راهنمای خرید تخت تاشو دیواری آرامش
تخت خواب تاشو
امروزه یکی از پیشنهاد هایی که برای اتاق خواب های کوچک مطرح می شود تخت خواب تاشو می باشد که به شما این
امکان را می دهد تا بعد از استفاده ،آن را به راحتی به سمت دیوار جمع کرده و فضای اتاق خواب را به شما بر می گرداند.و
می توان تعدادی کمد ،میز آرایشی و آینه قدی ،کتابخانه و میز کامپیوتر را کنار تخت قرار داد ،تا بتوانید بهترین فضا را برای
اتاق خواب خود ایجاد کنید.
استفاده ازتخت تاشو دیواری که به اختصار تخت کمجا نامیده می شود اکنون نه تنها به عنوان یک الزام اجتناب ناپذیر در
زندگی آپارتمان نشینی به شمار می رود بلکه در بسیاری از دفاتر کار و محل های اداری نیز مورد استقبال می باشد.

ساختار تخت خواب تاشو

.1بدنه تخت خواب تاشو:
بدنه تخت خواب تاشو نگهدارنده اصلی تخت خواب می باشد و تمامی یراق آالت و پمپ های نگهدارنده تخت بر رو آن نصب
می شوند که تنها قسمتی از تخت می باشد که به دیوار پشت اتاق توسط یراق آالت و پیچ های فیکس وصل می شود.
و به همین دلیل بدنه باید از ضخامت مناسبی برخوردار باشد تا تحمل وزن اصلی تخت را داشته باشد.
داخل و خارج بدنه این تخت باید دارای تعداد زیادی نگهدارنده های مختلف باشد تا بدنه بتواند دارای استحکام الزم باشد.
الزم به ذکر است مهندس طراح تخت خواب تاشو می تواند به گونه ای از دانش طراحی نوین ساخت شلف و باکس استفاده
کند تا با ایجاد تعدادی شلف و باکس در داخل تخت عالوه بر اینکه زیبایی و فضای مناسب ایجاد کند تمام نگهدارنده ها را
بپوشاند تا فضایی زیبا و مفید ایجاد شود.
در گروه تولیدی دانش بنیان آرامش تالش کر دیم تا با استفاده از جدیدترین متدهای علمی اتصاالت بدنه تا حد ممکن
مستحکم باشد و برای اتصال جک ها به بدنه و نیز بدنه تختخواب به دیوار از پیچ  ،متریال و یراق آالت مخصوصی استفاده
کرده ایم که ضمن ایجاد استحکام و مقاومت ویژه زیبایی و جلوه داخلی و بیرونی تختخواب حفظ شود .
بدنه تختخواب تاشو آرامش با ام دی اف مرغوب و درجه  1و ضخامت  23میلیمتر تولید شده و استحکام کافی را برای
استفاده از تختخواب برای سالهای بسیار زیاد دارد.
در صورتی که مشتریان درخواست نمایند برای کاهش هزینه ساخت  ،متریال های دیگری نظیر نئوپان روکش دار (لترون ) و
یا ام دی اف با ضخامت  32میلیمتر نیز میتوان استفاده نمود همچنین راهکارهای دیگری نظیر استفاده از ام دی اف قطر 23
صرفا در محل اتصال جک ها به بدنه و یا تولید تختخوابهای تاشو بدون باکس و بدنه نیز وجود دارد  .جهت اطالع از این
راهکارها با واحد ام ور مشتریان شرکت دانش بنیان آرامش تماس بگیرید .

.2درب تخت خواب تاشو:
شامل نگهدارنده های شبکه ای فلزی و ام دی اف (معمولی  ،هایگالس و هایگالس ضد خش یا نئوپان های روکش دار) می
باشد(.الزم به ذکر است بهترین مواد اولیه برای تولید آن  ،ام دی اف با فشردگی و تراکم باال می باشد)
در حالتی که تخت خواب تاشو در حالت بسته شده قرار دارد تمام نمای تخت را شامل می شود که عالوه بر داشتن زیبایی باید
دارای استحکام باالیی باشد زیرا در حالتی که تختخواب در حالت باز شده است به عنوان کف تخت و تحمل کننده فشار تشک
و وزن می باشد.
طرح ها و ابتکارات خالقانه :

عالوه بر متریال های مرسومی که در کشور برای تولید تخت خوابهای تاشو دیواری استفاده می شود  ،آرامش افتخار دارد که
برای اولین بار بصورت خالقانه برخی ایده ها نظیر تولید تخت تاشو با چوب طبیعی  ،ام دی اف روکش چوب و نیز استفاده از
نمای وکیوم [ممبران] را در کارنامه خود دارد .
همچنین امکان ویژه ای که برای اولین بار در کشور توسط گروه دانش بنیان آرامش برای تولید تخت های تاشو دیواری ایجاد
شده  ،چاپ عکس  ،پوستر یا هر تصویر به دلخواه مشتریان بر روی نمای تخت خواب و کمد های جانبی و حتی پتو  ،ملحفه و
بالشت ،پرده اتاق و ست سرویس خواب می باشد  .این شیوه چاپ با ماندگاری بسیار باال بر روی انواع سطوح اعم از چوب  ،ام
دی اف  ،شیشه ،فرش  ،پارچه و  ...صورت میگیرد و قابل شستشو و ماندگار میباشد .

.3جک تخت خواب تاشو:
تخت کمجا با روشهای تولید و یراق مختلف ،دارای ظاهری مشابه اما باطنی با یک دنیا تفاوت است .
جک  ،مهم ترین یراق در تخت خواب تاشو محصوب می شود .که باعث نگهداری درب بر روی بدنه می شود که در قسمت
پایین تخت نصب می شود و فرایند نصب آن توسط متخصص در منزل شما انجام می شود و شما می توانید میزان محکمی و
نرمی باز شدن درب را با توجه به سلیقه و توان خود انتخاب کنید.
اهمیت یراق در تخت کمجا بسیار بیشتر از یراق در کابینت و کمد و … است .امنیت تختی که با آن وزن هر روز باز و بسته میشود و

ساعات آرامش ما را می سازد از بسیاری از کاالهای موجوددر منزل مهم تر است .نصب جک های تختخواب تاشو توسط افراد بی
تجربه یا کم تجربه و غیر متخصص میتواند در هنگام نصب یا پس از آن باعث ایجاد آسیب خطرناک جانی و مالی گردد.
گروه تولیدی دانش بنیان آرامش همواره تالش کرده از بهترین متریال و یراق شناسنامه دار و با گارانتی استفاده کند و با
استفاده از تکنسین های فنی با تجربه و کار آزموده آرامش خاطر مشتریان خود را فراهم آورد .
جک های استفاده شده در تختخوابهای تاشو دیواری و تختخوابهای تاشو و باکسی آرامش از نوع "گاز و روغن" بوده با افتخار
بصورت خالقانه توسط این گروه طراحی و ثبت اختراع شده و تولید کشور عزیزمان ایران است و بر خالف جک های گازی که
سابقا تحت عنوان جک ایتالیایی یا جک ترک یا چینی (مشابه جک های استفاده شده در کابینت که عمر کوتاهی داشتنند )در
بازار ایران مورداستفاده قرار میگرفت دارای مقاومت و دوام بسیار طوالنی می باشد و با گارانتی تعویض توسط شرکت تولیدی
آرامش عرضه میگردد.
جک های "گاز و روغن" مشابه جک کمک فنر استفاده شده در خودرو ها بوده و بعالوه امکان ریگالژ و تعیین میزان محکمی
و نرمی باز شدن درب تختخواب با توجه به وزن خوشخواب و توان و سلیقه مشتری در این جک ها وجود دارد .لذا مشتریان
عزیز هیچ نگرانی از بابت مقاومت و دوام این جک ها نداشته باشند و خیالشان از بابت پرداخت هزینه های اضافی برای
نگهداری تخت خواب نیز راحت باشد .
طرح ها و ابتکارات خالقانه :

حسب اعالم و درخواست مشتریان امکان استفاده از جک های گازی و یا جک های آرام بند و همچنین جک های برقی که
امکان باز و بسته شدن تختخواب تاشو توسط دکمه یا ریموت نیز در تختخوابهای تاشو دیواری وجود دارد .
جک های برقی که بوسیله کنترل و بدون استفاده از دست امکان باز و بسته کردن درب تخت تاشو را فراهم میکنند در
مجموعه تولیدی آرامش مورد استفاده قرار میگیرد .مشتریان گرامی میتوانند در صورت نیاز از این امکان لوکس نیز در
سرویس خواب تاشو خود بهره مند گردند .

.4متعلقات تخت خواب تاشو:
می توان در کنار تخت خواب تاشو از کمد های ریلی و لوالیی ،دراور و آینه قدی ،میز آرایش  ،دراور ،کتابخانه ،میز تحریر و
کامپیوتر ،کابین باالی تخت و ویترین با توجه به سلیقه و نیاز مشتریان تولید و استفاده نمود .

به چند نکته در زمان خرید تخت خواب تاشو توجه داشته باشید:










بهترین جننس تاییند شنده بنرای تولیند تخنت خنواب تاشنو  ،ام دی اف بنا فشنردگی بناال منی باشند و حتمنا در
زمنان خرینند از بنا کیفیننت بنودن جنننس ام دی اف اطمیننان کسننب کنیند .نیمننی از فراینند تولینند تختخننواب در
منننزل شننما انجننام و نصننب مننی شننود و بننه همننین دلیننل شننما مننی توانینند در زمننان نصننب از جنننس محصننول
اطمینان حاصل نمایید.
درصننورت اسننتفاده از متریننال هننایی نظیننر نئوپننان روکننش دار یننا ام دی اف تننراکم پننایین ممکننن اسننت گننارانتی
محصول تولیدی محدود یا لغو گردد.
تخت خواب تاشو مطابق بنا ابعناد مننزل شنما سناخته منی شنود و بنه دینوار اتناق خنواب شنما نصنب منی گنردد
(این اتصال در حد  6-4عدد پیچ خنا بنه دینوار اسنت ) لنذا پیشننهاد منی شنود فضنای مناسنب بنا تختخنواب
خننود را قبننل از خرینند محاسننبه کنینند و در ایننن خصننو بننا ارسننال عکننس و ابعنناد از محننیط اتنناق خننواب بننه
واحنند سفارشننات شننرکت و یننا درخواسننت بازدینند و طراحننی از مشننورت و راهنمننایی مهندسننان طننراح ش نرکت
حتما استفاده نمایید .
در صورتی که مسنتاجر هسنتید ینا قصند تغیینر محنل تخنت تاشنو در مننزل خنود را داریند و ینا قصند داریند در
اسنباب کشنی آننرا بنه محنل دیگننری منتقنل کنیند حتمنا در زمنان سننفارش بنه مسنئول فنروش شنرکت اطننالع
دهید تا اتصاالت در زمنان مونتناژ و نصنب بنه نحنوی انجنام شنود کنه جابجنایی سنرویس خنواب برایتنان راحتتنر
باشد .
جابجنننایی تخنننت خوابهنننای تاشنننو دینننواری و متعلقنننات آن بسنننیار راحنننت و ماننننند سنننایر اسنننباب مننننزل
اسنننت لکنننن در صنننورت در خواسنننت مشنننتریان شنننرکت تولیننندی آرامنننش در قالنننب خننندمات پنننس از
فننروش امکننان اعننزام تکنسننین هننای شننرکت بننرای جنندا سننازی و جابجننایی سننرویس خوابهننای تاشننو
را دارد (ایننننن خنننندمت بننننا هزینننننه تننننوافقی در صننننورت درخواسننننت مشننننتریان صننننورت میپننننذیرد)



در نهایننت مهممت تممریض موبممو بممرای تخممت خممواب تاشممو ی یممت ممم باشممد زیننرا در صننورت
کوچننک تننرین کوتنناهی در تولینند و نصننب ایننن محصننول مننی تواننند اتفنناق هننای ناخوشننایندی را ایجنناد
کننند کننه متاسننفانه در ایننن زمینننه بننه دلیننل کمبننود دانننش کنناری و تجربننه تعنندادی از کارگنناه هننای
تولینندی باعننث ایجنناد مشننکالت زیننادی شننده اننند کننه در ایننن بننین بیشننترین لطمننه سننهم خریننداران
می باشد.

طرح ها و مدل های تخت های ت جا
تنوع در اجرای تخت های کمجا الزمه ی این محصول است .علت مراجعه مشتریان به تخت های کمجا،فضای کم آپارتمانی و
نیاز فراوان به بهینه کردن آن است .همیشه تخت های کمجا با کمدها و باکس های اطرافش طراحی و پیشنهاد میشود .به
گونه ای که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
تختخوابهای تاشو دیواری با رنگ بندی های متن وع و متناسب با سایر آبجکت های اطرافش تکمیل کننده دکوراسیون اتاق
خواب شماست .گاه ممکن است در کنار سایر مبلمان و کمد های موجود در اتاق خواب از تخت تاشو دیواری استفاده کنید و
گاهی الزم است تا دکور اتاق خواب یا سالن یا محل کار شما متناسب با تخت تاشو دیواری تغییر کند و به اصطالح طرحی نو
در اندازید ...
در هر صورت طراحان خالق و با تجربه آرامش غالبا طرح ها و رنگ هایی متناسب با فضای شما پیشنهاد میکنند این
پیشنهادات بر اساس جدید ترین متد های طراحی و متریال ها و محصوالت مبلمان و دکوراسیون روز دنیا صورت میپذیرد
.کارشناسان شرکت دانش بنیان آرامش بانک اطال عات و طرح ها و ایده های بسیار متنوعی در اختیار دارند که استفاده از آنها
میتواند در استفاده و بهره وری حد اکثری شما از فضاهای مختلف منزل و محل کار و همچنین زیبایی و خا شدن آن
یاریتان سازد .
کلیه خدمات مشاوره و طراحی گروه دانش بنیان آرامش رایگان بوده و بعالوه ژورنال های الکترونیکی و کاتالو
محصوالت شرکت میتواند کمک شایانی در فرایند سفارش مشتریان نماید .

فصلنامه

برای دریافت مشاوره آنالین و نیز درخواست کاتالو و ژورنال های الکترونیکی و همچنین ثبت سفارش آنالین میتوانید با
واحد امور مشتریان به شماره  00120320014تماس و یا به سایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.relaxmobl.irو یا
کانال های رسمی آن در فضای مجازی با آی دی  @relaxmobl_shirazمراجعه فرمایید .

طول عمر تخت تاشو دیواری و خدمات گارانت
در صورت استفاده از متریال مرغوب و با کیفیت شما میتوانید برای سالیان متمادی از تختخواب دیواری خود بدون دغدغه
استفاده نمایید.یراق تخت کمجا هم اکنون در داخل کشور و توسط آرامش تولید می گردد لذا با توجه به بومی بودن کلیه
لوازم مورد استفاده در تولید تختخواب دیواری که به عنوان یراق تخت کمجا از آن نام می بریم دیگر جای نگرانی برای تعویض
قطعات معیوب و یا مستهلک وجود ندارد (البته هیچ قطعه مصرفی و قابل استهالکی در تخت تاشو دیواری وجود ندارد ( اما به
هر حال احتمال ایجاد عیب یا استهالک در اثر عوامل غیر طبیعی نظیر حادثه  ،ضربه یا دستکاری و یا ایراد در تولید و مونتاژ
را نباید فراموش کرد )  .این امر موجب تسهیل و آرامش خاطر برای فروشنده و مصرف کننده نهایی تخت کمجا می باشد.

سواالت عموم
آدرس دفتر فروش آرامش ،کجاست ؟
شیراز میدان صنایع بلوار دکتر حسابی – کوچه  40فرعی  4002درب دوم سمت راست
آدرس کارخانه تولیدی آرامش  ،کجاست؟
شیراز میدان صنایع بلوار دکتر حسابی – کوچه  40فرعی  4002درب دوم سمت راست

ثبت س ارش و پیگیری

 -1بصورت مراجعه حضوری به ادرس ارخانه و یا دفتر فروش و یا نمایندگ های فروش شر ت در شیراز و
سایر شهرستانهای شور (لیست نمایندگ ها در سایت اینترنت موجود است )
 -2بصورت اینترنت از طریق وبسایت شر ت به ادرس  www.relaxmobl.irو یا از طریق ثبت س ارش
انالیض در اپلیکیشض های فضای مجازی (واتساپ یا تلگرام ) با شماره تل ض 11101201114
 -3بصورت تل ن (تماس با شماره های  10130011400و یا )11302402011 – 11101201114
1.چگونه مطمئن باشم بعد از خرید اینترنتی یا تلفنی و انعقاد قرارداد کاال سفارشی به دست من می رسد؟
عالوه بر سابقه تولید ،تجربه و محتوای کامل فروشگاه تخصصی گروه تولیدی آرامش ،دارا بودن پروانه کسب با شناسه صنفی
 0466316123و کد ایسیک  232234اتحادیه مبلمان و کمد و کابینت سازان شهرستان شیراز  ،گواهی ثبت شرکت به
 ، 40222گواهی های ثبت اختراع و نیز نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ستاد ساماندهی پایگاه های
شماره
اینترنتی ،به فروشگاه و کارخانه تولیدی حقیقی و سایت اینترنتی آرامش رسمیت و اعتبار اعطا کرده است.
فروشگاه آرامش  ،در چندین سال اخیر با برنامه ریزی دقیق و قیمت های مناسب و رقابتی ،همچنین رعایت استاندارهای
کیفیت کاال و خدمات پشتیبانی و ارتباط با مشتریان پس از فروش  ،توانسته اطمینان مشتریان خود را حفظ کند .بنابراین با
خیال آسوده سفارش خود را ثبت کنید و محصول مورد نظر خود را ،کامال مشابه با تصویر و اطالعات مطرح شده ،تحویل
بگیرید .

آیا س ارشت را م توانت تغییر دهت؟
تنننا قبنننل از نهنننایی کنننردن سنننفارش ،امکنننان اننننواع تغیینننرات در محصنننوالت و اسنننتفاده از گزیننننه هنننای در
دسنننترس وجنننود دارد .ولنننی پنننس از نهنننایی کنننردن سنننفارش و صننندور فننناکتور ،امکنننان ایجننناد تغیینننرات وجنننود
ندارد؛ و هرگونه تغییراتی را باید طی تماس تلفنی با کارشناسان فروش ،مطرح کرد.
با توجه به اینکه فرایند تولید محصوالت در شرکت آرامش بصورت سفارش محور و بر اساس سلیقه مشتریان بوده و در روز
ثبت نهایی سفارش و با توجه به عدم ثبات قیمت اجناس مصرفی در بازار ،خرید متریال و مواد مصرفی انجام میگیرد ممکن
است تغییرات در سفارش در صورت انجام با افزایش هزینه صورت پذیرد .

در فروشگاه اینترنت آرامش چگونه م توانت از وبعیت س ارشت مطلع شوم؟
فروشگاه آرامش در هر مرحله ،وضعیت سفارش را به شما به صورت ارسال پیامک و همچنین تماس تلفنی ،اطالع رسانی می
کند و زمان تحویل و پیگیری های الزم  ،قطعا مرحله به مرحله توسط فروشگاه آرامش ،پیگیری خواهد شد .
لطفا توجه داشته باشید که فروشگاه آرامش ،فقط با شماره های 00120320014 :و  00263423300اقدام به ارسال پیامک
می کند و فقط با شماره های درج شده در وبسایت ،با خریداران تماس حاصل می نماید .لذا هرگونه ارسال پیامک و یا تماس
تلفنی تحت عنوان آرامش ،با هر شماره ی دیگر تخلف و سوء استفاده از نام آرامش می باشد و در صورت دریافت چنین
پیامکی  ،لطفا جهت پیگیری قانونی آن به  info@relaxmobl.irاطالع دهید .

م توانت س ارشت را تل ن ثبت نت؟ و ایا ارسال به شهرستان هت دارید ؟
بله ،این امکان می تواند توسط کارشناسان فروشگاه آرامش ،انجام شود و بعد از اتمام ثبت سفارش ،تمامی توضیحات الزم و
پیش فاکتور رسمی به خریداران ارسال می شود .
لطفا توجه داشته باشید که فروشگاه آرامش به دلیل تسریع در فرآیند پردازش و ارسال سفارش و نیز کاهش امکان بروز خطا
در ثبت سفارش ،پیشنهاد می کند که خریداران گرامی ،محصوالت مورد نظر خودشان را به صورت حضوری و یا اینترنتی ثبت
کنند .اما در صورت عدم امکان مراجعه از طریق تلفنی و یا ارتباط آنالین و ثبت سفارش از طریق واتساپ یا تلگرام نیز این
امکان برای مشتریان عزیز بخصو در شهرستانها فراهم شده است .
برای ارسال سفارشات به شهرستان در زمان ثبت سفارش از کارشناسان فروش میتوانید نحوه هماهنگی برای ارسال سفارشات
به شهرستان را جویا شوید  .در گروه تولیدی آرامش تالش کرده ایم تا برای انتقال سفارشات به شهرستانها از امکانات ایمن و
شرکت های باربری بین شهری معتبر بهره گیری نماییم اما در هر صورت هزینه باربری و انتقال درون شهری و بین شهری
برای ارسال محصوالت به عهده مشتریان میباشد .

آ یا م توان یک محصول س ارش و با توجه به درخواست مشتری تولید شود؟
بله – کلیه محصوالت آرامش بصورت سفارشی و براساس سلیقه و سفارش مشتریان تولید می شود امکان انتخاب سایز ،
متریال  ،رنگ و طرح به سلیقه مشتریان وجود دارد .

اال های ه در آرامش عربه م شوند
چه محصوالتی در آرامش فروخته می شود؟
هدف آرامش تبدیل شدن به یک فروشگاه جامع مبلمان و دکوراسیون آپارتمانی و کم جا با تمرکز بر محصوالت دکوراسیون
اتاق خواب می باشد و محدودیتی برای عرضه محصو الت اتاق خواب ندارد .و روز افزون تالش می کند تا جدید ترین محصوالت
دکوراسیون اتاق خواب را تولید و عرضه کند .
الزم به ذکر است بیشتر محصوالت فروشگاه آرامش ،توسط شرکت تولیدی آرامش تولید می شوند و بخش خیلی کوچکی از
محصوالت همانند تشک و االی خواب ،به صورت نمایندگی مستقیم به مشتریان عزیز عرضه می شود .

برای انتخاب و خرید از آرامش نیاز به مشاوره دارم راه وجود دارد ه در تصمیت گیری به مض مک شود؟
بله ،فروشگاه آرامش این امکان را برای خریداران ایجاد کرده است که با تماس تلفنی (شماره های درج شده در وبسایت) و یا
مراجعه حضوری به دفتر فروش (نشانی درج شده در وبسایت) ،بتوانند به صورت مستقیم با کارشناسان فروشگاه ارتباط برقرار
کنند؛ اما راه های دیگری هم برای کسب اطالعات تخصصی و تکمیلی در آرامش وجود دارد .از قبیل:
1.نظرات کاربران :برای تمامی محصوالت فروشگاه آرامش یک بخش با نام "نظرات " وجود دارد که توسط کاربرانی که از
آرامش خرید کرده اند و یا تصمیم به خرید دارند قابلیت اظهار نظر وجود دارد .که در صورت نیاز توسط کارشناسان ،پاسخ

های تکمیلی درج می شود.
3.پرسش و پاسخ :یک بخش دیگر برای همه محصوالت در نظر گرفته شده است که امکان درج سوال برای تمامی کاربران
ایجاد شده است تا قابل مشاهده برای تمام بازدید کنندگان دیگر نیز باشد .و صرفا توسط کارشناسان رتبه یک فروشگاه به درج
پاسخ اقدام می شود .
 2.معرفی اجمالی  :معرفی اجمالی توسط کارشناسان مطلع و رتبه یک تولید محتوا ،برای تمامی محصوالت درج می شود تا با
مطالعه ی چند خط ،یک معرفی اجمالی و تخصصی برای کاربران فراهم شود.
4.مشخصات جنس و ویژگی های متمایز :بخش دیگری است که برای محصوالت پرفروش و مهم مطرح می شود؛ تا به
صورت تخصصی و ویژه به معرفی و ویژگی های یک محصول ،بپردازد .
 2.مشاوره از طریق نرم افزارهای فضای مجازی (واتساپ و تلگرام و سروش) از طریق ارسال پیام به شماره 00120320014
 .0امکان ویژه مشاوره در شهرستان شیراز(مراجعه حضوری ارشناسان فن و طراحان شر ت به محل مشتریان
و اندازه گیری دقیق و ارائه طرح و مشاوره رایگان)

کاالهایی که موجود نیستند ،چه زمانی در آرامش برای فروش عرضه خواهند شد؟
تیم طراحی آرامش عالوه بر ایجاد طراحی جدید برای محصوالتش ،همواره می کوشد تا به پاالیش و تکمیل محصوالت گذشته
نیز بپردازد .بنابراین گاهی به دالیل مختلف بنا به صالح دید طراحان بعضی از محصوالت دستخوش تغییرات مجدد می شوند.
و از خط تولید کارخانه خارج می شوند و به صورت موقت ناموجود می باشند .تا در اولین زمان ممکن با طراحی بهتر و کیفیت
باال تر عرضه شود .

پرداخت


1.چگونه م توانت س ارشت را پرداخت نت؟







تمامی کاربران فروشگاه آرامش می توانند با هر کارت عض و شبکه شتاب ،توسط درگاه های امن پرداخت اینترنتی و
یا انواع روش پرداخت واریز به حساب و یا کارت به کارت به شماره حساب و شماره کارت های درج شده در وبسایت
و فاکتور های خرید ،پرداخت خود را انجام دهند .
در هر صورت حسب مقررات مالی شرکت قبل از بارگیری و تحویل سفارشات میبایست تسویه حساب نهایی صورت
پذیرد .

2.آیا م توان وجه س ارش خود را به صورت اقساط پرداخت نیت؟



در شرایط محدودی بله ،در حال حاضر با توجه به شرایط خا اقتصادی بازار  ،فروش اقساطی به طور محدود اجرا
می شود که برای کسب اطالعات بیشتر و تکمیلی با شماره های دفتر فروش تماس حاصل فرمایید و یا درخواست
خود را به آدرس پست الکترونیکی  relaxmoblshiraz@gmail.comارسال نمایید .


2.آیا بعد از پرداخت نیاز است که تماس بگیرم؟



در شیوه پرداخت آنالین نیازی به اطالع رسانی نیست؛ زیرا تمام مراحل تایید و پیگیری پرداخت توسط کارشناسان
فروشگاه آرامش انجام می شود .ولی در روش پرداخت کارت به کارت و یا واریز به حساب نیاز به اطالع رسانی به دو
روش تماس تلفنی و یا ارسال پیام به پست الکترونیکی و یا شماره واتساپ یا تلگرام فروشگاه آرامش وجود دارد .تا
پس از اطالع رسانی خریداران و همچنین تایید نهایی در فاکتور فروش ثبت و اعمال شود .




4.اگر به صورت حضوری در دفتر فروش آرامش خرید کنیم ،روش پرداخت چگونه است؟
با خرید حضوری در دفتر فروش فروشگاه آرامش پس از انتخاب و برسی انواع مدل ها در بین بیش از  200مدل
محصول قابل بازدید در فروشگاه  ،با راهنمایی کارشناسان فروش فاکتور رسمی ثبت و تایید می شود و با دو روش
پرداخت دو سوم از مبلغ به صورت بیعانه و یا تسویه حساب کلی سفارش را تکمیل و با دریافت بر دوم فاکتور و
ثبت تاریخ تحویل ،مراحل سفارش حضوری به اتمام می رسد و مابقی فرآیند تولید ،ترخیص و تحویل محصوالت
توسط کادر تخصصی فروشگاه آرامش انجام می شود .

درصورت پرداخت کل مبلغ سفارش بصورت یک جا در زمان انعقاد قرارداد  3درصد از مبلغ فاکتور به عنوان
تخفیف خرید نقدی یکجا کسر میگردد .
ارسال س ارشات
1.هزینه ارسال چگونه محاسبه می شود؟
هزینه ارسال با توجه به محل تحویل و به نوع محصول و همچنین روش ارسال مرتبط است که پس از ثبت سفارش به اطالع
مشتریان می رسد و راهنمایی الزم به مشتریان ارائه میگردد  .با توجه اینکه آرامش بر خالف سایر همکاران صنف (که عرفا
درصدی از فاکتور فروش بابت هزینه حمل و نصب از مشتری دریافت میکنند ) هیچ هزینه ای بابت حمل و نصب محصوالت
از مشتریان خود دریافت نمیکند  ،کلیه هزینه های مربوط به بارگیری و باربری از محل کارخانه یا انبار به منزل مشتریان به
عهده خودشان میباشد و مسئولیت هر گونه مشکل یا آسیب احتمالی در حین بارگیری و حمل به عهده مشتریان و شرکت
بارب ری میباشد و شرکت مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

3.چرا محصوالت آرامش شامل هزینه حمل می شوند و به صورت رایگان ارسال نمی شوند؟
محصوالت عرضه شده در آرامش دارای تضمین بهترین کیفیت و کمترین قیمت در مقایسه با انواع فروشگاه های اینترنتی و
حقیقی سطح کشور می باشد .زیرا تمامی محصوالت ( به غیر از تشک و کاالی خواب که به صورت نمایندگی اصلی می باشند)
تولید شده توسط آرامش می باشند و بدون تغییر در قیمت کارخانه و با حداقل قیمت روانه بازار می شوند.
شیوه ی فعالیت فروشگاه آرامش بر مبنای کمترین قیمت و بهترین کیفیت بنا گذاشته شده است .آرامش بر خالف سایر
همکاران صنف (که عرفا درصدی از فاکتور فروش بابت هزینه حمل و نصب از مشتری دریافت میکنند ) هیچ هزینه ای بابت
حمل و نصب محصوالت از مشتریان خود دریافت نمیکند بنابراین با توجه به قوانین ،فروشگاه آرامش الزم می داند که کاالهای
خود را با قیمت کارخانه و بدون هزینه ی اضافی برای حمل عرضه کند و تمامی هزینه های حمل را به صورت واقعی و با
حداقل هزینه با هماهنگی مستقیم مشتریان با شرکت های باربری به سراسر کشور ارسال می کند .تا خریداران عزیز فروشگاه
آرامش به جای پرداخت اضافی برای هر محص ول و یا همان به اصطالح حمل رایگان ،هزینه ی حمل واقعی را پرداخت کنند .

 2.آیا می توانم سفارشم را در زمان و روز معینی که خودم مشخص می کنم تحویل بگیرم؟
بله ،این امکان برای خریداران شهر شیراز وجود دارد و می توان از طرف خریدار زمان و حتی ساعت دقیق مشخص شود؛ اما
ارسال های خارج از شیراز با خودرو های حمل بار بزر ارسال می شوند که به صورت تجمیع و ارسال چند سفارش(اصطالحا
رو باری) برای خریداران مختلف انجام می شود .و متاسفانه امکان انتخاب یک ساعت مشخص برای خریدارانی که در خارج
شیراز هستند وجود ندارد و زمان تحویل به صورت حدودی اعالم می شود؛ اما یک روز قبل از دریافت محصول توسط بخش
امور مشتریان آرامش اطالعات الزم به خریداران اعالم می شود .

 4.آیا پس از ثبت سفارش می توانم محصول را خودم به صورت مراجعه حضوری تحویل بگیرم؟
بله ،از آنجایی که فروشگاه آرامش دارای کارخان ه تولیدی و دفتر فروش مرکزی می باشد ،جهت اعتماد سازی به خریداران
امکان بازدید حضوری قبل از تحویل و تسویه برای تمامی محصوالت فراهم آمده است  .بعالوه که مشتریانی که خودشان
تمایل دارند با وسیله بابری شخصی و یا شرکت باربری خاصی سفارش خود را تا محل مورد نظرشان حمل کنند این امکان را
دارند که با هماهنگی قبلی به دفتر کارخانه مراجعه نمایند .

 2.بعد از ثبت سفارش چقدر زمان می برد تا محصول به دست من برسد؟
حسب حجم و میزان سفارش از زمان ثبت سفارش تا تحویل جلو درب منزل به صورت حدودی  10الی  20روز کاری زمان
می برد؛ اما برای محصوالتی که در انبار شرکت آرامش موجود هستند ،تحویل محصول حداکثر  1الی  3روز کاری می باشد .
با توجه به اینکه شرکت آرامش اهمیت ویژه ای برای تحویل بموقع سفارشات به مشتریان قایل است در فاکتور فروش حداکثر
زمان تحویل سفارش را درج مینماید و خود را ملزم به تحویل در بازه تعیین شده قرار میدهد .

گارانتی
1.چه مواردی شامل گارانتی محصوالت فروشگاه آرامش می باشد؟
محصوالتی که در آرامش گارانتی می شوند از لحاظ کیفیت جنس و کیفیت تمامی قطعات تضمین می شود .و در هر موردی
به غیر از ضربه خوردگی ودستکاری یا آسیب دیدگی هایی که توسط خریداران صورت می گیرد ،مورد تایید فروشگاه آرامش
می باشد .

 3.آیا برای تعویض قطعاتی که شامل گارانتی می شوند هزینه ی جابه جایی به عهده ی خریدار است؟
بله ،در مدت زمان گارانتی تمامی خدمات و هماهنگی ها و تعویض کامل قطعات و یا بخش های دچار مشکل شده ،توسط تیم
فروشگاه آرامش انجام می شود و فقط هزینه ی حمل و جابه جایی به عهده خریداران می باشد .

2.مدت زمان گارانتی هر محصول را از کجا متوجه بشم؟
هر محصول دارای کارت طالیی و مدت زمان گارانتی جدا گانه و مکتوبی است که در صفحه ی هر محصول به مدت زمان آن

اشاره شده است .

4.آیا خدمات گارانتی عرضه شده به خریداران ،توسط خود فروشگاه آرامش پیگیری و انجام می شود؟
بله ،به دلیل اهمیت باالی گارانتی و خدمات پس از فروش برای فروشگاه آرامش ،تمامی خدمات و پیگیری ها و رفع آسیب
دیدگی ها توسط کادر شرکت آرامش انجام می شود .و این تعهد همواره برای آرامش وجود دارد .

خدمات پس از فروش
 1.اگر محصولی که به دستم رسیده است با تصاویر سایت مغایرت داشت ،باید چه اقدامی کنم؟
مطمئن باشید اگر در روند ثبت سفارش دقت و حوصله کافی برای درج جزئیات سفارش صورت پذیرد چنین مشکلی بوجود
نخواهد آمد اما در صورت بروز چنین مشکلی با تماس به واحد فروش این مساله به سرعت پیگیری و در جهت رفع مشکل یا
تعویض اقدام فوری صورت خواهد پذیرفت  .در آرامش  ،فروش پایان کار نیست بلکه آغاز یک دوستی و اعتماد متقابل با
مشتریان است .
3.اگر محصولی که به دستم رسید دارای مشکل فنی و ضربه خوردگی بود ،باید چگونه پیگیری کنم؟
فروشگاه آرامش تضمین دارد که مشکل و نقص ایجاد شده را در اولین زمان ممکن رفع کند .که در این خصو
دفتر فروش تماس حاصل فرمایید تا بخش پشتیبانی و خدمات پس از فروش نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند .

با شماره های

2.چگونه از خدمات پس از فروش آرامش ،مطمئن باشیم؟
فروشگاه آرامش عالوه بر دارا بودن انواع نمادها ،دارای سابقه طوالنی تولید و عرضه محصوالت به سراسر کشور است .که با انواع
تضمین های مکتوب و شرایط مناسب پرداخت ،برای تمامی مشتریان ایجاد اعتماد کرده است و همواره همگان با نام فروشگاه
تخصصی آرامش آشنا هستند .
در کنار فاکتور و یا قرارداد فروش کارت طالیی خدمات گارانتی محصوالت به مشتریان عرضه میشود که به عنوان یک تعهد
نامه رسمی خدمات گارانتی شرکت در آن درج و راهنمایی های الزم به مشتریان ارائه گردیده است .

