


Հին Հնդկաստանի գյ�տերից մեկը
նարգիլեն է, որ տարածվել է ամբողջ 
աշխարհով: Կարծիք կա, որ հնդիկները 
նարգիլե ծխել են սովորեցրել  պարսիկներին,
ովքեր կիսվել են այդ գիտելիքով 
եգիպտացիների հետ, ովքեր էլ իրենց հերթին՝
արաբների հետ և այդպես շղթայական տարածել
ամբողջ աշխարհով: Նարգիլե ծխելն իսկական 
արվեստ է, որն իր բարդ�թյամբ չի զիջ�մ 
թեյախմ�թյան արարող�թյանը: Այստեղ 
ամեն ինչ �նի իր նշանակ�թյ�նը. այն, թե 
որքանով եք Դ�ք հանգիստ և ոչ մի տեղ չեք 
շտապ�մ, և այն, թե ինչ տրամադրված�թյամբ
եք ծխ�մ նարգիլեն:

Одним из изобретений древней Индии, 
распространившихся по всему миру, стал 
кальян. Считается, что индусы научили курить 
кальян персов, которые поделились знаниями 
с египтянами. Те, в свою очередь, с арабами, 
и так по цепочке - весь мир. Курение кальяна 
является настоящим искусством, не 
уступающим по сложности церемонии чаепития. 
Все здесь имеет значение: и то, насколько Вы 
спокойны и никуда не спешите, и то, с каким 
настроением подносите мундштук ко рту.

ԴԱՍԱԿԱՆ ՆԱՐԳԻԼԵՆԵՐ
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ԹՆԴ�ԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

Թ�նդ | Крепкий
Միջին | Средний

СТЕПЕНЬ КРЕПОСТИ

ԿՈԼԲԱՅԻ ՀԱՎԵԼ�ՄՆԵՐ
ДОБАВКИ В КОЛБУ

Կաթ | Молоко

Գինի | Вино

Աբսենտ | Абсент

Մոխիտո | Мохито

Ձմեր�կի կոլբա 
Колба из арбуза

Թեթև | Легкий       
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ՄՐԳԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼ�ՄՆԵՐ
ФРУКТОВЫЕ ДОБАВКИ

Թ�րինջ | Грейпфрут

Պոմելո | Помело

Արքայախնձոր 
Ананас 
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Достаточно сложно, практически невозможно 
подобрать один кальян для нескольких людей, так 
как люди предпочитают различные вкусы:с кто-то 
любит крепче, кто-то - легче. У большинства людей 
различный темп курения, вследствие чего во время
курения одного кальяна на компанию в чаше будет
скакакать температура, кальян будет куриться 
нестабильно.

Բավականին բարդ է, համարյա անհնարին ընտրել
մեկ նարգիլեի տեսակ մի քանի անձի համար, քանի
որ մարդիկ նախընտր�մ են տարբեր համեր. ոմանք
սիր�մ են ավելի թ�նդ, ոմանք` թեթև: Մարդկանց 
մեծամասն�թյան մոտ ծխել� տեմպը տարբերվ�մ
է, ինչի հետևանքով երբ մեկ նարգիլեն ծխ�մ են մի
քանի անձիք, դրա ներս�մ տատանվ�մ է 
ջերմաստիճանը, և  նարգիլեն ծխվ�մ է անկայ�ն:
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ՖԻՐՄԱՅԻՆ ՆԱՐԳԻԼԵՆԵՐ
ФИРМЕННЫЕ КАЛЬЯНЫ

ՉԱՅԽՈՆԱԿԱՆ ՆԱՐԳԻԼԵ
ЧАЙHХOНСКИЙ КАЛЬЯН 45.000



В наши дни каждый из нас, наверняка, слышал о кальяне. 
Его секрет успеха заключается в красоте и экзотичности. 
История возникновения кальяна очень интересна и 
содержательна. Давно доказано, что курение кальяна не 
наносит вреда здоровью и приносит только удовольствие.

Մեր օրեր�մ յ�րաքանչյ�րս պատկերաց�մ �նենք նարգիլեի 
մասին: Դրա հաջող�թյան գաղտնիքը գեղեցկ�թյան և
խորհրդավոր�թյան մեջ է: Ստեղծման պատմ�թյ�նը
շատ հետաքրքիր և բովանդակալից է: Վաղ�ց ապաց�ցված է,
որ նարգիլեն ոչ մի կերպ չի վնաս�մ առողջ�թյանը և 
պարգև�մ է միայն վայելք: 
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