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گردآورنده :آزاده رحیمیان
دانشجوي كارشناسي طراحي صنعتي دانشگاه هنر

مقدمه

طراحی صنعتی واژه ای که سالها خواستهيا نا خواسته
با زندگی روزانۀ بش��ر عجین گشته و هنر را با راهکارهایی

بررس��ی س��االنه بهترین مدیران اجرایی و تهیه لیس��تی از
آنه��ا در مجله «بیزينس ویک» 3را بر عهده دارد ،لیس��تی از
شرکتهای خالق امسال را نیز اعالم کرده است که در زیر

برای حل تمامیدغدغهها و مش��کالتش مأنوس کرده است ،اسامیچند شرکت بهترتیب از اول آمده است:
 .1اپل :4ش��رکت اپل توانست در سال  2008تصویری از
همچنین میکوش��د تا با اله��ام از هنرهای مختلف و با تکیه
بر دانش بش��ری دریچه ای را به روی خالقیت و ابتکاراتی تحوالت و تغییرات خود را در فروش��گاه آنالین آی فن ای-
بدیع در صنعت و روزمرگی بگشاید .اگرچه امروزه گسترۀ پ��ی -پی 5به نمایش بگذارد .بعد از محصوالتی همانند مک و
دنیای طراحی صنعتی به قدری وسیع گشته که ممکن است آی -پاد محصول دیگری که توانس��ت موفقیت زیادی را در
طراح��ان را ب��ه دلیل نداش��تن آگاهیهای کاف��ی در زمینۀ  بازار کسب کند ،گوشی موبایل اپل بود.
 .2گوگل :موتور جس��تجوی گوگل ،سرویسهای جدیدی
آخری��ن تحوالت روز در ابداع و محصوالت جدید به چالش
بکش��اند .در دنیایی که رس��انهها نقش وی��ژه ای در تبادل در اختی��ار کاربران خود قرار داده اس��ت ک��ه از آن جمله
اطالعات دارند ،رس��الت این بخش هم بر آن است تا اگر در میتوان به «گوگل ُویس» 6اشاره کرد.
راه پیش��رفت طراحان ،نداشتن احاطۀ 
کامل در این دنیای پر شتاب و کمبود
اطالع��ات کامل مانع اس��ت آنان را به
سوی ابتکار و اس��تفاده از دادههایی
کاربردی سوق دهیم.

خالقترینهای سال 2009

ش��اید بتوان گفت در دنیای امروز
خالقیت یکی از ابزارهای مهم تجارت
به ش��مار میرود .امروزه تحقیقات و
توسعه همانند وسایل تجملی میمانند
که باید منتظر به روز ش��دن آنها بود.
«بوس��تن کانس��التینگ گ��روپ» 2که
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 .3تویوت��ا موتور :ش��رکت تویوت��ا از آن جهت به خود
مفتخر اس��ت که در بین دیگر تولید کنندگان خودرو پیشرو
در طراحی سبز 7میباش��د و نقش وسیعی را در این زمینه
ایفا کرده است.

مختلف معرفی شدند.
در گروه اول به بررسی کلی خودرو پرداخته شده است؛
ب��ه نحوی که برای خودروی برنده ش��رایطی از قبیل تولید
ش��دن ،به مرحلۀ فروش رس��یدن و ارائۀ آن حداقل در دو
کش��ور در سال  2009مطرح بوده است .لیست برندگان این
گروه به شرح زیر میباشد:
13
 -1فورد فیستا
14
 -2تویوتا آی کیو
15
 -3ولکس واگن گلف 71
سه گروه برنده دیگر نیز در سه زمینه اجرایی و عملکردی،
خودروی سبز و طراحی در این نمایشگاه بین المللی معرفی
شدند.

گ�روه برنده جای�زه بهترین خ�ودروی دنیا از لحاظ
عملکردی در سال :2009
 کروت زد -آر1 نیسان جی-تی -آر18
 پرشه کاررا 91116

17

.4مایکروس��افت  .5نینتندو .6 8آی -ب��ی -ام .7 9هیولت-
پ��اکادرد .9 10نوکیا  .10فروش��گاههای وال -مارتibus ( 11
)ness week،2009

گ�روه برنده جای�زه بهترین خودروی س�بز دنیا در
سال :2009
 هوندا اف-سی – ایکس کالریتی20
 میتسوبیشی آی ام آی ای وی21
 -تویوتا آی کیو

19

برندگان «جایزه خودروی دنیای »12سال 2009

برن��دگان جایزه خودرو س��ال  2009در نمایش��گاه بین
الملل��ی خودرو نیویورک در پنجش��نبه 9 ،آپریل در  4گروه

(کروت زد -آر)1

(تویوتا آی کیو)

8
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گ�روه برن�ده جایزه بهترین طراحی خ�ودرو دنیا در
سال :2009
 سیتروئن سی  5سدان23
 فیات 50024
 جگوار ایکس اف()designophy، 2009

22

(جگوار ایکس اف)

موزه آنالین طراحی پاناسونیک

25

وب س��ایت موزه طراح��ی آنالین پاناس��ونیک اطالعاتی
راجع به تاریخچه غنی پاناسونیک ،ابتکارات و نوآوریهای
خود تهیه کرده اس��ت؛ همچنین این موزه آنالین مجموعه و
کلکس��یونی از محصوالت منحصر به فرد و قابل توجهی را
در خود جای داده است که از نظر تاریخی به سالهای 1918
باز میگردند .این سایت به چهار بخش مهم تقسیم شده که

به شرح زیر میباشند:
 تاریخچه محصوالت تاریخچه شرکت ویژگی طراحی26
 فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعهپاناسونیک بیش از نه دهه ابداعات و نوآوریهای بسیاری
را در زمین��ه طراحی محص��ول با ش��عار «ایدههایی برای

(موزه آنالین طراحی پاناسونیک)
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زندگی» به س��رانجام رسانده اس��ت .با نگاهی بر تاریخچۀ  حرف��های و ج��دی به ش��مار نمیآورند ،بلک��ه آن را همانند
این کمپانی که توانس��ته از یک کارگاه استیجاری و مح ّقر به سرگرمیو وسایل تفریحی و شاید حتی مضحک میپندارند.
جایگاه کنونی خود  -ش��رکت الکترونیک بین المللی بس��یار اگر قرار باشد طراحان محصول ،هنرمندان پاپ آرت باشند نه
فراخ -برسد ،به بلندپروازیها و تالش گستردۀ مؤسس آن طراحانی حرفه ای ،چه بالیی بر سر محصوالت خواهد آمد؟
«کنوسوکه ماتسوشیتا» 27و همچنین روح خالق وی پی برده بله ،درست است؛ تنها چیزی که عایدمان میشود محصوالتی
زش��ت و بیمصرف خواهند ب��ودoopsaward.jimdo،( ».
میشود)Panasonic /dexigner،2009( .
)2009

اووپس دیزاین!
اندرج استاتسکی  -طراح محصول و معمار سرشناس و کوچکترین موزیک پلیر
28

29

خبره -به همراه شرکای خود مسابقۀ «اووپس دیزاین» را در
سال  2009به وجود آورده است .این اولین مسابقه در دنیا

33

ش��رکت اپل «آی پاد ش��افل »34جدید خود را معرفی کرده
اس��ت؛ این موزی��ک پلیر تقریب�� ًا نصف مدل قبل��ی خود (به

(مقایسه اندازۀ آی پاد شافل)

به شمار میرود که به بدترینها جوایز خود را اهدا میکند.
شاخههای مختلف آن شامل طراحی مبلمان،روشنایی،اسباب
و لوازم خانگی ،لوازم آش��پزخانه و ...میباشد .برندگان در
سه شاخۀ زیر معرفی میشوند:
30
 .1زشتترین محصول سال
31
 .2احمقانهترین محصول سال
32
 .3بی مصرفترین طراحی کانسپت محصول سال
اندرج استاتس��کی بر این عقیده اس��ت که «دنی��ا لبریز از
محصوالت زشت ،احمقانه و بی مصرف شده است .بسیاری
از طراحان جوان تصور میکنند که طراحی محصول همانند
طراحی مجس��مههای پاپ آرتی و یا ساختارهای این چنینی
اس��ت .بس��یاری از آنها نه تنها طراحی محص��ول را کاری

10
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ضخامت  3/0و ارتفاع  1.8اینچ) بوده و به گفتۀ این ش��رکت
اولین موزیک پلیری است که با شما حرف میزند .این ویژگی
آی پاد ،کاربر را قادر میس��ازد ک��ه در حین گوش دادن به
موس��یقی خود اس��م آلبوم ،آهنگ و خواننده را تنها با فشار
دادن یک دکمه بشنود .نسل سوم آی پاد کام ً
ال از باتریهای
 AAکوچکتر است ،بیش از  1000آهنگ را در خود جای داده
و کار با آن بسیار سادهتر میباشد .توسط دکمههایی که بر
روی ایرفون 35گوشی نصب شده است میتوان آن را کنترل
کرد .درواقع تنها با یک دکمه ،هم میتوان آهنگ خود را اجرا،
متوقف و صدای آن را تنظیم کرده و هم به صورت همزمان
اسم خواننده و آهنگی که در حال پخش است شنیده شود.
()apple،2009

باریکترین لپ تاپ

 ش��رکت «دل »36مدل لپ تاپ آدام��و 37خود را با عنوانباریکتری��ن لپ ت��اپ دنیا روانه ب��ازار کرد .بس��یاری از
مردمیکه بر روی طراحی ماهرانه و دقیق ارزش افزودهای
قائل میشوند اکنون میتوانند این محصول را نیز به لیست

(لپ تاپ آدامو)

محصوالت  2009خود اضافه کنند.
واژه آدام��و از یک کلمه التین به معنای «عاش��ق ش��دن»
آمده اس��ت .آدامو باترکیب جـدیدی از زیباییها ،شخصی
ک��ردن محصول و تکنول��وژی خود فض��ای جدیدی برای
کامپیوترهای شخصی ایجاد میکند.
 آدامو اولین محصول تحت این عنوان جدید توسط ب َِرنددل است.

 آدام��وی دل درک م��ردم را از آنچه ک��ه کامپیوترهایش��خصی امروزی دارن��د کام� ً
لا درهم گس��یخته میکند.
()designophy، 2009

اولین تلفن همراه شفاف

ش��رکت ال جی  -پیش رو در طراحی و تکنولوژی جهانی
صنعت موبایل – اولین گوش��ی شفاف دنیا (ال جی -جی دی
 38)900را در کنگره جهانی موبایل سال 2009 39در بارسلونای
اسپانیا ،در معرض نمایش همگان قرار داد .در میان تلفنهای
همراه تحس��ین برانگیز و بسیار زیبای معرفي شده ،میتوان
گفت ال جی قدم محکم��یرا در طراحی این گروه محصوالت
برداشته است؛ کانسپتی بسیار زیبا و خالقانه.
این مدل ش��به شیش��های ثابت کرد که طراحی زیبای یک 
گوشی نیز میتواند هم با استفاده از رنگهای روشن و زنده
امکان پذیر باش��د و هم با استفاده از فرمهایی بسیار ساده
و خال��ص .با ب��ه وجود آمدن این مدل تلف��ن همراه ال جی،
جلــوههای جدیدتــری از مـد انتظار میرود.
()lge، 2009

(ال جی -جی دی )900

راهکاری تازه جهت اندازه گیری وزن کودک

کودکان در ماههای اولیه زندگیشان بسیار حساس هستند
و هیچ گاه دوس��ت ندارند برای وزن شدن بر روی سطوحی
س��رد و سفت قرار گیرند .در صورتی که تا کنون برای وزن
کردنشان ،آنها را روی چنین سطوحی قرار داده و به استفاده
ازپوش��انیدن لباسهایی نرمتر س��عی در کاهش احس��اس
سختی سطوح میشده اس��ت .عالوه بر آن دستگاههایی که
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دستگاه اندازه گیری وزن کودک ()BS – 002

امروزه برای وزن کردن کودکان وجود دارند به دلیل سنگینی
و حجیم بودنش��ان به سختی قابل جا به جایی هستند .براین
اساس دس��تگاه جدیدی به نام  002 – BSطراحی شده است
که روش جدیدی جهت اندازه گیری وزن کودک با قابلیتهایی
جالب را ارائ��ه میدهد .این محصول دارای طراحی بس��یار
جذاب و کارکردی آس��ان میباش��د ،به راحتی قابل تا شدن
جهت جابه جایی است و همچنین فضای بسیار کمیجهت انبار
ش��دن را اشغال میکند .تمام فـــرم کلی آن را بـالشتکهایی
از حبابهای پالس��تیکی پر شده از هوا پوشانیده است .برای
وزن کردن کودک کافی اس��ت که کلید روشن کردن دستگاه
فش��ار داده ش��ده که به اینترتیب در چند ثانیه هوا به سمت
این حبابها پمپ میش��ود و سطحی کشسانی از حبابهای
ه��وا را ایجاد میکند .با قرار دادن کودک بر روی آن و خارج
شدن مقداری از هوا متناسب با وزن کودک ،پس از چند ثانیه
وزن وی مشخص میگردد.پس از استفاده نیز با فشارهمان
کلید به هوا اجازه خروج داده میشود .در واقع این وسیله با

محاسبه اختالف فش��ار هوا وزن کودک را محاسبه میکند.
حس گری که در این وس��یله وجود دارد اختالف فشار را به
سیگنالهای ولتاژی دستگاه انتقال میدهد.
41
40
ش��ایان ذکر اس��ت که این طرح دو جایزه رد دات و آی اف
 2008-2009را به خود اختصاص داده است)red-dot، 2008( .

آی دی س�ی 42و برن�ده جوای�ز جهان�ی طراح�ی
بستهبندی:

محصول طراحی شده که وسیله ای است شبیه قلم ،در واقع
یک خود تزریق کننده انسولین میباشد که میتواند نقش بسیار
مهم و تأثیرگ��ذاری را در زندگی بیمارانی ک��ه از دیابت رنج
میبرند ایفا کرده و شیوه زندگی آنها را بهبود بخشد.
طراح��ی این محصول س��الها ب��ه طول انجامیده اس��ت.
این محص��ول ارزان ،قابل عرضه و اس��تفاده مجدد ،جهت
درم��ان دیابتهای پیش��ـرفته در هند در نظر گرفته ش��ـده
و دارای سیستمیبس��یار سریع و آس��ـان جهت استفــاده

(تزریق کننده انسولین آی دی سی)
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(شیشۀ عطر رن آراد)

مصرفکنندگان میباشد.
آی دی س��ی دو جایزه «ستاره دنیا» 43و «ستاره آسیا»
را به خود اختصاص داده است .ستاره آسیا دارای داورانی
از هفت کشور مختلف میباشد که در توکیو گردِ هم آمدند.
این قلم انسولین با بس��یاری از محصوالت مشابه خود در
جهان مقایسه شده و به دلیل طراحی بستهبندی فوقالعاده و
خالقانه خود از بین این گروه محصوالت انتخاب شده است.
()dexigner/ idc.uk ،2009
44

طراحی شیشۀ عطر رن آراد برای کنزو

رن آراد 45اولین شیش��ۀ عطر خود را برای شرکت فرانسوی
تولید کنندۀ عط��ر ( کنزو ،)46طراحی کرده اس��ت .همانند دیگر
کارهای وی ،در ای��ن اثر نیز میتوان بازیهای غیرمتعارف او
را با فرم و ش��کل و تکنولوژی مشاهده کرد .این بدنۀ عطر که
شکل کلی آن همانند پیچشی از عدد هشت (انگلیسی) است ،دارای
(کریستینا رونالدو و کفش نایک)

فرمیکام ً
ال ارگونومیک ،خطوطی تأکیدی و بسیار نرم میباشد
که از آلیاژ زاماک ساخته و به وسیلۀ دست پرداخته شده است.
دکمۀ پخش کنندۀ عطر در قس��مت تحتانی بدنه قرار گرفته که
با فشردن ش��صت بر روی آن بوی عطر را پراکنده میسازد.
بویی که برای این عطر در نظر گرفته ش��ده تا حدودی متفاوت
و نامشخص بوده که توسط اورلین گیچارد -47تولیدکنندۀ عطر
فرانسوی -ساخته شده اس��ت.این محصول در مارچ  2009به
بازار معرفی ش��د ،گرچه تولید آن بس��یار محدود و به 2000
عدد ختم میش��ود .همچنین ش��رکت کنزو پی��ش از این نیز با
طراحان سرشناس دیگری همچون کریم رشید ،رنان و واروان
بورولچیس 48مشارکت داشته است)designophy، 2009( .

ضربه زدن به توپ با کربن

شرکت نایک 49اولین کفش فوتبالی را که به صورت کامل
از کربن س��اخته شده ،معرفی کرد .سه س��ال برای تکمیل
(کفش مرچوریال اس-ال نایک)
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این کفش  190گرمیبه طول انجامیده اس��ت .تیم طراحی و
مهندس��ی نایک تصمیم داشت س��ریعترین کفش فوتبال در
دنیا را خلق کند.طراحی کفش «مرچوریال اس-ال »50توسط
سرپرس��ت طراحان نایک «پیترهادس��ون »51صورت گرفته
اس��ت .کف این کفش از هفت الیه کربنترکیبی به همراه تی
پی یو 52و پلی اورتان میباشد.
اولین بازیکنی که این کفش را امتحان کرده است کریستینا
رونالدو در مسابقات فینال لیگ قهرمانی بوده است .این کفش
از م��اه جوالی  2008به صورت تولید محدود در پاریس به
فروش رسید)inside. Nike،2009( .

متریالی برجسته و بافت دار

ورقههای کامپوزی��ت آلومینومی«دایبوند» که توس��ط
ش��رکت «کامپوزیت آلکن» 54ارائه میشوند دارای دو طرح
جدی��د و جالب میباش��ند :صفحههای ش��به چ��وب متنوع
دایبوند که در تض��اد با ویژگیهای چوب طبیعی هس��تند.
این ورقهها حس��اس در برابر رطوبت نمیباشند ،و قابلیت
خمش بس��یار عالی دارند .ورقههای گچ ان��دود دایبوند نیز
دارای سطحی پرجال و برجسته در یک سمت بسیار مناسب
53

دستگاه رنگ خوان

دستگاه اسکن «ان س��ی اس» 1.3 55وسیله سیار خواندن
رنگهاس��ت که دارای  1950اس��تاندارد رنگ ان س��ی اس
میباشد و همچنین بسیار سریع و آسان میتوان با آن کار
کرد .این دس��تگاه قادر اس��ت در عرض چند ثانیه رنگی را
که به جدول استاندارد نزدیک است تشخیص دهــد .نسخه
جدید این دستگاه نیز قابلیـــت تشخیص درجههای مختلف
روشنایی رنگ را دارد .عالوه بر آن این دستگاه مجهز بهيک 
هدایتگر دیگری نیز میباشد که شماره صفحه مربوطه رنگ
را نی��ز در راهنمای رنگهای «ان س��ی اس» اطالع میدهد.
این دستگاه اسکن رنگ ابزاری بسیار مناسب جهت استفادۀ
اش��خاصی است که نیاز به تشخیص س��ریع رنگها دارند.
()form،2009

(کامپوزیت آلومینیومیدایبوند)

برای دکورهای داخلی و پوش��شهای دیوارهای مغازهها و
رستورانها میباشند .این ورقههای بافت دار ،نه تنها بسیار
بادوام و محکم هس��تند بلکه حتی میتوان از آنها به عنوان
ظرفه��ای جا به جای��ی غذا نیز به دلی��ل ویژگیهای عالی
بهداشتی آنها استفاده کرد.

14
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(دستگاه اسکن ان سی اس)

فیبرهای کامپوزیتی

ش��رکت «بکر کرب��ن »56به صورت تخصص��ی در زمینه
محصوالت ابتکاری فیبرهای کامپوزیتی کار میکند .شرکت
تهیه کننده این محصوالت در تمام شاخههای صنعت خودرو
و مسابقات و تکنولوژیهای مربوطه برای مشتریانی از تمام
دنیا میباش��د .گس��تره خدمات دهی این شرکت از طراحی

محصوالت گرفته تا تولیدات است.
این ش��رکت قصد دارد که گس��تره اس��تفاده از کربن را
در زمینهه��ا و ش��اخههای دیگر نیز افزای��ش دهد .با توجه
به س��بک بودن این متریال و س��اختار پارچه ای آن جهت
طراحی محصوالت خالق و بس��یار زیبا مناس��ب میباشد.
()form،2009
(استفاده از فیبرهای کامپوزیتی شرکت بکر کربن در طراحی خودرو)
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روکشهایی خالق

وینتریو 57که يک ش��رکت سوئیس��ی زیر مجموعهای از
گروه دنزر - 58یکی از پیشتازان سازنده روکشهای چوبی
و الوار -میباشد ،روکش چوبی جدیدی را وارد بازار کرده
اس��ت .این محصول ک��ه به همان نام وینتری��و روانۀ بازار
شده ،دارای طرحهایی منحصر به فرد و نامحدود است که به
وسیله آن میتوان هر سطح دلخواهی را به وجود آورد .این
روک��ش جدید عالوه بر دارا بودن زیبایی چوبهای طبیعی،
ظاهری بس��یار متفاوت در سبکی نو را به ارمغان آورده که
تمام ًا نتیجۀ طراحی ،فرآیند ساخت و تکنولوژی جدید است.
وینتریو دارای دو گروه محصول میباش��د .1 :استراتوس 59که
ارائه دهنده تعداد بیشماری از سطوح با کیفیت ،تزئینی و زیباست
که تنها از یک نوع چوب س��اخته میشوند .2 .نیمباس 60که ساخته
ش��دهترکیبی ازانواع چوبهاست و میتوان به کمک آن طرحهایی
کام ً
ال متفاوت و غیرمعمول را به وجود آورد .در تصاویر نمونههایی
از محصوالتی که با این متریال ساخته شدهاند را مشاهده میکنید.
همچنین این متریال توانسته جوایز متعددی از جمله جوایز «متریال
ویژن  61»2008را به خود اختصاص دهد)Vinterio،2009( .
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ورقه چینی

ش��رکت کراف��ول 62متریال جدیدی را به ن��ام کرافلکس
کهيک ن��وع ورقه چینی بس��یار ن��ازک و با قابلیت ش��کل
پذیری باال و آسان میباش��د ،تولید کرده است .این متریال
با ضخامتهای مختل��ف دارای قابلیتهای مختلفی ازجمله
س��هولت در بریده ش��دن ،لمینیت کردن ،چاپ زدن بر روی
آن ،تا ش��دن ،چین خوردن و خم کردن به شکلهای دلخواه
63

به صورتی کام ً
ال خالقانه و تکنیکی به کار گرفته ش��ود .به
عنوان مثال همان طور که در ش��کل مشاهده میشود چراغ
روش��نایی با استفاده از این متریال س��اخته شده و دارای
شفافیت باالیی است)form،2009( .

سنگ-نانو

64

یکی از برندگان مس��ابقۀ «متریال ویژن  »2009شرکت
65

چراغ روشنایی ساخته شده از ورقههای چینی کرافلکس)

میباشد؛ که تمامیاینها قبل از اینکه ماده تحت عملیات رنگ
کاری و لعاب کاری قرار گیرد ،امکان پذیر میباشد.
بس��یاری از پروژههایی که با استفاده از کرافلکس انجام
ش��دهاند گواه بر این اس��ت که چگونه این متریال توانسته

استفاده از روکش سنگ-نانو در محصول

سال  /19شماره  28و  /29پاييز 1388

17

ورقههای سنگ-نانو

«ریتر فرنیراتیچنیک »66میباش��د .این شرکت متریال جدید
خود را به نام «س��نگ-نانو» که نوعی روکش سنگی بسیار
انعط��اف پذیر میباش��د ،معرفی کرده اس��ت .این روکش
دارای س��طحی سنگی خالص ،بسیار مس��تحکم و منعطف
میباشد.
این روکش جدید بس��یار نازک بوده و دارای س��طحی
کام ً
ال س��نگی و طبیعی اس��ت .سطح پش��ت این روکش به
وسیلۀ چرم قابل بازیافت (به ضخامت  1.5-0.8میلیمتر)
پوشیده شده اس��ت .ضخامتهای این روکشها 0.3-0.2
میلی متر اس��ت .قابلیت ش��کل پذیری بس��یار عالی سنگ
نان��و ویژگی ای منحصر به فرد به حس��اب میآید .موارد
اس��تفادۀ آن نیز بس��یار گس��ترده اس��ت به نحوی که از
طراحی مبلمان و تزیینات محصول گرفته تا طراحی داخلی
محیط و همچنین خودرو مورد اس��تفاده قرار میگیرد.
()material-vision،richter-furniertechnik،2009
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55- NCS
56- Becker Carbon
57- Vinterio
58- Danzer Group
59- Stratus
60- Nimbus
61- Material Vision 2008
62- Kerafol
63- Keraflex
64- Nano-Stone
65- Material- Vision
66- Richter-Furniertechnik GmbH & Co
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طراحی صنعتی به نحوی که گویای صریح این قسمت و همچنین متناسب
» کلمه «نوآورد،با نام عنوان مجله دستاورد و البته کامال فارسی نیز باشد
 الزم به ذکر اس��ت که این واژه در فرهنگ لغات به.انتخاب ش��ده اس��ت
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.یافته باشد» آمده است
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