


عمارت کافى آبادى

”عمــارت“ در لغــت بــه معنــاى آبــاد کــردن و آنچــه وســیله آبــادى اســت، مى باشــد و در فارســى بــه ســاختمان و بنــاى 
ــه  ــروع ب ــود ش ــخصى خ ــى ش ــراى زندگ ــى ب ــاخت بنای ــا س ــارت“ ب ــاز ”عم ــاخت و س ــروه س ــد. گ ــى مى گوین عال
کار کــرد. هــدف ایــن گــروه ســاخت بناهایــى بــا رعایــت باالتریــن اســتانداردهاى بین المللــى، بــه کارگیــرى بهتریــن 
مصالــح، طراحــى بــه روز و اجــراى دقیق تریــن جزئیــات معمــارى مى باشــد. اولیــن دســتاورد ایــن راهبــرد، 

”عمارت کافى آبادى“ نام گرفت. 
ایــن عمــارت واقــع در محلــه زعفرانیــه بــا هــدف زندگــى کــردن افــراد ســازنده آن و ایجــاد یــک بنــاى لوکــس ســاخته 
شــد. آن هــا تصمیــم گرفتنــد عمارتــى را در بهتریــن منطقــه تهــران بنــا کننــد. در نتیجــه بــراى طراحــى و ســاخت ایــن 
ــران  ــى و عم ــاغ ایران ــار، ب ــرکت هاى بن س ــد. ش ــم آمدن ــرد ه ــى گ ــارى و مهندس ــرکت هاى معم ــن ش ــروژه، بهتری پ

آذرستان از گروه هاى اجرایى عمارت کافى آبادى مى باشند. 

۲۳
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Concept Design

 ”عمارت کافى آبادى“ در زمینى به مساحت 600 مترمربع  بنا شده است. این ساختمان در قسمت جنوبى
 مشرف به تماشاگه زمان و در قسمت شمالى مشرف به باغ ویال 3000 مترى مى باشد. استفاده از پنجره هاى
 سرتاسرى و بلند در هر واحد این عمارت مسکونى، دیدى زیبا و چشم گیر را  درقسمت شمالى و جنوبى این

 عمارت ایجاد کرده است.
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دسترسى راه هاى  و  ساختمان  بى نظیر   موقعیت 
خرید، مراکز  و  عمومى  مکان هاى  به   آسان 
 ”عمارت کافى آبادى“ را به ساختمانى با یک سبک

    جدید از زندگى تبدیل کرده است.

Exceptional Location

موزه موسیقى تجریشموزه سینما کاخ سعدآباد پاالدیومموزه زمان
 این پروژه شامل سه ویالى دوبلکس براى سه خانواده با سه خواسته متفاوت در پنج طبقه شکل گرفته  است.
 از ویژگى هاى این ساختمان مى توان به وجود حیاط هاى دو طبقه اشاره کرد تا جایى که ورودى یکى از
 واحد هاى مسکونى در داخل حیاطى با سقف بلند که دید به شمال و جنوب را به همراه دارد جانمایى شده
 است. همچنین برخوردارى از سیستم  سازه اى با دهانه 16 مترى، ضمن آویز کردن اتاق خواب هاى واحد

اول از سقف سازه امکان داشتن فضاى خالص بدون ستون را فراهم مى کند.

12 دقیقه10 دقیقه18 دقیقه2 دقیقه 20 دقیقه25 دقیقهپیاده



از ویژگى هــاى ”عمــارت کافى آبــادى“ بــه کارگیــرى از بهتریــن  برندهــاى دنیا مى باشــد. 
تنها در این ساختمان 3 واحدى، 1845 سال تجربه از 9 کشور دنیا جمع شده است. این 
ــه نشــان دهنــده درجــه کیفیــت و عالــى بــودن مصالــح، تجهیــزات و  مقــدار از تجرب

تاسیسات به کار رفته در این بنا مى باشد. 

۸۹



A Landmark of Elegance and Excellence

مشخصات

ــاال و اجــراى دقیــق  ــر اســتانداردهاى ب ــادى تاکیــد ب ــن و متمایزتریــن ویژگى هــاى عمــارت کافى آب یکــى از مهمتری
زیرساخت هاى تاسیساتى مى باشد که در کمتر ساختمانى مورد توجه قرار مى گیرد.  

 
ســازه ســاختمان بــه نحــوي طراحــی و اجــرا شــده کــه هیــچ ســتونی در فضــاي مفیــد ســاختمان دیــده نمى شــود و 

ستون ها تنها در طرفین ساختمان قرار گرفته اند.

ارتفــاع ســقف طبقــات دوبلکــس در قســمت ویدهــا از 7 تــا 11 متــر می باشــد کــه موجــب نورگیــرى بیشــتر و دلبــاز 
شدن منزل مى شود. 

ــزى  ــتراکچر فل ــلب و اس ــرامیک هاى اس ــش س ــا پوش ــى ب ــى و ریل ــاى لوالی ــاختمان از دره ــمت هایى از س در قس
استفاده شده است.

سیستم Curtain Wall که در بخشهایی تا ارتفاع 11 متر و به صورت یکپارچه و با پروفیل آلومینیومی اجرا شده است.

تمامی پرده هاي ساختمان مکانیزه و با ارتفاع 3 تا 11 متر و در برخی نقاط به صورت شیبدار اجرا شده است.
 

سیســتم تهویــه ســاختمان            Variable Refrigerant Volume  مى باشــد. بدیــن مفهــوم کــه مقــدار مایــع مبــرد 
ــا توجــه بــه نیــاز سرمایشــى و گرمایشــى فضاهــا بــه صــورت هوشــمند و مجــزا تغییــر مى کنــد، در حالــى کــه در  ب
ــرودت در  ــد ب ــه تولی ــر گاز و در نتیج ــى تبخی ــت معمول ــپلیت یونی ــتم هاى اس ــا سیس ــداول و ی ــاى گازى مت کولره
کندانســور دســتگاه انجــام مــى پذیــرد و امــکان کنتــرل تبخیــر مایــع مبــرد بــه صــورت مجــزا در فضاهــاى مختلــف 
بیــن  حــرارت  درجــه  اختــالف  میــزان   VRV سیســتم  در  ایــن  بــر  عــالوه  نــدارد.  وجــود  پــروژه 
یونیــت داخلــى و خارجــى بــه کمتریــن حــد خــود رســیده و ضریــب عملکــرد (COP) سیســتم بــه باالترین مقــدار خود 

خواهد رسید. 

۱۰۱۱

ساختمان داراي سیستم هوشمند با امکان برنامه ریزي توسط تاچ پنل هاي موجود در واحدها می باشد.
 

آسانسور مجهز به سیستم کدینگ مى باشد. 
 

تامین امنیت ساختمان با دوربین هاي مدار بسته و درهاى داراى سیستم کدینگ مى باشد. 
 

آبیاري و تامین مواد نگهدارنده گیاهان توسط سیستم اتوماتیک و به صورت هوشمند انجام می شود.

بــراى گــرم کــردن ســرویس هاي مســتر، محوطــه اســتخر، محوطــه حیــاط و رمــپ پارکینــگ از سیســتم گرمایــش 
از کف که به صورت برقى مى باشد استفاده شده است.

  
موتورخانــه مرکــزي مجهــز بــه دیــزل ژنراتــور                    کــه توانایــی تأمیــن بــرق کل ســاختمان را به صــورت فول بار 
ــه مــدت  ــوار حیــاط، ایــن دســتگاه ب ــه واســطه ى تعبیــه مخــزن گازوییــل در جــدار دی دارا می باشــد و همچنیــن ب

هفت روز توانایى تامین برق مصرفى را دارد.
 

موتورخانه مجزا براى استخر در نظر گرفته شده است.

ساختمان مجهز به سیستم اطفاء حریق به صورت تر و خشک مى باشد.



امکانات

ــازه، سیســتم صوتــی و ســرویس بهداشــتی  ــار، میــز اســنوکر، سیســتم تامیــن هــواي ت ــه ب ســالن بیلیــارد مجهــز ب
مجزا

آشــپزخانه مرکــزي مجهــز بــه یخچــال، فریــزر، کبــاب پــز زغالــی، اجــاق گاز، یــخ ســاز صنعتــی، ماشــین ظرفشــویی، 
فر و کابینت ، ترولی و باالبر غذا جهت سرو به سالن اجتماعات 

سرویس حمام و توالت براي پرسنل آشپزخانه به صورت مجزا

ــا امــکان نصــب ســه دســتگاه ماشــین لباسشــویی، خشــک کن، میــز اطــو و کمد هــاى  فضــاى لباسشــویى مرکــزي ب
مورد نیاز

3 اتاق خدمه مجهز به آشپزخانه، حمام، توالت و سیستم گرمایش و سرمایش 

3 انبارى قفسه بندى شده 

12 پارکینگ

البى بزرگ و طراحى شده با فضاي نشیمن، اتاق کنترل، فضاي استراحت البی من و سیستم صوتی

ســالن اجتماعــات مجهــز بــه بــار، فضاي نشــیمن و تجهیــزات DJ، دستشــویى مجزا بــراى خانم هــا و آقایــان و همچنین 
کمد مهمان

استخر و جکوزى روباز در روف تاپ

سوناى خشک  

سالن ورزشى 

۱۲۱۳

سالن اجتماعات

لباسشویى مرکزيسالن بیلیارد آشپزخانه مرکزي

سوناى خشک استخر و جکوزى

3 اتاق مستخدم

سالن ورزشى

3 انبارى

12 پارکینگ



Exclusive Collection of Luxury Residences

 وجود تنها سه واحد و هر کدام با داشتن نقشه و پالن متفاوت یکى از جذاب ترین و خاص ترین ویژگى هاى این
 عمارت مى باشد که در واقع براى سه سبک زندگى متفاوت طراحى شده است و آن را به عمارتى با عالیق،

 سلیقه ها و سبک هاى متفاوت زندگى تبدیل کرده است.

۱۴۱۵

مجسمه پردیس، اثر سهند حسامیان، طراحى شده براى عمارت کافى آبادى



Live in Glamour

واحــد اول 537 متر مربــع و دوبلکــس می باشــد. ســالن پذیرایــی، ناهارخــوري، 
ــه داراى  ــن طبق ــت. ای ــع شده اس ــه اول واق ــون در طبق ــاق تلویزی ــپزخانه و ات آش
تراســى نورگیــر بــه بزرگــى 52 مترمربــع و دیــوارى ســبز به ارتفــاع 7 متر در قســمت 
ــارز  ــى ب ــو مى باشــد. ویژگ ــه فضــاي باربیکی ــز ب ــن مجه ــوب و همچنی شــمال و جن
ایــن واحــد بازشــوهاى متعــددى اســت کــه دور تــا دور ایــن خانــه را احاطــه کــرده 

و تابش نور و سرسبزى را دو چندان کرده است.
طبقه دوم شامل سه اتاق خواب مستر، نشیمن خصوصی و کتابخانه می باشد. 

در این واحد آسانسور اختصاصی در نظر گرفته شده  است.

۱۶۱۷

Unit 1

38 مترمربع95 مترمربع160 مترمربع32 مترمربع40 مترمربع

52 مترمربع35 مترمربع

اتاق خواب شرقى اتاق مستر اصلى ناهارخورى و پذیرایى

25 مترمربع8 مترمربع52 مترمربع
کتابخانه FoyerLinon closet

اتاق تلویزیون آشپزخانه

بالکناتاق خواب غربى
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واحــد دوم 457 متر مربــع و دوبلکــس می باشــد. طبقــه اول شــامل ســالن پذیرایــی، 
ــراب  ــده ش ــک کنن ــاز، خن ــال، یخ س ــه یخچ ــز ب ــار مجه ــپزخانه، ب ــوري، آش ناهارخ
ــو  ــاي باربیکی ــه فض ــز ب ــن مجه ــه و بالک ــون، کتابخان ــاق تلویزی (Wine Cooler)، ات

می باشد. 
در طبقه دوم، سه اتاق خواب مستر طراحى شده  است.

The Couture Lifestyle

۳۲۳۳

Unit 2

70 مترمربع170 مترمربع73 مترمربع45 مترمربع

14 مترمربع29 مترمربع30 مترمربع
اتاق خواب شرقى

اتاق مستر اصلى ناهارخورى و پذیرایى اتاق تلویزیون آشپزخانه

 بالکناتاق خواب غربى
26 مترمربع

Foyer
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مساحت این واحد414 متر مربع است و همانند دو واحد دیگر دوبلکس می باشد. 
ــاز و  ــال، یخ س ــه یخچ ــز ب ــار مجه ــوري، ب ــی، ناهارخ ــالن پذیرای ــه اول س در طبق
خنــک کننــده شــراب (Wine Cooler) و در طبقه دوم آشــپزخانه، نشــیمن خصوصی، 

اتاق تلویزیون، کتابخانه و سه اتاق خواب مستر قرار دارد.  

Bright, Beautiful, Beckoning

۴۸۴۹

Unit 3

32 مترمربع70 مترمربع117 مترمربع78 مترمربع34 مترمربع
اتاق خواب شرقى اتاق مستر اصلى ناهارخورى و پذیرایى اتاق تلویزیون آشپزخانه

14 مترمربع
بالکن اول

8 مترمربع
بالکن دوم

27 مترمربع
Foyer

34 مترمربع
اتاق خواب غربى
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گروه عمران آذرستان 

شــرکت عمــران آذرســتان (ســهامى خــاص) بــه لطــف تجربــه گرانبهاى بدســت آمــده در طــى بیــش از 30 ســال حضــور در 
صنعــت احــداث و اســتفاده از نیــروى انســانى کارآزمــوده و متعهــد بــودن بــه اهــداف کارفرمایــان، بــه عنــوان یکــى از قابــل اعتمــاد

 تریــن و خوشــنام ترین شــرکت ها در صنعــت احــداث ایــران بــه شــمار مــى رود و در کنــار انجــام فعالیــت پیمانــکارى و بــا تکیــه 
بــر مدیریــت و پشــتوانه مالــى قــوى و بــه منظــور هم افزایــى و بهره گیــرى بیشــترى از تــوان بالفعــل و بالقــوه شــرکت هاى ذیــل، 

اقدام به تملک و تشکیل گروه عمران آذرستان را نموده است.

شــرکت ســازور ســازه آذرســتان  از ســال 1389در زمینى به مســاحت 42000 مترمربع و با ظرفیت تولید ســازه هاى فوالدى 
معــادل 40000 تــن در ســال تاســیس گردیــد و بــا فراهــم آوردن بهترین تجهیــزات روز دنیا، هم اکنــون از تولیدکنندگان پیشــرو در 
ایــن صنعــت مى باشــد و بــا ملحــق شــدن آن بــه شــرکت عمــران آذرســتان، تاثیــر به ســزا در انجــام پروژه هــاى ســازه فــوالدى 

گروه آذرستان ایجاد گردیده است.   

شــرکت روجــا تجارت آذرســتان از ســال 1389 در زمینه تجــارت و واردات محصــوالت با کیفیــت و تکنولوژى هــاى روز صنعت 
ســاختمان آغــاز بــه فعالیــت نمــود. ایــن شــرکت بــا عرضــه محصوالتــى فراتــر از یــک محصــول ســاختمانى، هنــر را در صنعــت 
ســاختمان ایــران متبلــور نمــوده اســت و هم اکنــون در کنــار شــرکت عمــران آذرســتان و بهره گیــرى از تــوان مالــى و پشــتیبانى 

آن گام هاى بزرگترى در این زمینه برخواهد داشت.     

شــرکت عمـــارت پیشــگام آذرستـــان بــا بهـــره گیرى از دانــش روز معمــارى و بــا هــدف احــداث و مشــارکت در ســاخت 
از 30 سالـــه  بیــش  تجربـــه  از  ایــن شــرکت  بهره گیــرى  بــا  تاســیس گردیــد.  هم اکنـــون،  لوکــس  ســاختمان هاى 
گـــروه عمــــران آذرســتان، شــاهد احداث ساختمـــان هاى خـــاص در کشــور خواهیم بود که اولیـــن ســاختمان تکمیل شــده آن 

با برند  "عمارت" واقع در خیابان کافى آبادى، زعفرانیه مى باشد. 

در گــروه عمــران آذرســتان، ارزش هــاى اصلــى یکســان هســتند. مــا بــه ارزش هایمــان کــه شــامل ارائــه خدمــات و محصــوالت 
برتر به مشتریانمان مى باشد، پایبند بوده و خواهیم بود.
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شرکت بن سار

مشاور طراحى معمارى، هماهنگ کننده، نظارت عالیه و  کارگاهى این پروژه شرکت بن سار مى باشد. 
محمــد مجیــدى متولــد 1346 و فــارغ التحصیــل کارشناســى ارشــد از دانشــگاه شــهید بهشــتى تهران اســت. وى در ســال 1375 با 
ــا  ــف ب ــاى مختل ــارى در مقیاس ه ــروژه معم ــش از 150 پ ــاخت بی ــى و س ــه طراح ــار، ب ــاور بن س ــین مش ــیس مهندس تاس
کاربرى هــاى متنــوع پرداختــه اســت، حاصــل تــالش وى دریافــت جوایــز مختلــف ازجملــه منتخــب جایــزه آقا خــان بــراى پــروژه 
پــروژه مجتمــع مســکونى  بــراى  معمــارى در ســال 2008  فســتیوال جهانــى  منتخــب  مبلمــان،  نمایشــگاه  و  انبــار 
ــذرى اســت. از  ــان و ســاختمان مســکونى چی ــار و نمایشــگاه مبلم ــاى انب ــروژه ه ــراى پ ــار ب ــه اول مســابقه معم ویال شــهر، رتب
جملــه مقــاالت و ســخنرانى هــاى وى مى توان به چـــاپ مـقـــاالت و آثـــار در اطـــلس قرن بیســـت و یـــکم مــعمـــارى جـهـــان 
ونیــز  بینــال  در  چارســو  بــازار  پــروژه  معرفــى   ،(THE PHAIDON ATLAS OF 21st CENTURY WORLD ARCHITECTURE)
در سال 1394، چـاپ مجمـوعه منتخب آثار در کتاب معـماران معاصر ایـران Cotemporary Iranian Architects در کشور اتریش با 
حمایــت دانشــگاه پلــى تکنیــک وین، ســخنرانى به دعــوت مجموعــه TEDX TEHRAN در تــاالر وحدت با عنوان در ســـتایش فضـــاى 
ساخـــته نـــشده  "In praise of the void" در ســال 1395، اســت. از ســوابق بین المللــى محمــد مجیــدى مى تــوان بــه همــکارى بــا 
دفاتــرى از جملــه RDH (Rafael de la-Hozc) از کشــور اســپانیا بــه منظــور ارائــه طــرح ســاختمان ادارى و ســالن اجــالس اداره 
گاز جمهــورى اســالمى ایــران بــه مســاحت تقریبــى 380000 متر مربع و مشــارکت با شــرکت Kincl از کشــور کرواســى بــه منظور 
ارائــه طــرح توســعه ترمینــال جدیــد فــرودگاه امــام خمینــى بــا مســاحت تقریبــى 400000 متــر مربــع اشــاره کــرد. همچنیــن ارائه 
طرح ســاختمان چند منظوره با تلفیق کاربرى هاى ادارى، مســکونى، هتل، تجارى و تلفیق فضاى شــهرى در منطقه Six Point شــهر 

تورنتو کانادا به عنوان شروع فعالیت هاى طراحى دفتر معمارى بن سار در کشورهاى خارج از ایران محسوب مى گردد.
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شرکت باغ ایرانى

مشاور طراحى داخلى این پروژه شرکت باغ ایرانى مى باشد.
مهســا مجیــدى فارغ التحصیــل دکتــراى معمــارى از دانشــگاه علــوم و تحقیقــات اســت. وى پــس از کســب تجربــه حرفــه اى در 
ــر در طــول دو دهــه  ــن دفت ــى را تاســیس کــرد. ای ــاغ ایران ــاً در ســال 1380 دفتــر طراحــى ب ــى نهایت ــران و دوب ــرى در ای دفات
گذشــته پروژه هــاى معمــارى متفاوتــى در حیطه هــاى مســکونى، ادارى، تجــارى، خدماتــى و باز آفرینــى فضاهــاى شــهرى ارائــه 

کرد.
دغدغــه مجیــدى وتیمــش خلــق فضاهــاى پویــا، بــا برنامــه فیزیکــى متفــاوت و ارائــه کیفیــت در جزئیــات اســت. ایــن فضاهــاى 
جدیــد گاهــا نتیجــه نگرشــى کالبــدى چــون دگرگونــى در اســلوب ها، تغییــرات در ایده هــا و دیاگرام هــاى فضایــى و یــا بهینــه
ــا اســت. عــدم  ــوازن در نورپردازى ه ــا ت ــا و ی ــح، رنگ ه ــه از مصال ــى هنرمندان ــاً محصــول انتخاب  ســازى مســیرها هســتند و گاه
ــا  ــار کوشــش جهــت تکمیــل طــرح ب ــا جنبه هــاى زینتــى و دقــت در حــذف عناصــر معــارض در کن ــه آرایه هــا و ی پرداخــت ب
ــارز  ــات از مشــخصه هاى ب ــت در جزئی ــه کیفی ــواس در ارائ ــک و وس ــرى ت ــاى هن ــا کاره ــاز و ی ــار دست س ــفارش آث ــه و س تهی
کارهــاى ایــن دفتــر اســت. تالشــى کــه مى کوشــد بــا خلــق فضاهــاى مــدرن و رفــاه فیزیکــى، روحــى و روانــى کاربــران خــود را 

در الویت قرار دهد.
ــاغ ایرانــى در عرصــه ملــى و بین المللــى برگزیــده و برنــده جوایــز معمــارى و  از زمــان تاســیس تــا بــه امــروز دفتــر معمــارى ب

معمارى داخلى شده است.
 WAN و برنده جایزه طالیى مسابقه World Architecture Festival از جمله مى توان به رتبه اول مسابقه معمار 98 و منتخب مسابقه
(بوتیک هتل حنا) و همچنین منتخب مســابقه Architizer (شــوروم زین و رســتوران ریواس) رتبه سوم مسابقه معمار 92 (ساختمان 
مســکونى عمید) و منتخب هیئت داوران، معمار 92 و 93 (ســاختمان ادارى بوش، ســاختمان ادارى آگاه، ســاختمان ادارى ســفیران 

و شوروم زین) اشاره کرد.
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