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تولید

مس: ۹۹.۹ درصد باهنر کرمان ، شمع با مس

ضخامت ۱ میلیمتر تولید شده است.سپس پوشش

داده شد.تا از تاثیر عوامل محیطی بر اکسید شدن ان
جلوگیری شود.

 
چوب:چوب راش تهیه شده از تامین کننده های مجاز

چوب ، بدون عیب سیلر خورده و سپس توسط پلی

استر پوشش داده شد تا از نقش و طرح چوب حفاظت
کند و دارای سطح صیقلی باشند

 
پارافین:شمع های معطر دارای فیتیله نسوز اند و
پارافین انها پارافین کریستالی میباشد. مدت زمان

روشن ماندن هر شمع ۴ ساعت است. همچنین همراه
این شمع یک شارژ اضافی نیز میباشد.

 
اسانس: 

عطر پونه از روغن گیاهی بزرگترین و برترین شرکت
عرقیجات ایران یعنی گالب زهرا میباشد.

 پونه:
 

گل پونه طبیعی در شیشه های ۱۲ سانتیمتر قرار داده
شده است تا طبیعت را به معنی کامل در مفهوم ذن

گاردن قرار دهد.

نگهداری و تمیز کردن

جهت تمییز کردن مس  از پارچه نم دار بهتر است

استفاده کنید.
جهت تمییز کردن پارافین از روی سطوح میتونید به

دستورالعمل کامل بالگ که برای پاک کردن پارافین از
روی هر سطحی تهیه شده  مراجعه کنید.

ذن گاردن
اذر ۹۸

گالری اورس

شمع معطر مسی  
جاعودی مسی 

گل های پونه در ظرف شیشه ای

 

هماهنگی ذن گاردن اورس با مفهوم ذن
 

در ذن گاردن اورس از المان های طبیعت یعنی چوب
راش ، سنگ و خاک و گلهای پونه و شمع با عطر

گلهای پونه استفاده شده است.
 در مکتب ذن گفته میشود که از عطرهای طبیعت

بخصوص در صبح برای بهره بردن از ارامش استفاده

شود در ذن گاردن اورس جایی برای عود و شمع معطر
پونه برای این ارامش وجود دارد.

همچنین استفاده از نور طبیعی مانند روشنایی شمع
به جای نور های فلوءور سنت نیز باعث ارامش در

مکتب ذن میشود.

 
در ذن گاردن اورس از طراحی ساده  و مینیمال ان تا

استفاده از رکن های طبیعت مانند چوب ، خاک ،
سنگ و گلهای پونه و اسانس فوق العاده ی پونه ی

گالب زهرا استفاده شده است تا بتواند ارامش و

زیبایی را همراه مفهوم ذن داشته باشد.


