


Creativity
Innovation
Modern
High Quality

Here in Farazin, The modern world creates high quality 
products with innovation and creativity.



در فرآذین، دنیای مدرن الهام بخش خالقیت و نوآوری همراه با 
باالترین کیفیت است.

فرآذی��ن ط��راح و تولی��د کننده با کیفی��ت ترین پارتیش��ن ها و 
محص��والت مبلمان اداری متنوع در طرح های مختلف می باش��د. 
تم��ام محص��والت این ش��رکت دارای قابلیت ه��ای منحصر بفرد 
زی��ادی از جمله زیبایی، اس��تحکام، قطعات پیش س��اخته، نصب 

راحت و آسان و کامالً مدوالر می باشد.

محصوالت تولید شده این شرکت با بهترین قطعات و مواد اولیه 
تولی��د می گردد و دارای باالترین اس��تانداردهای فنی و طراحی 

می باشد.

تخص��ص ما خلق محیط ه��ای کار بی نظیر همراه با ش��مه هایی از 
زیبایی و نوآوری می باشد. سالیانه بسیاری از پروژه های اداری 
با سیس��تم های مبلمان و پارتیشن های فرآذین تجهیز می شوند 
و این موفقیت به دلیل س��ادگی، زیبایی و انعطاف پذیری خاصی 
اس��ت که محصوالت فرآذین ب��رای طراحان، معماران و در نهایت 

برای کاربران به ارمغان آورده است.



   

Creativity, Innovation, Modern and High Quality

Farazin design, manufacture and install an 
extensive range of precision made high quality 
office furniture and partitions that offer a wide 
choice of designs. All products of Farazin has 
many unique capabilities such as beauty, 
stability, prefabricated components, installation 
is easy and all systems are de-mountable, fully 
interchangeable and come with a full range of 
accessories.

We have also ensured that all systems meet the 
highest standards of technical specifications, 
particularly in terms of design and materials.

Creating exquisite work environments with a 
touch of class and originality is our expertise. 
Today, Farazin furniture and partition systems 
are used and installed in a variety of office 
projects. This success is attributed to the basic 
design simplicity and flexibility that Farazin 
products offer to architects, professionals and of 
course the ultimate beneficiaries the users.
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Valuable
Position
Executive Desk

FMD

میز مدیریتی
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FMD-200

Mobile sideboard unit; Three 
lockable drawers and two 
symmetrical cupboards

FMD 2001: W180 x D85 x H74

FMD 2002: W210  x  D85  x  H74  

Sideboard: W180 x D50 x H60

Dimensions (cm):

دارای س��ت مدیریت متحرک ش��امل 
فایل سه کشو و کمد های طبقه دار

میز مدیریتی:
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FMD-200
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FMD-300

15

Pedestal drawer unit; Three 
90cm. width lockable drawers 
and container

FMD 3001: W180 x D80 x H74

FMD 3002: W210  x  D80  x  H74  

Pedestal: W180 x  D55  x  H60  

Dimensions (cm):

ست مدیریت ش��امل فایل سه کشو 
عرض 90 سانتی متر و محفظه طبقه

میز مدیریتی:
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FMD-300

17
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Farazin executive desk series is a range designed for administrative environments that demand modern work spaces, and is set apart 
by its goal of aligning simple, minimalist shapes with noble finishes and the latest trends. In this scene, we see wood and laminated 
finishes for this segment, which are combined with anodized aluminum profiling to produce a balanced, high-quality contrast.

میزه��ای مدیریت��ی فرآذین برای محیط های اداری که فضاهای کاری مدرن را می طلبند، طراحی ش��ده اند و با کنار هم ق��راردادن فرم های مینیمال همراه با اجرای بی نقص و 
مطابق با به روزترین سلیقه از سایر محصوالت مشابه متمایز می گردند. در این تصویر می توانیم چوب با اجرای لمینیت را که با آلومینیوم آنودایز شده، ترکیب یافته است را 

ببینیم که نمایی از یک تقابل متوازن و با کیفیت را به وجود می آورد.
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FMD-100

21

Pedestal drawer unit; Three 
lockable drawers, cupboard 
and container

FMD 1001: W180 x D85 x H74

FMD 1002: W210  x  D85  x  H74  

Pedestal: W180 x  D60  x  H65  

Dimensions (cm):

میز مدیریتی:

ست مدیریت ش��امل فایل سه کشو، 
کمد و محفظه طبقه دار
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FMD-100
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Exciting
Times
Meeting Tables

FCD

میز جلسات
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FCD-100

27

FCD 1001: W180 x D130 x H74

FCD 1002 W240  x  D130  x  H74  

FCD 1003: W300 x  D130  x  H74

Dimensions (cm):

میز جلسات:

صفحه پنج تکه به همراه شیار انتقال 
دهنده ب��رق، تلفن و دیت��ا با قابلیت 

جابجایی خروجی ها )قابلیت انتخابی(

Five pieces desktop with 
recess power and cable 
management track with 
movable outlets (Optional)
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FCD-100
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Simplicity and elegance in its shapes show a strong technological potential, and the functionality of its components forms 
part of the pragmatic spirit that Farazin contributes to all of its series.

سادگی و برازندگی در فرم های تجهیزات به کار رفته، قابلیت فن آورانه نیرومندی را به نمایش می گذارد و کاربردی بودن اجزای آن بخشی از روح عملگرایی را که فرآذین 
در محصوالت خود جاری ساخته است، شکل می دهد.



FCD-200

33

FCD 2001: W220 x D130 x H74

FCD 2002: W280  x  D130  x  H74  

FCD 2003: W360 x  D130  x  H74

Dimensions (cm):

میز جلسات:

صفحه سه باند به همراه محفظه انتقال 
دهنده عمودی کابل ها و سیم ها

Three bands desktop with 
cable and wires vertical 
transmitter  box

33

32
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FCD-200
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As an executive range, Farazin brings together concepts such as functionality and representation. Its design, with a strong 
minimalist character, is the product of a purist concept in its lines. The use of superior quality materials and finishes are inherent 
to this product range, which is intended to be a trend-leader in modern executive furniture, integrating functional aspects in its most 
operational line. making it a high-quality work solution.

فرآذین در سری میزهای مدیریتی خود مفاهیمی مانند کاربردی و شکیل بودن را کنار هم می آورد و طراحی این میزها با یک هویت مینیمال قدرتمند، حاصل ایده ای کمال 
گراست. استفاده از مواد خام و اجراهای بسیار با کیفیت، با هدف شاخص بودن در  مبلمان مدیریتی مدرن،  فرآذین را تبدیل به یک انتخاب برتر نموده است.
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FCD-300

39

Satinised glass inlay with 
diamond edges

Dimensions (cm):

صفحه از جنس شیش��ه رنگ سفید با 
لبه های دیاموند شده

میز جلسات:

FCD 3001: W180 x D100 x H74

FCD 3002: W210 x D100 x H74
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FCD-300
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Farazin Furniture is an aesthetic solution that meets every demand of interior design. A detailed, elegant and delicate models which 
enrich the office with refinement and style, able to communicate strong emotions and pleasant.

مبلمان فرآذین راه کاری زیبایی شناس��انه برای تمام نیازهای مطرح در عرصه ی طراحی فضای اداری اس��ت. س��ازه ای برازنده و خوش فرم که با انتقال احساس��ات مطبوع 
به فضای کار روحی تازه می بخش��د.
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FCD-400

45

Laminated M.D.F Desktop 
or satinised glass inlay with 
diamond edges

Dimensions (cm):

صفحه از جنس ام.دی.اف لمینیت دار 
یا شیشه رنگ سفید با لبه های دیاموند 

شده

میز جلسات:

FCD 4001: W90 x D90 x H74

FCD 4002: W120 x D120 x H74



46 47

FCD-400



Convenient
Work
Office Desk

FED

میز اداری
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FED-100

51

Potential to join with a 
movable desktop to keep 
documents and stuff, with 
power, phone and data 
outlets.

Dimensions (cm):

قابلی��ت الح��اق صفحه می��ز متحرک 
جهت قرار دادن وس��ایل و اس��ناد با 
امکان اس��تفاده از خروجي های برق، 

تلفن و دیتا

میز اداری:

FED 1001: W150 x D150 x H74

FED 1002: W160 x D150 x H74

FED 1003: W180 x D150 x H74

FED 1004: W200 x D150 x H74
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FED-100

53
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The Concept is our response to changing technology with a view to galvanising the way in which work is organised. Sliding desktops 
are provided in a workspace where personal objects can be kept under surface.

این ایده، پاس��خ ما به فن آوری در حال تغییر، با نگاهی به بهتر س��اختن مس��یری اس��ت که کار در محیط اداری سازمان یافته تر می شود. صفحه میزهای متحرک در یک فضای 
کاری به این منظور که وسایل شخصی بتواند در زیر صفحه میز نگهداری شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

55
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FED-201

57

Pedestal drawer unit; Three 
lockable drawers and cup-
board

Dimensions (cm):

س��ت متصل به میز؛ شامل فایل سه 
کشو و کمد طبقه دار / قابلیت الحاق 

صفحه میز متحرک

میز اداری:

FED 2011: W170 x D140 x H74

FED 2012: W190 x D140 x H74

FED 2013: W210 x D140 x H74
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FED-201

59
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Our range of cupboards, shelves, drawers and bucks are highly flexible in terms of measurement and modules, with numerous 
accessories for through office organisation.

مجموعه کمدها، قفسه ها و فایل های فرآذین در ابعاد، مدول ها و اشکال متنوع همراه با وسایل جانبی فراوان، قابلیت باالیی جهت سازمان دادن به امور اداری را دارا هستند.



62

FED-300

63

Potential to join with a 
movable desktop to keep 
documents and stuff, with 
power, phone and data 
outlets.

Dimensions (cm):

قابلی��ت الح��اق صفحه می��ز متحرک 
جهت قرار دادن وس��ایل و اس��ناد با 
امکان اس��تفاده از خروجي های برق، 

تلفن و دیتا

میز اداری:

FED 3001: W120 x D70 x H74

FED 3002: W140 x D70 x H74

FED 3003: W160 x D70 x H74

FED 3004: W180 x D70 x H74



64

FED-300

65
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Technology continues to change the way we work. Farazin provides the choice and flexibility you need to keep up with these 
changes. From data and power access to expanding cabling support to user-friendly skins; wherever technology takes us, We 
allows you to remain at the front.

فن آوری، همه روزه ش��یوه کار کردن ما را تغییر می دهد؛ فرآذین قدرت انتخاب و انعطاف پذیری که ش��ما برای کنار آمدن با این تغییرات نیاز دارید را فراهم می کند، از 
جمله راحتی در دسترس��ی به دیتا، برق و تجهیزات مخابراتی و بهتر س��اختن وضعیت عبور س��یم و کابل. هر کجا فن آوری ما را ببرد، ما به ش��ما این امکان را می دهیم که در 

این مسیر جلوتر از بقیه باشید.
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FED-303

69

Dimensions (cm):

FED 3031: W170 x D70 x H74

FED 3032: W190 x D70 x H74

FED 3033: W210 x D70 x H74

Pedestal drawer unit; Three 
lockable drawers and cup-
board

س��ت متصل به میز؛ شامل فایل سه 
کشو و کمد طبقه دار / قابلیت الحاق 

صفحه میز متحرک

میز اداری:
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FED-303

71



Enjoy
Cooperation
Work Station & Reception

FRD

WSD

میز گروهی و پذیرش
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WSD-100

75

With cables  and wi res 
transmitter profil and glass 
divider

Dimensions (cm):

ه  هن��د د ل  نتقا ا فیل  و پر ی  ا ر ا د
تجهی��زات، کابل ه��ا و س��یم ها و ب��ه 

همراه جدا کننده شیشه ای

میز گروهی:

Layout & sizes are based on 
demand. (Free design)

چیدمان و ابعاد بر اس��اس س��فارش 
می باشد. )طراحی آزاد(
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WSD-100

77
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Access to technology is immediate thanks to the desktop power conduits integrated into our multiple workstations, with glass panels.

دسترسی به فن آوری و تجهیزات با کمک کانال های عبور کابل و سیم که بر روی "میزهای گروهی"، همراه با جدا کننده شیشه ای تعبیه شده، بسیار سرعت یافته است.
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WSD-200

81

Suspended dividing shelf 
with Potential to join with a 
movable desktop

قفس��ه معلق ج��دا کنن��ده / قابلیت 
الحاق صفحه میز متحرک

میز گروهی:

Dimensions (cm):

چیدمان و ابعاد بر اس��اس س��فارش 
می باشد. )طراحی آزاد(

Layout & sizes are based on 
demand. (Free design)
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WSD-200

83
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WSD-300

85

Dividing panel with suspended 
shelf

پنل جدا کننده دارای قفسه معلق

میز گروهی:

Dimensions (cm):

Layout & sizes are based on 
demand. (Free design)

چیدمان و ابعاد بر اس��اس س��فارش 
می باشد. )طراحی آزاد(
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WSD-300

87
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Planning and organisation are essential elements in operational spaces. Multiple workstations can be set up with panels, suspended 
cabinets and accessories to facilitate documentation and filing.

برنامه ریزی و سازمان دهی، عناصر الزم در فضای کار هستند. "میزهای گروهی" متنوع می توانند با پنل ها، قفسه های معلق ایجاد شده در ارتفاع و تجهیزات جانبی مربوط 
به آرشیو و دسته بندی اسناد و مدارک در اختیار شما قرار بگیرند.



103
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WSD-400

91

Free design in decorating 
drawers, cupboards and 
containers

طراح��ی آزاد در چیدم��ان امکان��ات، 
فایل ها، کمد ها و محفظه ها

میز گروهی:

Dimensions (cm):

Layout & sizes are based on 
demand. (Free design)

چیدمان و ابعاد بر اس��اس س��فارش 
می باشد. )طراحی آزاد(
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WSD-400

93
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FRD-100

95

With white colored desktop 
glass

دارای صفحه پیش��خوان شیش��ه ای 
رنگ سفید

میز پذیرش:

Dimensions (cm):

Layout & sizes are based on 
demand. (Free design)

چیدمان و ابعاد بر اس��اس س��فارش 
می باشد. )طراحی آزاد(
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FRD-100

97



Different
Environments
Flat Partitioning System

FLAT

سیستم پارتیشن بندی فلت



100

FF22

101
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FF22

103
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FB64

105
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FB64

107
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این نما، نمونه دیگری است که هویت مجموعه فرآذین را به ما نشان می دهد؛ سیستم پارتیشن بندی             هر نوع فضای داخلی را با طراحی شکیل و مینیمال که موجب 
احساسی ساده و در عین حال لذت بخش می شود، تقسیم بندی می کند و هویت می بخشد.

FLAT

Here is another specimen that exhibits us the character and spirit of a company; Farazin Partitioning system divides and personalizes 
any kind of interior space provided by elegant and minimal design  that would be enjoyed with simple pleasure.
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FT23

111
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FT23
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The product importance is due to the details care which besides a refining beauty, grant an high quality and a long life.

اهمیت محصول ناشی از توجه به جزییاتی است که همراه با یک زیبایی با وقار، دوام و کیفیتی باال را به ارمغان می آورد.
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FD24

117
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FD24

119
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The ready-made solution for more space efficiency. An innovative room system provides the ultimate answer to commercial 
challenges, both in new buildings and when re-fitting existing structures.

راه حلی در دس��ترس برای کارآمدی بیش��تر فضای کار؛  یک سیس��تم نوآورانه و س��ریع برای ایجاد فضا در فرآیند س��اختمان س��ازی نوین و هم چنین هنگام چیدمان دوباره 
ساختارهای موجود، پاسخی همه جانبه در جریان سازمان دهی مجدد فضای کسب و کار فراهم می کند.
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HC12

123
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HC12

125
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A careful material choice allow to personalize the interiors and the aesthetical result create a great sensation.

یک انتخاب آگاهانه در تجهیزات و یراق موجب هویت بخشیدن به فضاهای داخلی می شود و نتیجه زیبایی شناسانه آن واکنش حسی ظریفی را ایجاد می کند.
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HW13

129
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HW13

131



Regular
Meeting
3F Partitioning System

3F

سیستم پارتیشن بندی تری اف
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TB82

135
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TB82

137
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Workers today are collaborative, mobile and constantly shifting between focused and group work. Farazin partitioning systems 
can help you create spaces that support these dynamic work styles, encourage sharing of information, and offer convenient 
access to power, data and technology.

امروزه کارمندان در تعامل و حرکت مداوم میان کار فردی و گروهی هستند؛ سیستم پارتیشن بندی فرآذین به شما در ایجاد فضاهایی یاری می دهد که این گونه شیوه های 
داینامیک کاری و اشتراک اطالعات را حمایت و تقویت می کند و دسترسی مطمئن به انرژی، اطالعات و فن آوری را در اختیار قرار می دهند.
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MC42

141



142

MC42

143
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Quiet areas, communication rooms or individualised workplaces, 3F effortlessly gives structure to any space, however varied 
its uses, and does so with flexibility, speed and efficiency.

محیط های آرام و بی صدا، اتاق های ارتباطات یا فضاهای کاری فردی، سیستم تری اف بدون نیاز به صرف انرژی مازاد به هر فضایی با انعطاف، سرعت و کارایی ساختار می دهد 
و در هر حالت امکانات متنوعی برای استفاده از فضای کار فراهم می سازد.



Technical 
Information
مشخصات فنی
Technical Information

Closer 
Look



Platin
پالتین

Dark Oak
بلوطی تیره

Walnut
گردویی

White
سفید

Wenge
ونگه

Mahogany
ماهون

Light Oak
بلوطی روشن

White Oak
بلوطی سفید

148 149

Opaque Glass
شیشه مات

Designed Glass                       
شیشه با طرح خاص

Striped Glass
شیشه راه راه

White Glass
شیشه سفید



FED-SP1

FED-SP6 FED-SP7

FED-SP2

FED-SP8

FED-SP3

FED-SP9

FED-SP4

FED-SP10

FED-SP5

FED-300 FED-301 FED-302 FED-303

FRD-100

FMD-100 FMD-200 FMD-300

FMD-100 FMD-200 FMD-300

FCD-400FCD-100 FCD-200 FCD-300

FED-202FED-100 FED-200 FED-201

WSD-100 WSD-200 WSD-300 WSD-400 WSD-500 WSD-600
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HM11
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FC34

FV52 FS42 FB64 FS93 FS33 FS53

CU44 CU32 CU38 CU34
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مشخصات کلی: سيستم پارتيشن بندی

فریم
آلومینیوم تهیه شده از با کیفیت ترین مواد اولیه و تولید شده با فرآیند اکستروژن و آبکاری آنادایز نقره ای

جداره ها
چوب: ام.دی.اف با لمینیت طرح دار

شیشه: سکوریت )ایمنی( به همراه نوار های سیلیکونی درزگیر

40 mm , 60 mm , 90 mm

16mm, 25mm, 50 mmنصب در فریم های دوجداره، ضخامت های                                           تنظیم با مکانیزم ولومپرده کرکره

ویژه فریم های دوجداره در مسیر های عمودی یا افقی به همراه درب بازشو فریم های داکت

فریم های گیشه ای
طراحی بر روی شیشه ها

ویژگی ها

درب ها

قابل اجرا در تیپ های:  اتصال صفحه میز
قابل اجرا در تیپ های:  

اجرای سندبالست شیشه جهت ایجاد طرح های گرافیکی و لوگو  

ضخامت               سکوریت )ایمنی( با لبه های دیاموند شده

دستگیره ها ساخت کمپانی               سوئیس، لوالی درب ها ساخت کمپانی                    ایتالیا
ضخامت               ام.دی.اف با لمینیت طرح دار

LU02, MD43, TD83, HD13, FD24, CU44, CU32, CU38, CU34

CU44, CU32, CU38, CU34

شیشه ای
چوبی

یراق آالت

10 mm

32 mm

HOPPEMERRONI 

40 mm , 60 mm , 90 mm

Overview: Partitioning System

Aluminum made from high quality raw materials and manufactured with extrusion process, Anodized coating

Layers

Frame

Doors

Features

Wood :melamine-faced  

Venetian blind

Duct

Table connector

Box office frames

Glass design

Glass

Wooden

Hardware

Glass: Tempered, sealed with silicon tape

Install in double layered frames, Thickness 16 mm, 25mm, 50 mm. Volume adjustment mechanism

Especially for double layered vertical or horizontal frames with opening door 

Applicable in types: LU02, MD43, TD83, HD13, FD24, CU44, CU32, CU38, CU34

Applicable in types: CU44, CU32, CU38, CU34

Glass sandblasting process for creating graphic designs and logos

32 mm Thickness, melamine-faced

Handles made by HOPPE AG. (Switzerland), Door hinges made by MERRONI (Italy)

10 mm Thickness, Tempered glass with diamond edges

مشخصات کلی: ميزها

صفحه میز
چوب: ام.دی.اف با لمینیت طرح دار

شیشه: ضخامت              با لبه های دیاموند شده به همراه لمینیت ایمنی

آلومینیوم تهیه شده از با کیفیت ترین مواد اولیه و تولید شده با فرآیند اکستروژن و آبکاری آنادایز نقره ای

40 mm , 60 mm , 90 mm

تعویض آسان صفحه میز
صفحه متحرک روی میز

پایه متحرک
شیار الکتریکی

سازه

ست فایل دار

10 mm

WSFRDFEDFCDFMDWSFRDFMDقابلیت ها FCD FED

Overview: Desk Systems

Desktop

Structure

Features

Wood: melamine-faced

Desktop switching 

Sliding Desktop 

Filing unit

Movable legs

Electrical tracking 

Glass: 10 mm. Thickness with diamond edges and security laminate

Aluminum made from high quality raw materials and manufactured with extrusion process, Anodized coating 

مشخصات کلی: قفسه ها، کمد ها و فايل ها

بدن��ه
چوب: ام.دی.اف با لمینیت طرح دار

درب ها
درب های لوالیی، درب های اسالیدینگ )ریلی(، درب های کشویی

پایه ها

mm , 60 mm , 90 mm 40پاخور آلومینیومی در ارتفاع های: پاخور

mm 60فلزی با ارتفاعپایه تکی

mm 200سازه چهار پایه ای آلومینیومی با ارتفاع 

ابعاد

mm (5 OH) , 1,500 mm (4 OH) , 1,125 mm (3 OH) , 750 mm (2 OH) 1,875ارتفاع ها )بدون پاخور(

mm , 600 mm , 450 mm 900عرض ها

mm , 420 mm , 350 mm 600عمق ها

Overview: Cupboards, Shelves, Drawers and Bucks

Carcase

Wood: melamine-faced

Doors

Hinged door, Sliding door, Filing door

Base

Plinth Aluminum, 40 mm, 60 mm, 90 mm height

Foot Steel, 60 mm

Structure Aluminum frame structure, 200 mm height

Dimensions

Heights 1,875 mm (5 OH) , 1,500 mm (4 OH) , 1,125 mm (3 OH) , 750 mm (2 OH)

Widths 900 mm , 600 mm , 450 mm

Depths 600 mm , 420 mm , 350 mm
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