قلیف شده دوبل شده

دوبل بدنه کشو
جلوی کشو

صفحه دوم

فارسی شده

اتصال 
گونیایی

سنگین شده

یل
ه م

دن
ب

یل
ه م

دن
ب

یل
ه م

دن
ب

ریل هدایت

قید یا بدنه فلزی
پروفیل کف

نوعی قید 
فلزی

یراق محکم کننده صفحه جلو به بدنه ها

فرم های مختلف قید یا صفحه فلزی برای ساخت کشو

شکل 15ـ ساخت کشو با بدنه های فلزی

صفحه پشت کشو و صفحه کف کشو از جنس 
صفحه MFBP2 به ضخامت 16 میلی متر

قید یا بدنه فوالدی
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HPL هادی

زهوار آب بندیزهوار آب بندی

هادی جانبی

هادی زیری

کالف
نمایش هادی های کشو

شکل 16ـ نوعی هادی کشو شکل 17ـ کشوهای آویز

کشو روی بدنه آویزان است کشو در زیر سقف آویزان است

زهوار هادی

زهوار هادی

هادی مصنوعی

اع
رتف

ا

کف از چوب ماسیو

کشو،  عقب  صفحه 
کشو          بدنه  مانند 

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

اتصال با پیچ
اتصال با میخ
اتصال با منگنه

شکل 18ـ روش ساخت عقب کشو در حالت های مختلف

اتصال با پیچ         

اتصال صفحات باریک عقب کشو به کف کشو

بدنه کشو بدنه کشو

لبه کف کشو دو راهه شدهلبه کشو کنشکاف خورده

کف کشو با اتصال ساده کنشکاف کف به بدنه دو راهه شده

شکل 19ـ ساخت کف کشو در حالت های مختلف

شکل 20ـ توجه به نکات مهم اندازه بدن انسان

طرح نشستن در بار

طراحی در حالت های ایستادنطراحی در کارهای روزانهطراحی در میز کامپیوتر

 ارتفاع دید

اع
رتف

 ا

باالترین دسترسینور کافی دید

طرح نشستن راحتیطرح نشستن هم صحبتی و گفت وگو کردنطرح نشستن در ناهارخوری

فضا و 
محدوده 
مبل قابل جابه جا کردن در مکانبرای پاها

فضا و 
محدوده 
پاها

سی
تر
دس

زه 
دا
ان

اندازه 
میز بار

حداکثرمبل قابل جابه جا کردن در مکان

زهوار 
آب بندی

<1/5 m2
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شکل 21ـ اندازه مورد نیاز در مبلمان ها

اع
رتف

ا

 نشستن
عمق

ع 
تفا
ار

تن
س
ش
ن

طول
مبل راحتیپهنا

تخت خوابمیز تحریر

مبل
پهناپهنا

طول

عمقعمق

طولطول پهناپهنا ارتفاعارتفاع

ارتفاعارتفاع

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

عمق
پهنا

هناپهنا
پ

اع
رتف

ا
ین

پای

طول ع 
تفا
ار

ب
خوا

اع
رتف

ا

اال
ب

شکل 22ـ اندازه حمل و نقل و امکانات مونتاژ

تر
و

اق
ع ات

تفا
 ار

وتر قفسه باید کوتاه تر از ارتفاع اتاق باشد

شکل 24ـ اندازه میز کار

فضای حرکت دادنارتفاع قرارگیری پا

شکل 23  ـ اندازه فضا 
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شکل 25ـ فضای مجاز برای میز ناهارخوری چهارگوش و گرد و مستطیل

فضای کافی برای 
المپ آویز جابه جایی صندلی

 ناهارخوری در نمای روبه رو

ناهارخوری در نمای از باال

سه
 قف
 یا
وار

دی

سه
 قف
 یا
وار

دی
پهنای میز

یز
ل م

طو

فضای جابه جایی

ید
د

اع
رتف

ا

قفسه باالیی 
)بلند(

هود

ارتفاع دید

شکل 26ـ فضای مناسب آشپزخانه

گاز
ع 
تفا
ار

سه
 قف
اع
رتف

ا

شعاع کار وسایل پخت

سه
 قف
اع
رتف

ن ا
ری
گ ت

زر
ب

پاگردان

حداقل

قفسه باالیی
 قفسه بلند                           

باالترین طبقه

ارتفاع دید 

ارتفاع میز کار

دسترسی مناسب

قل
دا
ح

قل
دا
ح

سه
 قف
اع
رتف

ن ا
ری
شت

بی
         
ت
دس

له 
اص
ف

گ
سن
پا 

حداقل
پاگردان         

سینک

هود باالیی  قفسه   
                           ) بلند (

ارتفاع دید 

میز پخت
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شکل 27ـ ساخت مبل براساس استفاده از آن 

شکل 28ـ تعیین جای دستگیره روی مبل های مختلف

ارتفاع دستگیره

دستگیره یکطرفه

دو دستگیره ای

تعیین محل دستگیره در کشوها

دستگیره آویز در مرکز 
کشو نصب می شود 

جای دستگیره

جای دستگیره یا 
قفل روی قاب

خط کشی جای دستگیره در مبل های مختلف

شکل 29ـ اجزا و انواع پروفیل

مستقیمصفحه ای تختپخ دارتخت و پخ دار

 گرد و تخت 
1
4

دایره ایلبه گردنیم گردنیم گرد و تخت

 گرد  نیم گرد و پخ دارگلوییقرنیز 
1
5

بیضی

شکل 30ـ نسبت یا اندازة طالیی و امکان استفاده از آن

نسبت کوچکنسبت بزرگ
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آماده سازیـ  چک کردن نقشه کار

فراهم کردن امکانات کاریردیف

آماده سازی1

مطالعه روی کار 

قرار دادن نقشه ها

خواندن نقشه ها و کنترل اندازه ها

تنظیم فهرست مواد اولیه چوب توپر 
)صفحات، مواد کمکی، یراق ها و غیره(

تنظیم مراحل کاری

آماده سازی ابزارها

روشن شدن وضعیت برق

انتخاب چوب ـ

شناسایی اجزا

رسم های کارگاهی

کنترل رسم های کارگاهی

ساخت اجزا )خام یا تمام شده(2

برشکاری با دست یا ماشین

رنده کاری

مغارکاری

فرزکاری

سوراخ کاری

برنامه ریزی CNC و کارکردن با آن

سنباده کاری

فراهم کردن امکانات کاریردیف

برش شیشه

فلزکاری

کار کردن روی صفحات و پوشش 3
دادن

لبه چسبان ها

انتخاب روکش

درز کردن روکش ها

پرس کردن روکش ها

سنباده زدن

سنباده زدن گوشه ها

چسبانیدن صفحات مصنوعی

سنباده کردن گوشه ها

اتصاالت چوبی4

انتخاب اتصال

انتخاب نوع اتصال

امتحان دقت درزها در اتصاالت

سنباده زن

گرد کردن و گرفتن تیزی گوشه ها

پرداخت کاری )داخل سطوح و 
گوشه های تیز(
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Nrفراهم کردن امکانات

آزمایش سایر قسمت های مونتاژی و 
صحت انجام کار

کنترل پوشش های شیشه ای

بررسی کار

کنترل جنس8

کنترل دقت کاری

کنترل دقت زاویه کاری

کنترل دقت در سرهم کردن 

کنترل دقت جاسازی یراق ها

کنترل کیفیت سطح

کنترل تمیزی کار

کنترل کلی

زمان مصرفی / مقایسه زمان

پایان کاری9

پوشاندن قطعات 

جمع کردن وسایل و ابزار

جدا کردن مواد از هم و انبار کردن

تمیز کردن محل کار

تمیز کردن ماشین ها و روغن کاری 

تمیز کردن کار ساخته شده

نوشتن مراحل کار

Nrفراهم کردن امکانات

سرهم کردن5

انتخاب ـ آماده سازی

وسایل چسبانیدن و مونتاژ کردن

پوشش دادن با چسب

آماده سازی گیره و پیچ دستی

انتخاب نوع بستن اجزای قاب ها

دقت در چسباندن

روش های بستن

کنترل حین بستن

سنباده کاری بعد از سرهم کردن 
یا مونتاژ

سنباده کاری سطوح خارجی گوشه ها

کار کردن روی سطح کار6

آماده سازی 

آماده سازی مواد اولیه

مراحل سطوح

مرتب کردن قطعات

تمیزکاری ابزار و وسایل

ساخت و مونتاژ کار7

تمیز کردن ابزارهای دستی و ماشینی

آزمایش ابزارها

آزمایش سرهم کردن قسمت های 
متحرک و صحت انجام کار

توجه: مراحل فوق بستگی به زمان ساخت قطعه دارد.
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آماده سازی      ـ چک کردن لیست های ماشین و ابزارها

لیست ماشین های مورد نیاز چک لیست 
ماشین های چوب

چک لیست ماشین های دستی و متعلقات آن 
)انتخاب محل مونتاژ(

ماشین اره گرددستی1ماشین پانل بر1

ماشین اره چکشی )عمود بر(2ماشین اره مجموعه ای میزی2

ماشین اور فرز دستی3ماشین اره پاندولی3

ماشین رنده دستی4ماشین اره نواری4

ماشین مته دستی یا دریل دستی5ماشین چندکاره5

ماشین مته عمودی زنی6ماشین کف رند6

ماشین پیچ گوشتی شارژی7ماشین گندگی7

ماشین فرز دستی8ماشین فرز میزی8

ماشین سنباده دستی9ماشین لبه چسبان9

ماشین سنباده لرزشی10ماشین مته ستونی10

ماشین سنباده سه گوش11ماشین مته کم کنی11

ماشین سنباده بشقابی12ماشین سنباده نواری12

دستگاه مکنده برای ماشین ها 13ماشین سنباده دیسکی13

ماشین سنباده عمودی 14ماشین سنباده با نوار پهن14

ماشین سنباده سه گوش15دستگاه پرس روکش15

وسایل پیچ گوشتی16ماشین CNC ـ مته و فرز16

پیستوله گرم کردن17ماشین CNC ـ مرکزی17

فرز زنجیری18وسایل کمکی ماشین ها18

سیستم تنظیم نیوماتیکی19پرس نیوماتیک )گیره(19

سیستم تنظیم هیدرولیک20پرس هیدرولیکی )گیره(20
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فهرست چک کردن ابزارها

کولیس1

گونیای 90 درجه2

فارسی بر3

خط کش 2 متری4

خط کش فوالدی 30 سانتی5

گونیای بازشو6

گونیای فارسی7

مداد8

سوزن خط کش9

خط کش10

سنبه نشان11

پرگار12

مغار 4 تا 24 میلی متری13

اسکنه 6 تا 12 میلی متری14

مغار گلویی15

مغار منبت کاری16

رنده بلند17

رنده پرداخت18

رنده دو تیغ19

رنده بغل دوراهه20

فهرست چک کردن ابزارها

رنده دوراهه21

رنده لبه گیر22

رنده قوس رند23

رنده گرات24

اره گرات25

اره زبانه بری )پشت دار(26

اره ظریف بر27

اره فارسی بر28

اره روکش بری29

تیغة برش و درز کردن روکش )کاتر(30

سوهان گرد31

سوهان نیم گرد32

سوهان تخت33

سوهان سه پهلو34

برس دستی مخصوص هان )برس سوهان( 35

چوبسای نیم گرد36

چوبسای گرد37

یخ زن سر دوبل38

چکش 230 گرمی39

چکش چهارگوش40

آماده کردن فهرست ابزارها و سایر تجهیزات )انتخاب محل مونتاژ(
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فهرست چک کردن ابزارها

گاز انبر ساده41

گاز انبر گازگیر42

گاز انبر قابل تنظیم43

قیچی44

پیچ گوشتی)سری کامل(45

پیچ گوشتی تخت46

بیت بکس47

کاغذ سنباده / تخته سنباده48

سنگ نفت49

لیسه50

فهرست چک کردن ابزارها

ظرف چسب / چسب پاش51

چسب52

بتونه چوب53

پیچ دستی54

پیچ دستی درودگری55

پیچ دستی خم56

تنگ57

پیچ دستی گوشه و فارسی چسبان58

مکنده دستی59

دستگاه مکنده60

محصوالت و سفارش مشتری

مقدمه
برای ساخت مبل هایی که کاربرد عمومی دارد در  Bـ مجموعه تمرین های مختلف  در قسمت 
135 نوع محصول مختلف آورده شده است. در ساخت هر کدام از این محصوالت نکته هایی برای 
آموزش عمومی وجود دارد. به ویژه در بخش 11 تمرینات فراگیری خوبی دارند و باعث افزایش 

معلومات فنی بیشتری می شود.
کارآموزان  و  می شود  شروع  پیچیده  نسبتاً  به  ساده  از  مختلف  به شکل های  تمرینات  مجموعه 
می توانند برحسب توانایی هایی که دارند به شکل های تک نفره یا چند نفره روش های ساخت انواع 
مبل ها را یاد بگیرند. همچنین این تمرینات کمک بزرگی به نقشه کشی و نقشه خوانی کارآموزان 
می کند و در پایان ساخت مبل ها که به کمک نقشه های ارائه شده انجام گرفته است از مقاومت 
باالیی برخوردار می شوند. یکی دیگر از ویژگی های این تمرینات کسب اطالعات و توانایی فراگیران 
نسبت به شناخت انواع مبل ها و نوع طراحی و تنوع در آنها می باشد. همچنین در هنگام ساخت 
این تمرینات، کارآموز با نحوه ساخت مبل ها، اتصاالت، مواد اولیه و سایر وسایل مورد نیاز برای 
مونتاژ کردن مبل ها و به خصوص زمان ساخت مبل و ارزش وقت که در پایان کار روی قیمت تمام 

شده مبل اثر دارد آشنا و آگاه می شود.
ساختمان های شیشه ای داخلی، پنجره های داخلی و سایر نکات مربوط به معماری داخلی در این 

تمرینات درس خوبی برای کارآموزان براساس اندازه استاندارد ارائه می دهد.
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 ....................................................... مقدمه و محتوا
محصوالت ساده چوبی.............................. 
 ......................................... محصوالت ساده چوبی
وسایل مورد نیاز و بازی....................................... 
چوب های بریده شده راش.................................. 
پایه های تخت کاجی............................................ 
تخت های کلید....................................................... 
مهره یا فرم شطرنجی........................................... 
شمعک ها................................................................. 
 ..................................................... جای نوشت افزار
جاکتابی................................................................... 
 .............................................................. جعبه بازی
مجموعه محصوالت چوبی و مواد چوبی... 
وسایل مورد نیاز با ساختمان تخته ای.............. 
پایه کمکی از چوب کاج / راش.......................... 
آویزها از کاج.......................................................... 
چهار پایه از سوزنی برگ..................................... 
گهواره بچه.............................................................. 
 ......................................................... صندلی از افرا
 ............... وسایل مورد نیاز با ساختمان مختلف
جعبه چندمنظوره با.............................................. 
چوب توپر جعبه بازی با صفحات پرس شده... 
سیلوی U شکل..................................................... 
جعبه نامه از کاج................................................... 
چمدان از گیالس.................................................. 
 .............................................................. جای پوشه
صندلی بچه از کاج................................................ 
 ................................................................ واگن سرو
محصوالت با مواد مختلف......................... 
محصوالت با پالستیک......................................... 

میز تحریر .............................................................. 
 ...................................................... جعبه جای نان
 ................................................................CD جای
 ................................................................CD جای
 ............................................................... تابلو تخته
قفسه طبقه ای........................................................ 
محصوالت با شیشه............................................... 
کنسول تلفن.......................................................... 
 ............................................................. مبل شیشه
جعبه بازی.............................................................. 
 .................................................... محصوالت با فلز
میز ساعت............................................................... 
 ............................................................... میز آیینه 
 ............................ مبل های مختلف ـ میز تحریر
میز تحریر از زبان گنجشک................................ 
 ................................................ میز تحریر از گردو
 ............................................ میز تحریر از گیالس
مبل های مختلف ـ میز منشی............................ 
میز منشی از گردو................................................ 
میز منشی از غان.................................................. 
 ..................................................... انواع مبل و میز
میز ناهارخوری از زبان گنجشک....................... 
میز جمع شو از بلوط............................................. 
میز جواهرات از گیالس....................................... 
انواع مبل و قفسه.................................................. 
 .............................................. قفسه کوچک از افرا
 ............................................................. قفسه کوتاه
قفسه بلند............................................................... 
مبل های خاص.......................................... 
مبل منزل............................................................... 

محصوالت  مختلف چوبی
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 ......................................................... قفسه دیواری
 ..................... قفسه دیواری با استفاده از صفحه
قفسه منزل............................................................. 
قفسه منزل............................................................. 
قفسه منزل............................................................. 
 ............................................................... آشپزخانه 
 ................................................... آشپزخانه U فرم
 .................................................. آشپزخانه L فرم 
مبله کردن آشپزخانه با روش L فرم................ 
قفسه اتاق خواب .................................................. 
قفسه لباس............................................................. 
 ...................................................... قفسه جالباسی
 ...................................................... قفسه جالباسی

قفسه های جاسازی
 .................. قفسه تودیواری به فرم های مختلف
با چهارچوب........................................................... 
با بلوط..................................................................... 
قفسه بندی.............................................................. 
قفسه با آیینه بندی............................................... 
با چهارچرخ............................................................ 
آویز ......................................................................... 
 .................................................................... ایستاده
دیواری..................................................................... 
 .............Nische قفسه دیواری از جنس چوب
 ........................................................... چهارچوب ها
 ................................. قاب های تقسیم بندی شده
پارتیشن بندی........................................... 
پوشش دیوار........................................................... 
پوشش عمودی...................................................... 
پوشش افقی........................................................... 

پوشش دیاگونال.................................................... 
پوشش دیوار با قاب و تنکه................................. 
پوشش با صفحات................................................. 
پوشش با صفحات................................................. 
پوشش سقف.......................................................... 
 ............................................................... سقف آویز
 ........................................... سقف آویز آکوستیک
پوشش یا صفحات روکش شده.......................... 
پوشش سقف برای اتاق نشیمن......................... 
پوشش سقف، برای نشیمن و ناهارخوری........ 
پوشش کف............................................................. 
پوشش یک منزل.................................................. 
 ............................ پوشش یک ساختمان قدیمی
 .............................................................. تابلو تخته 
مبل کوچک............................................................ 
ساخت مبل با تخته چوبی.................................. 
مبل سالن از گیالس............................................ 
 .............................................. مبل سالن از صنوبر
 .................................... ساخت مبل با چهارچوب
قفسه از بلوط......................................................... 
 ....................................................... قفسه از گالبی
ساخت مبل پایه دار............................................... 
 .................................................... کنسول 3 گوش
 .................................................. کنسول نیم دایره
میز تحریر از راش................................................. 
قفسه منزل از راش............................................... 
قفسه منزل از سرو................................................ 
قفسه پایه دار از زبان گنجشک........................... 
ساخت مبل با صفحات ....................................... 
 ............................................................... قفسه آویز
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 .................................. قفسه پایه دار با میز تحریر
 ................................................... میز تلفن از ونگه
قفسه سالن............................................................. 
قفسه کلکسیون..................................................... 
ساخت مبل با مواد متخلف................................. 
 ................................................ نوعی قفسه از کاج
قفسه از بلوط......................................................... 
 ............................................................... مبل تکی 
 ........................................... مبل با در افقی بازشو
 ............................................. قفسه آویز )دیواری(
 ............................................................... میز تحریر
درهای کشویی....................................................... 
 ................................................ قفسه سالن از کاج
 ................................... قفسه دیواری از پالیساندر
ساخت مبل با کشو............................................... 
ساخت کلکسیون از زبان گنجشک................... 
قفسه از گیالس..................................................... 
کمد از بلوط........................................................... 
 ........................................................... کمد از تیک
قفسه جای لوازم از گیالس................................. 
مبل تزئینی ـ قفسه.............................................. 
قفسه کوچک تزئینی از گردو............................. 
 .......................................... مبل با صفحه برآمده 
کناره بری نهایی..................................................... 
ساخت انواع ویترین.............................................. 
 ..................................... ویترین از زبان گنجشک
 ............................................. ویترین از چوب ایبه
پارتیشن یا دیوار جداکننده سبک..................... 
 ................................ جداسازی یک کالس درس

 ....................................... جداسازی یک دفتر کار
انواع معماری داخلی............................................. 
 ................................................................ در اتاق ها
قاب از کاج.............................................................. 
 ............................................... قاب بلوکی از گردو
 ............................................. در قیددار از گیالس
در با شیت خور باال................................................ 
 ......................... در با مخلوطی از شیشه و بلوط
درهای دو لنگه ای................................................. 
پله های ................................................................... 
پله یک طرفه از بلوط........................................... 
 ................. پله یک طرفه مارپیچ از جنس راش
 ................................................ انواع معماری درها
درمنازل................................................................... 
در دوبله از مرانتی................................................. 
در دوبله از گردو.................................................... 
 ............................................ در شیشه دار از الکی
 .................................................... در ماسیو از کاج
در خانه از بلوط..................................................... 
در با شیشه یک طرفه........................................... 
پنجره و درهای بالکن.......................................... 
یک لنگه ای از گردو.............................................. 
 ................................................... IV63 دولنگه ای
پنجره دو لنگه ای.................................................. 
سه لنگه ای............................................................. 
 ................... IV68 پنجره سه لنگه ای از جنس
یک لنگه ثابت........................................................ 
 ................... IV68 پنجره سه لنگه ای از جنس
 ........................................... سه لنگه ای کنگره دار
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 .............................................. 4 لنگه ای کنگره دار
دو لنگه ای کنگره دار............................................. 
در و پنجره دو کاره............................................... 
 ........................................... سه لنگه ای کنگره دار
پنجره های مختلف................................................ 
معماری داخلی مختلف........................................ 
ساخت ایستگاه ..................................................... 
در 2 لنگه پوششی................................................ 
در داخلی با پوشش دستی.................................. 

 ....................................................... درهای مادنون
درهای بادبزنی چوبی و شیشه ای...................... 
در کشویی دیوارپوش........................................... 
در با تنکه شیشه ای.............................................. 
در تمام پوشش...................................................... 
در پاندولی شیشه ای برای ورودی..................... 
قفسه دیورای با پوشش سقف............................ 
 ............................. قفسه دیواری با پوشش دیوار
قفسه سازی با پوشش دیوار................................. 


