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پیکره:  هما

از قطعات پیکره هما در ابتدا برای اســتفاده در قســمت درجه يک خطوط هواپیمايی 

كارائی و قابليــت چيدمان روی هــم )Stackability ( از  كثر  كــه حدا توليد شــده اســت  

ويژگيهای طراحی آن است و وجه تسميه آن نيز به همين جهت است. 

كارائی عناصر  طراحی پیکره هما متأثر از اصول طراحی ژاپنی است كه سادگی، نظم و 

اصلی آن اســت. همين امر اين پیکره را به انتخابی ايده آل برای ســرو غذاهای شرق 

آسيايی خصوصأ انواع سوشی مبدل كرده است. در عين حال بشقابهای كامأل مسطح 

گود و چهارگوش اين مجموعه انتخابهای بيشــماری را برای سرو انواع  كاســه های  و 

كند به نحوی  كرم بروله و ... برای شما فراهم می  گراتن تا انواع فينگرفود و  غذاها از 

كه در خاطر مهمان شما ماندگار باشد.



23



24

دیس مستطیل 19
198 mm
 460 gr

کد: 007/029/0019

کاسرول دیس 17 
173 mm
 350 gr

کد: 061/029/0017

کاسه مربع 9
92 mm
 150 gr

کد: 096/029/0009

نعلبکی چای�وری
149 mm
185 gr 

کد: 019/029/0015

نمک پاش
 19 cc 
 28 gr

کد: 102/029/0012

دیس بیضی 15
149 mm
 160 gr

کد: 007/029/0015

بشقاب مربع 19
183 mm
 250 gr

کد: 001/029/0019

دیس مستطیل 29
288 mm
 720 gr

کد: 007/029/0029

کاسه مربع 11
106 mm
 180 gr

کد: 096/029/0011

فنجان  چای�وری
 74 mm
  160 gr

کد: 004/029/0008

بشقاب مربع 15
149 mm
 190 gr

کد: 001/029/0015

بشقاب مربع 8
78 mm
 60 gr

کد: 001/029/0008

فلفل پاش
 19 cc 
28 gr 

کد: 103/029/0012

ظرف سه خانه
280 mm
 536 gr

کد: 130/029/0025

بشقاب مربع 21
211 mm
 380 gr

کد: 001/029/0021

اقالم تشکیل دهنده هما



25 پیکره هما

آرایه: سفید

پیکره: هما

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



پیکره هما26

آرایه: سفید

پیکره: هما

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



27 پیکره هما

قابل استفاده در مايکروفر

تزيین شده به روش IGD )دكور داخل لعابی(

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا

آرایه: کافی بینز

شناس شماره آرايه: 838
پیکره: هما


