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جمع شدن دور سفره ی افطار 

از لذت بخش ترین دورهمی های

 ما مسلامنان در این ماه است

زمان افطار از معدود وقت هایی 

است که همه ی اعضای 

خانواده را در روزهای پرکار 

وسط هفته دور هم جمع 

می  کند. در این ماه مهامنی ها 

دوباره از رس گرفته می شوند 

و میزبان ها تالش می کنند تا 

سفره ی دلپذیری برای وقت 

افطار پهن کنند. برای چیدمان 

سفره ی افطار می توانید 

رساغ ظرف هایی بروید که 

حال وهوای خاطره انگیز 

این ماه را زنده می کنند. از 

ظرف هایی مانند  استکان  

کمرباریک تا سامور ذغالی را  

می توانید از دیجی کاال بخرید 

و یک شب به یادماندنی را برای 

مهامن  های تان بسازید.
 عکــس: اسـتودیــو
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سرویس استکان نعلبکی »پاشاباغچه« به جای طرح شاه عباس، یک 
حاشیه ی باریک طالیی دارد. بهتر است برای ماندگاری بیشتر این 
نوار طالیی، استکان و نعلبکی پاشا باغچه را در ماشین ظرف شویی 

نگذارید و بعد از هر بار استفاده آن را با اسفنج بشویید.

برای آن هایی که روی میز افطار یا صبحانه شان انواع 
مربا می گذارند، ظرف مرباخوری »پاشاباغچه« با سه 
ظرف  مربا، انتخابی کاربردی است. این ظرف ها برای 

پذیرایی سر میز مناسب اند. عالوه براین می توانید 
برای نگه داری مربا در یخچال نیز از همین ظروف 

استفاده کنید.  

استکان نعلبکی پاشاباغچه

مرباخوری پاشا باغچه

  فنجان و نعلبکی با یک نوار 

باریک طالیی تزیین شده است.

6
6 نفره

10
10 تکه

جنس بدنه:
کریستال

کشور مبدا برند:
ترکیه

وزن:
600 گرم

ابعاد:
6×8×8سانتی مرت

حجم:
۸۲ میلی لیرت

  هر کدام از ظرف های این مجموعه 

یک قاشق دارد که جنس  استیل شان با 

درها و سبد فلزی نگه دارنده ی ظروف 

هامهنگ است.

  جنس بدنه ی مرباخوری 

پاشاباغچه شیشه ای است 

و خالف ظروف پالستیکی 

می توانید مربا را به مدت طوالنی 

در این ظروف نگه  دارید.

PERS.
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کاسه های شیشه ای، رنگ غذای داخل شان را منعکس می کنند و این 
در رنگ بندی و چیدمان میز یا سفره  تاثیرگذار است. کاسه ی شیشه ای 

»پاشاباغچه« برای غذاهای رنگی مانند شله زرد بسیار مناسب است. 
کاسه ی پاشاباغچه با وجود طرح مشبک به راحتی شسته می شود و غذا در 

محفظه های آن باقی نمی ماند. 

کاسه ی پاشاباغچه

  کاسه ی پاشاباغچه 

را می توانید در ماشین 

ظرف شویی بشویید.

  کاسه ی پاشاباغچه برای 

حلیم، آش یا میوه کاربرد دارد.

6
6 تکه

خیلی ها روزه شان را با یک لیوان آب  جوش یا چای باز 
می کنند. ماگ »پاشاباغچه« حجم مناسبی چای در 
خودش جای می دهد و برای آن هایی که حجم چای 
استکان های کمرباریک راضی شان نمی کند مناسب  

است. 

لیوان  پاشاباغچه

  تراش های ماگ پاشاباغچه، 

زیبایی خاصی به آن بخشیده 

است. 

جنس بدنه:
شیشه

کشور مبدا برند:
ترکیه

  دسته ی ماگ پاشاباغچه، 

طراحی خوبی دارد و خوردن 

نوشیدنی های داغ را راحت می کند.

حجم:

120 میلی لیرت
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  قاشق 

مرباخوری صنایع 

استیل ایران را با 

دست یا به وسیله ی 

ماشین ظرف شویی 

می توانید بشویید. 

  شیر سامور مدل 

ساده و کالسیکی دارد. 

 اگر مهمانی های افطاری تان پرجمعیت است، می توانید برای 
دسرهایی مانند شله زرد و فرنی به جای قاشق غذاخوری از قاشق 

مرباخوری استفاده کنید. قاشق مرباخوری »صنایع استیل ایران« 
ضدزنگ است. هزینه ای که برای یک دست شش تایی قاشق 

مرباخوری صنایع استیل پرداخت می کنید، بسیار به صرفه است.

سماور خانه ی مادربزرگ ها همیشه روشن بود و عطر چای تازه دمش اطاق نشیمن را 
پر می کرد. سماور ذغالی »عالی نسب« چای با عطر و طعم قدیمی تحویل تان می هد. 

با سماور زغالی عالی نسب می توانید یک سفره  به سبک قدیم بچینید و خاطرات 
گذشته را برای مهمان های خود زنده کنید.

سامور ذغالی عالی نسبقاشق مرباخوری صنایع استیل ایران 

6
6 تکه

وزن:
۱۳۸ گرم

جنس بدنه:
استیل

نوع:
قاشق درس و 

مرباخوری

  جنس بدنه ی سامور 

ذغالی عالی نسب از برنج 

است و به این راحتی ها نه 

زنگ می زند و نه رنگش 

تغییر می کند.

نوع:

ذغالی

حجم:

5 لیرت
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میز های خانه ی سریال ها و انیمیشن های سال های قدیم را یادتان است؟ روی میز 
ظرف های نقره ای رنگ وجود داشت که چیدمان میز را خیلی زیبا و منحصربه فرد 

می کرد. ظرف  وارمر سوفله ی »سیلویا« باعث می شود تا غذا بعد از سرو، مدت زمان 
بیشتری گرم بماند. ظرف سوفله ی سیلویا برای حلیم، آش یا سوپ سر میز افطار یا 

شام بسیار کاربردی است. 

سوفله ی سیلویا

وزن:
936 گرم

جنس بدنه:
پیوتر

ابعاد:
25 × 22 × ۴۱.۳سانتی مرت

  در زیر ظرف جای دو شمع 

وارمر طراحی شده است.

  روی بدنه ی ظرف سوفله ی 

سیلویا، نقش های مینیاتوری به صورت 

برجسته طراحی شده است.

  داخل بدنه ی اصلی ظرف 

سوفله ی سیلویا یک ظرف 

شیشه  ای پیرکس وجود دارد.

بعضی ها ترجیح می دهند ظرف مخصوص شکرشان قاشق داشته باشد و 
عادت دارند میزان شیرینی چای شان را با تعداد قاشق های شکر بسنجند. 

اگر ظرف مرباخوری »پاشاباغچه« برای تان کاربردی است، می توانید از 
مرباخوری سرامیکی »سیلویا« به عنوان شکرپاش استفاده کنید. استیل 
به کاررفته در مرباخوری سرامیکی سیلویا با ظرف مرباخوری پاشاباغچه 

هماهنگ است و چیدمان میزتان را زیباتر می کند. 

مرباخوری رسامیکی سیلویا

وزن:

303 گرم

جنس بدنه:
رسامیک

ابعاد:
13×10×10سانتی مرت

  ترکیب استیل و 

رسامیک باعث زیبایی 

محصوالت سیلویا شده 

است. 

  رنگ این ظرف ثابت 

است.برای طول عمر 

ظرف سوفله ی سیلویا 

بهرت است آن  را با آب، 

مایع صابون و ابر بشویید. 


