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مجموعه صنعتی رویال مبل از سال ۱۳۸۳ در زمینه تولید مبلمان منزل و سرویس 
چوب در حال فعالیت است. این مجموعه همواره بر تولید محصوالت با کیفیت 
ایرانی تمرکز داشته و در این زمینه با افتخار به عنوان یکی از تولیدکنندگان 

مطرح مبلمان خانگی شناخته می شود.
انواع مبلمان راحتی،  از ۱۰۰ مدل  ما مفتخریم که در طول فعالیت خود، بیش 
کالسیک، تختخواب شو، میز و صندلی ناهارخوری، میز تلویزیون، آینه و کنسول 

و میز جلومبلی را به بازار مصرف عرضه نموده ایم.

رضایت مشتریان از مبلمان با کیفیت ایرانی افتخار ماست.

درباره ما
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در این مجموعه انواع مبلمان راحتی منزل در ست های ۷ و ۸ نفره طراحی و تولید می شود. در کالف داخلی مبل از چوب 
روس و در پایه ها و نمای مبل از چوب راش و یا فوالد آبکاری شده استفاده می شود.

تمامی مبلمان راحتی امکان سفارشی سازی دارد و خریدار می تواند رنگ بندی چوب و فلز و نیز رنگ بندی و جنس پارچه 
را طبق سلیقه خودش انتخاب کند. 

مبلمان راحتی
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مبل راحتی ریما

مبل راحتی آرتمیس



مبل راحتی لیماک

مبل راحتی چستر



مبل راحتی لیان

مبل راحتی هلیا



مبل راحتی سوفیا

مبل راحتی دنا
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وارداتی  از چوب راش  تماما  تولید می شود. در مبلمان کالسیک  نفره طراحی و  انواع مبلمان کالسیک در ست های ۷ 
استفاده می شود. چوب راش پس از خروج از خشک کن، وارد سالن ماشین کاری و منبت کاری می شود. 

از مبلمان نیز امکان  CNC و پرداخت نهایی توسط منبت کار انجام می شود. این دسته  پرداخت اولیه توسط دستگاه 
سفارشی سازی دارد و خریدار می تواند رنگ بندی چوب و پارچه را طبق سلیقه خودش انتخاب کند. 

مبلمان کالسیک
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مبل کالسیک آوا

مبل کالسیک فنوما



مبل کالسیک پردیس

مبل کالسیک افسون
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ابعاد و عرض های  برای قرارگیری در کنج سالن یا فضاهای کم عرض مناسب است. تولید مبل ال در  مبلمان ال شکل 
مختلف صورت می گیرد. تعداد نفرات مبل از ۴ تا ۷ نفره است.

یکی از خصوصیات ویژه محصوالت ال، امکان سفارش مبلمان در ابعاد و جهت دلخواه خریدار است به طوری که مبل با 
ابعاد و جهت سالن منزل منطبق می شود. در این محصوالت نیز امکان سفارشی سازی پارچه و چوب وجود دارد.

مبلمان ال شکل
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مبل ال هلیا

مبل ال ریما



مبل ال چستر

مبل ال سوفیا
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فضای محدود در منازل امروزی ضرورت استفاده از وسایل تبدیلی و کم جا را بیش از پیش کرده است. مبلمان تختخواب 
شو به همین منظور طراحی شده و دارای مکانیزم تبدیل کردن مبل به تختخواب است. 

کاناپه های تختخواب شو در ابعاد یک، دو و سه نفره طراحی شده اند و در اسکلت داخلی مبل از پروفیل صنعتی و یراق 
آالت درجه یک استفاده شده است تا در اثر استفاده مداوم، آسیب نبیند. 

مبلمان تختخواب شو
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L4 مبل تخت شو

مبل تخت شو گلسا



L6 مبل تخت شو

L9 مبل تخت شو
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در کنار مبلمان، داشتن یک سرویس ناهارخوری از ضروریات منزل است. مجموعه رویال مبل با طراحی و تولید انواع 
سرویس های ناهارخوری ۴ نفره، ۶ نفره و ۸ نفره ست با مبلمان، سعی در رفع نیاز مخاطبان خود کرده است. 

میز و صندلی های ناهارخوری در انواع طرح های اسپرت، کالسیک، مینیمال و مدرن با متریال درجه یک چوبی یا فلزی 
تولید می شود. همچون مبلمان، در خرید صندلی های ناهارخوری امکان انتخاب پارچه و رنگ چوب و فلز وجود دارد.  

سرویس ناهارخوری
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ناهارخوری نیوچستر

ناهارخوری آرتمیس



ناهارخوری دلتا

ناهارخوری دنیز
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لوازم پذیرایی به کار می رود.  آینه و کنسول جایگزین امروزی بوفه است و معموال در فضای پذیرایی و برای قراردادن 
میزهای کنسول در طرح های اسپرت، کالسیک، مینیمال و مدرن با متریال درجه یک چوب، فلز و شیشه تولید می شود. 

در تمامی مدل ها امکان انتخاب رنگ بندی چوب و فلز وجود دارد. این میزها با مبلمان و ناهارخوری ست ارائه می شوند.

آینه کنسول
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آینه کنسول مانستر

آینه کنسول آرتمیس



آینه کنسول بانوس

آینه کنسول هتلی
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میزهای جلو مبلی و عسلی از ملزومات اصلی مبلمان منزل محسوب می شوند. طراحی یکپارچه این میزها با مبلمان از 
مهمترین اصولی است که در تولید آن رعایت می شود. در ساخت این میزها از ام دی اف درجه یک، چوب مرغوب و فوالد 

آبکاری شده استفاده می شود.
میزهای جلو مبلی و عسلی در طرح های مدرن، کالسیک و مینیمال متناسب با نیاز خریدار، تولید می شوند 

میز جلومبلی و عسلی
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میز جلومبلی آرتمیس

میز جلومبلی سونیا



میز جلومبلی مانستر

میز جلومبلی هتلی
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میزهای تلویزیون در کنار میزهای جلومبلی و عسلی از اجزای اصلی دکوراسیون اتاق پذیرایی محسوب می شوند. این 
میزها در ابعاد ۱۶۰ سانتیمتر و ۱۸۰ سانتیمتر تولید می شوند.

متریال به کار رفته در این میزها از ام دی اف درجه یک، چوب روس یا راش و فلز آبکاری شده درجه یک است. در تمامی 
مدل ها امکان سفارش رنگ بندی دلخواه چوب و فلز وجود دارد. 

میز تلویزیون
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میز TV آرتمیس

میز TV هتلی



میز TV مانتیس

میز TV سپهر



با توجه به هزینه قابل توجه خرید مبلمان، تعمیرات مبل گزینه خوبی برای تغییر دکوراسیون خدمات تعمیرات مبل
منزل است. اما همان طور که می دانید برای تعمیر مبل، انتخاب متخصص مجرب اهمیت زیادی 

دارد.
مجموعه رویال مبل عالوه بر تولید مبلمان، خدمات تعمیرات مبل نیز ارائه می دهد. این خدمات 
شامل تعویض فوم و اسفنج، تعمیرات کالف داخلی مبلمان، تعویض پارچه و رویه، تغییر رنگ 

و بازسازی مبلمان است.
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تمام فرآیند تعمیرات در سالن تعمیرات و زیر نظر استادکاران نجاری، رویه کوبی و رنگ کاری انجام می شود. طیف گسترده ای از مواد اولیه باکیفیت و پارچه های درجه یک برای انتخاب موجود 
است.

برای شروع پروسه تعمیر و همچنین تعیین قیمت دقیق، نیاز به بررسی و عیب یابی مبل خواهید داشت. در این مرحله کارشناسان مجرب رویال مبل با بررسی تصویری و یا مراجعه حضوری در 
صورت لزوم، مبلمان شما را از جنبه های مختلف فنی و ظاهری بررسی می کنند. پس از این بررسی، با توجه به مواد اولیه انتخابی مشتری، هزینه دقیق تعمیرات مبل مشخص می شود. 

پس از توافق، نیروهای لجستیک به منزل مشتری مراجعه کرده و مبلمان را به کارخانه منتقل می کنند. در طول فرایند تعمیر، مشتری بصورت تصویری از اقدامات صورت گرفته بر روی مبل مطلع 
می شود. پس از تعمیر، مبلمان در بسته بندی حرفه ای، درب منزل تحویل مشتری محترم می شود.
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lookbook interior your tagline text here.

بقای ما در کیفیت نهفته است
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دریافت محصول با کیفیت و منطبق بر شواهد مشتری، همواره از دغدغه های 
اصلی خریداران است. شرکت رویال مبل برای برطرف کردن این نیاز خریداران، 
کیفیت تمامی محصوالت تولید شده را طبق استانداردهای تعریف شده هر 

محصول، تضمین میکنه.

ضمانت نامه کیفیت برای محصوالت مبلمان به مدت ۲۴ ماه و برای محصوالت 
سرویس ناهارخوری ، میز جلو مبلی و عسلی و میز تلویزیون به مدت ۱۲ ماه 

است.

ضمانت نامه کیفیت بصورت مکتوب و در قالب کارت ضمانت نامه ممهور به 
مهر شرکت است که در زمان تحویل کاال به خریدار محترم تقدیم میشه.

همچنین تمامی محصوالت شامل ۱۰ سال خدمات پس از فروش اعم از تغییر 
رویه مبل، تغییر رنگ چوب و تعمیرات است

مشاهده نظرات خریدارانی که از خدمات ضمانت نامه استفاده کرده اند

ضمانت کیفیت
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به منظور آسایش خریداران محترم، ارسال تمامی سفارشات از کارخانه به درب 
ارسال بوسیله خودروهای شرکت و  انجام می شود.  رایگان  ساختمان خریدار، 

توسط نیروهای متخصص و آموزش دیده حمل مبلمان انجام می شود.

منزل  به  حمل  حین  نیز  و  انبار  در  کاال  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  منظور  به 
خریدار، تمامی سفارشات به صورت اصولی بسته بندی می شوند. کاالهای سبک 
در کارتن یا فوم سه میل بسته بندی می شوند و کاالهای حجیم با پالستیک 

حبابدار بسته بندی می شوند

ارسال رایگان

بسته بندی حرفه ای
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یکی از نارضایتی های خریداران در خرید مبلمان از فروشگاه ها، عدم امکان سفارشی 
سازی محصول منطبق بر نیاز آنها است. ما در مجموعه رویال مبل برای تامین این 

خواسته خریداران، امکان سفارشی سازی محصوالت را فراهم کرده ایم.
کاالی مدنظر خریداران عزیز، هم از نظر تعداد نفرات و هم از نظر رنگ بندی پارچه، 
چوب و فلز، قابل تغییر است و امکان دیزاین محصول مطابق با سلیقه ایشان فراهم 

است. 

امکان سفارشی سازی کاال
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مجموعه رویال مبل برای آسایش خریداران محترم، شرایط پرداخت متنوعی در نظر گرفته شرایط پرداخت آسان
است. خرید نقدی با امتیازات ویژه، خرید تخفیفی ویژه محصوالت آماده و خرید اقساطی 

با امکان بازپرداخت بلند مدت و بدون نیاز به ضامن از جمله این تسهیالت است.
اعتبارسنجی آنالین و سریع در حضور خریدار، امکان انتخاب تعداد اقساط، عدم محدودیت 
سقف خرید و امکان خرید قسطی از سراسر کشور، شرایط خرید از رویال مبل را تسهیل 

کرده است.
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امکان خرید اینترنتی
عالوه بر امکان خرید حضوری در فروشگاه مرکزی، امکان خرید آنالین محصوالت از طریق فروشگاه اینترنتی 
رویال مبل فراهم است. این وبسایت دارای مجوز اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
و با بیش از ۸ سال سابقه موفق در فروش آنالین مبلمان، یکی از اولین و حرفه ای ترین فروشگاه های 

آنالین مبلمان در کشور است. 
منزل  در  محصول  ویدیو  و  تصاویر  محصوالت،  قیمت  و  تصاویر  مشاهده  بر  عالوه  شرکت  وبسایت  در 

خریداران نیز درج شده است و نظرات خریداران قابل مطالعه است.
همچنین امکان انتخاب ترکیب، رنگ بندی چوب و پارچه و نیز امکان مشاهده محصول در منزل با فناوری 

واقعیت افزوده )AR( از ویژگی های خاص این وبسایت است.
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یکی از فاکتورهای موثر در فرایند خرید مبلمان و دکوراسیون، مشاهده نمونه کاالهای مختلف در رنگ بندی 
متنوع است. از این رو، ما در کارخانه رویال مبل، فضایی را برای استودیو عکاسی اختصاص داده ایم تا از تمام 
کاالهای تولید شده، ویدیو و تصاویر اختصاصی تهیه کنیم و در وبسایت و شبکه های اجتماعی، کاالها را با 

تنوع رنگ بندی عرضه کنیم. این موضوع، قدرت تصمیم به خرید را به شدت بهبود بخشیده است.
در این کاتالوگ با توجه به محدودیت های چاپ، تنها تعدادی از محصوالت هر دسته از کاالها معرفی شده 
است. بیش از ۱۰۰ کاال قابل عرضه در انواع دسته بندی های مبلمان منزل وجود دارد که برای مشاهده تمام 

محصوالت پیشنهاد می دهیم به وبسایت مجموعه رویال مبل مراجعه فرمایید. 

تنوع باالی محصوالت
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جمهوری  مقررات  و  قوانین  تابع  مبل  رویال  صنعتی  مجموعه  فعالیت های  تمام 
اخذ  مراجع ذیصالح  از  قانونی  انواع مجوزهای  راستا،  این  در  است.  ایران  اسالمی 
گردیده است و تمامی فرایندهای شرکت تحت نظارت اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، اتحادیه کشوری کسب 

و کارهای مجازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نظرات  از  این حوزه،  و تخصصی  انجمن های صنفی  انواع  در  با عضویت  همچنین 

کارشناسان در جهت بهبود کیفیت کاال و خدمات استفاده می شود.  

مجوزهای فعالیت قانونی
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در شبکه های اجتماعی با آیدی royalmobl@ همراه ما باشید

https://www.instagram.com/royalmobl/
https://www.facebook.com/royalmobl
https://twitter.com/royalmobl
https://www.pinterest.com/royalmobl/
https://www.t.me/royalmobl


ارتباط با ما

تهران - جنت آباد مرکزی - بلوار شـهید مخبری 
- پـالک ۲۲۶ - سـاختمان کلینیـک پـاک - طبقـه 

دوم

برای دریافت اطالعات بیشتر
اسکن کنید

۰۲۱ - ۴۴۴۶۷۷۹۴

۰۹۱۲۳۷۸۴۱۸۳

www.royalmobl.ir

@royalmobl

tel: 02144467794
tel: 09123784183
https://www.royalmobl.ir/
https://www.instagram.com/royalmobl/

