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ور با کلیـــه ذینفعـــان سازمـانـــی  ز، تعـامـــل پایـــدار و سودآ شرکت صنـــایع استیـــل البر

برای ارائه محصـــول و خدمـــاتی شـــایسته را ســـرلوحه کسب و کار خود قرار داده است در 

این راســتا چشــم انداز و مأموریت های ســازمان به قرار زیر اســت:

انداز: چشم 

زش  و                 طــراحـی، تولیــد  و  عــرضـه  قـابـل  دستــرس   تجهیــزات   آشپـزخـانـه  با حـداکثـر  ار

           قیمـت منـاسب بـرای  جـامعـه  هـدف.

مأموریت ها:

قـابـــت               1. حضـــور مؤثـــر در بـازارهـــای هـــدف داخـــلی و خـارجـــی و افـزایـــش تـــوان ر

ی محصــوالت و خدمــات.         پذیـــر

            2. ارتقـــاء بهـــره وری، افـزایـــش کیفیـــت و کـــاهش هـزینـه هـــا و ضـایعـات از طــریـق

         استفـــاده بهینـــه از منــابـع.

           3. تعـامـل پـایـدار با شـرکای کسـب و کار به منظــور تـامیــن مــواد  اولیــه و طــراحـی

         محصـوالت منـاسب،  به مـوقـع و منطبـق با نیـازهـای حال و آینـده بـازار.

            4. تولید، ارائه و عـــرضه محصوالت و خدمات مورد نیـــاز مصرف کنندگان در تمـــامی نقـــاط

           بـــازار هـــدف با بیشتــــرین ارزش افــزوده بـــرای مصــرف کننـدگان.

          5. بكارگیـری و تـوانمنـدسازی نیـروهــای متـخصص و متعهـــد ، بعنـوان با ارزش تـریـن  

         سرمــایه هــای ســازمــان.         
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راهنمای استفاده از عالئم
سینـک

شیرآالت
اجـاق گـاز

فــر توکار
هــــــود
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راهنـمـای استفـــاده از عـالئـم

هـــــود 

فـــــر 

راهنـمـای استفـــاده از عـالئـم

سیـنـــک 

اجـــاق گـــاز 



6

سیـنـک
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)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

813/60

816/60815/60

ســـایـز :  

ســـایـز :  ســـایـز :  

100   60

120   60120   60

x

xx

cm

cmcm

180 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

45
راست و چپ

10 سال

180 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

45
راست و چپ

10 سال

180 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

45
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

814/60

60x   120ســـایـز :   cm

180 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

45
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

زیرکابینتی   935935

)Undermount  Sinks(سینـک هـای زیرکابینتـی

47x   79/5ســـایـز :   cm

205  میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
وسط

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

زیرکابینتی   930930

47x   41ســـایـز :   cm

 205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

28
وسط

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:
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)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

761/60

763/60762/60

ســـایـز :  ســـایـز :  

ســـایـز :  

120   60120   60

120   60

xx

x

cmcm

cm

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

764/60

812/60

60x   100ســـایـز :   cm

180 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

45
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

765/60

ســـایـز :  

ســـایـز :  

120   60

120   60

x

x

cm

cm

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:
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)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

725/50

734/60

ســـایـز :  

ســـایـز :  

120   50

120   60

x

x

cm

cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

36
راست و چپ

10 سال

205  میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

725/60

60x   120ســـایـز :   cm

 205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

50
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

726/60

60x   120ســـایـز :   cm

205  میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

50
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

17.5

)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

738/60

60x   120ســـایـز :   cm

205  میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

736/60

60x   120ســـایـز :   cm

205  میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

735/60

60x   120ســـایـز :   cm

205  میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

56
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:
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)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

610/60

612/50

ســـایـز :  

ســـایـز :  

100   60

120   50

x

x

cm

cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

26
راست و چپ

10 سال

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

36
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

611/60

60x   100ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

39
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

614/60

711/60

ســـایـز :  

ســـایـز :  

120   60

100   60

x

x

cm

cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

39
راست و چپ

10 سال

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

28
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

618/60

60x   80ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

21
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:
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)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

270/50

530/60

ســـایـز :  

ســـایـز :  

120   50

140   60

x

x

cm

cm

135 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

28
راست و چپ

10 سال

205 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد
55

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

270/60

60x   120ســـایـز :   cm

135 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

28
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

610/50

50x   100ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

23
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

608/60

60x   80ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

26
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

605/60

60x   65/6ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/8 میلیمتر
دارد

26
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:
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)Lay-On  Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

260/60

60x   120ســـایـز :   cm

128 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

28
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

260/50

50x   120ســـایـز :   cm

128 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

28
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

219/60

60x   120ســـایـز :   cm

150 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

30
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

215/60 216/60

218/60217/60

ســـایـز :   ســـایـز :  

ســـایـز :  ســـایـز :  

120   60 120   60

120   60120   60

x x

xx

cm cm

cmcm

160 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد
38

راست و چپ
10 سال

150 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

30
راست و چپ

10 سال

150 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

30
راست و چپ

10 سال

150 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

30
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار
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)Lay-On Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار

165/50

214/60200/60

ســـایـز :  

ســـایـز :  ســـایـز :  

100   50

120   60100   60

x

xx

cm

cmcm

160 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

19
راست و چپ

10 سال

160 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد
38

راست و چپ
10 سال

135 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/6 میلیمتر
دارد

28
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

165/60

60x   100ســـایـز :   cm

160 میلیمتر
استنلس استیل 18/10 

0/7 میلیمتر
دارد

19
راست و چپ

10 سال

عمق لگن:
جنس مواد:

ضخامت ورق سینک:
عایق صدا:

ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)Lay-On  Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای روکـــار



2223

813

815

ســـایـز :  

ســـایـز :  

100   52

120   52

x

x

cm

cm

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

814

52x   120ســـایـز :   cm

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

816

کریستالکریستال سفید Crystal whiteCrystal

ســـایـز :  

ســـایـز :  ســـایـز :  

120   52

123   53123   53

x

xx

cm

cmcm

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 و  شیشه  8 میلیمتر
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 و  شیشه  8 میلیمتر
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار



2425

762

764

ســـایـز :  

ســـایـز :  

116   52

116   52

x

x

cm

cm

 205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

763

52x   116ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

52x   116ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

765

812810

ســـایـز :  ســـایـز :   100   5260   50 xx cmcm

180 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
45

راست و چپ
10 سال

165 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/8 میلیمتر

دارد
19

وسط
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار



2627

735

52x   116ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

734

52x   116ســـایـز :   cm

205  میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

736

52x   116ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

ســـایـز :  ســـایـز :  

ســـایـز :  

116   52116   52

116   52

xx

x

cmcm

cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

761738

737



2829

614

614

52x   117ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
39

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

52x   117ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
39

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

618

50x   80ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
21

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

New

Deep 725628

ســـایـز :  ســـایـز :   120   5080   50 xx cmcm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
50

راست و چپ
10 سال

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/8 میلیمتر

دارد
42

وسط
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

726

52x   120ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
56

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:



3031

540

83x   83ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
50

وسط
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

530

50x   132/5ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
55

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

605

50x   63ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
26

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

ســـایـز :  

ســـایـز :  

100   51

80   50

x

x

cm

cm

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
26

راست و چپ
10 سال

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/8 میلیمتر

دارد
26

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

610

608

611

51x   100ســـایـز :   cm

175 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
39

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:



3233

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

270

219216215

ســـایـز :  

ســـایـز :  ســـایـز :  ســـایـز :  

116   51

120   50120   50120   52

x

xxx

cm

cmcmcm

135 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18
0/7 میلیمتر

دارد
28

راست و چپ
10 سال

150 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/7 میلیمتر

دارد
30

راست و چپ
10 سال

150 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/7 میلیمتر

دارد
30

راست و چپ
10 سال

170 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/7 میلیمتر

دارد
41

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

510

50x   98/2ســـایـز :   cm

205 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
30

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

218217

ســـایـز :  ســـایـز :   120   50120   50 xx cmcm

150 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/7 میلیمتر

دارد
30

راست و چپ
10 سال

150 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 10/ 18 
0/7 میلیمتر

دارد
30

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:



3435

)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار)IN-SET Model Welded Type Sinks(سـینــک هــای تــوکــار

200

180170

52x   100ســـایـز :   cm

135 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/7 میلیمتر

دارد
28

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

46   ســـایـز :   cm

160 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/6 میلیمتر

دارد
24

وسط
10 سال

215 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/8 میلیمتر

دارد
26

وسط
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

214

52x   120ســـایـز :   cm

170 میلیمتر
دارد

استنلس استیل 18/10 
0/7 میلیمتر

دارد
41

راست و چپ
10 سال

عمق لگن:
آب بندی:

جنس مواد:
ضخامت ورق سینک:

عایق صدا:
ظرفیت )لیتر(:
جهت سینک:

ضمانت:

52x   120ســـایـز :   cm



36

الت استیـــل شیـــرآ



3839

30/4 سانتی متر
استنلس استیل

شیرآالت بهداشتی آشپزخانه
360

ترکیب سرد و گرم
8/3 لیتر بر دقیقه

28/5 سانتی متر
استنلس استیل

شیرآالت بهداشتی آشپزخانه
360

ترکیب سرد و گرم
8/3 لیتر بر دقیقه

32 سانتی متر
استنلس استیل

شیرآالت بهداشتی آشپزخانه
360

ترکیب سرد و گرم
8/3 لیتر بر دقیقه

ارتفاع:
جنس:

نوع مصرف:
زاویه چرخش:

عملکرد:
خروجی آب:

کارتریج سرامیکی
دسته اهرمی

استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ارتفاع:
جنس:

نوع مصرف:
زاویه چرخش:

عملکرد:
خروجی آب:

کارتریج سرامیکی
دسته اهرمی

استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ارتفاع:
جنس:

نوع مصرف:
زاویه چرخش:

عملکرد:
خروجی آب:

کارتریج سرامیکی
دسته اهرمی

استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-ST-

ST-

2111 1 2

231

S(شیـرآالت استیــل t e e l   F a u c e t (

31/5 سانتی متر
استنلس استیل

شیرآالت بهداشتی آشپزخانه
360

ترکیب سرد و گرم
8/3 لیتر بر دقیقه

27/5 سانتی متر
استنلس استیل

شیرآالت بهداشتی آشپزخانه
360

ترکیب سرد و گرم
8/3 لیتر بر دقیقه

17/6 سانتی متر
استنلس استیل

شیرآالت بهداشتی آشپزخانه
360

ترکیب سرد و گرم
8/3 لیتر بر دقیقه

ارتفاع:
جنس:

نوع مصرف:
زاویه چرخش:

عملکرد:
خروجی آب:

کارتریج سرامیکی
دسته اهرمی

استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ارتفاع:
جنس:

نوع مصرف:
زاویه چرخش:

عملکرد:
خروجی آب:

کارتریج سرامیکی
دسته اهرمی

استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ارتفاع:
جنس:

نوع مصرف:
زاویه چرخش:

عملکرد:
خروجی آب:

کارتریج سرامیکی
دسته اهرمی

استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

S(شیـرآالت استیــل t e e l   F a u c e t (

ST-

ST-

ST- 411

311)Pull Out( شاوری

321)Pull Out( شاوری
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اجـاق گاز های ایتالیایی استیل



4243

توان حرارتی مشعل ها:
 1/9  kW باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
  1/9  kW  باال چپ: متـوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

 1  kW  پایین راست: کوچک
3  kW پایین چپ : بزرگ 4  kW

S-5913

51x   91ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست وسط: پلوپز

  1/9  kW  باال وسط : متـوسط
  3/5  kW باال چپ : بزرگ شف

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/9  kW باال راست : متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
  3/5  kW باال چپ : بزرگ شف

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

2/5 kW  پایین وسط: متوسط شف
1  kW پایین چپ : کوچک

2/5  kW  پایین راست: متوسط شف
1  kW پایین چپ : کوچک

4  kW
4  kW

S-S- 59125 9 1 1

ســـایـز :  ســـایـز :   88   5488   54 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobsاجاق گاز های ایتالیایی استیل

- L&R

توان حرارتی مشعل ها:
3/5  kW باال راست: بزرگ شف

 3  kW باال وسط : بزرگ
  1/9  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:
         

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW باال راست: بزرگ
)Wok( باال وسط : پلوپز

  1/75  kW  باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

Italian Stainless Steel Hobsاجاق گاز های ایتالیایی استیل

1/2  kW پایین راست: کوچک شف
 1/9  kW پایین وسط : متوسط

    )Wok( پایین چپ: پلوپز

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

 1/75  kW  پایین راست: متـوسط
 1/8  kW پایین وسط : متوسط ماهی

1   kW پایین چپ: کوچک 4  kW
3/8  kW

S-S- 69026901

ســـایـز :  ســـایـز :   84   5293   52 xx cmcm

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال راست: متوسط شف

)Wok( وسط راست: پلوپز
)Wok( وسط چپ: پلوپز
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

3/5  kW  باال چپ: بزرگ شف
 1  kW پایین راست : کوچک

1/9  kW پایین چپ: متوسط شف
4  kW

4  kW

S-6 1 2 1

51x   120ســـایـز :   cm



4445

توان حرارتی مشعل ها:
 1/75  kW باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
  1  kW  باال چپ: متـوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1/75 kW   پایین راست: متوسط
3  kW  پایین چپ : بزرگ 3/8  kW

S-5907

52x   87ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW باال راست: بزرگ
)Wok( وسط : پلوپز

 1/75  kW باال چپ : متوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست : متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
 1/75  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1 /75 kW   پایین راست: متوسط
1  kW  پایین چپ : کوچک

1  kW   پایین راست: کوچک
3  kW  پایین چپ : بزرگ 3/8  kW  3/8  kW

S-S- 59065 9 0 5

ســـایـز :  ســـایـز :   86   5086   50 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی استیل (

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال راست: متوسط شف

  )Wok( وسط : پلوپز
  3/5  kW  باال چپ: بزرگ شف

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( وسط: پلوپز
باال وسـط : متـوسط

  1/9  kW  باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1/9  kW پایین راست: متوسط
 1  kW پایین چپ : کوچک

 1  kW   پایین وسط: کوچک
3  kW پایین چپ: بزرگ 4  kW

4  kW
1/9   kW

S-S- 59105909

ســـایـز :  ســـایـز :   88   5091   51 xx cmcm

توان حرارتی مشعل ها:
 1/75  kW  باال راست: متوسط

1  kW باال چپ : کوچک
  1/75  kW  وسط راست: متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1/8  kW پایین وسط: متوسط ماهی
)Wok( 3/8چپ وسط: پلوپز  kW

S-5 9 0 8

50x   86ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی استیل (



4647

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW باال راست: بزرگ
)Wok( وسط : پلوپز

 1/75 kW  باال چپ: متـوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1 kW   پایین راست: کوچک
 1/75 kW  پایین چپ :  متـوسط 3/8  kW

S-5701

52x   70ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال راست: متوسط شف

 1/9  kW باال چپ : متوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست : متوسط

  )Wok( باال چپ : پلوپز
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

1  kW  پایین راست: کوچک
  )Wok( پایین چپ : پلوپز

1/75  kW پایین راست: متوسط
1  kW  پایین چپ : کوچک 3/8  kW  4  kW

S-S- 46054 6 0 3

ســـایـز :  ســـایـز :   59   5260   51 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی استیل (

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW  باال راست: بزرگ

  )Dual(وسط : دوال
  1/75  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW  باال راست: متوسط

  )Dual(وسط : دوال
 1  kW باال چپ: کوچک

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1/75  kW پایین راست: متوسط
 1  kW پایین چپ : کوچک

1/75  kW  پایین راست: متوسط
3  kW پایین چپ: بزرگ

5  kW5   kW

S-S- 59045902

ســـایـز :  ســـایـز :   86   5091   52 xx cmcm

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW  باال راست: بزرگ
)Wok( وسط :  پلوپز

  1/9  kW  باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1  kW  پایین راست: کوچک
 1/9  kW   پایین چپ : متوسط 4  kW

S-5 9 0 1

49x   87/5ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی استیل (



4849

S-2301

52x   33ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW  باال: بزرگ

 
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1  kW  پایین: کوچک

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی استیل (

توان حرارتی مشعل ها:
 )Wok( راست:  پلوپز

1  kW  باال چپ: کوچک
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست: پلوپز

باال چپ : متوسط 
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

2/5 kW 1پایین چپ : متوسط شف  kW پایین چپ: کوچک 4  kW3/8  kW
1/75  kW

S-S- 36013501

ســـایـز :  ســـایـز :   61/5   5052   52 xx cmcm

توان حرارتی مشعل ها:
3/5  kW  باال: بزرگ شف

 
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1/2   kW پایین: کوچک شف

S-2 3 0 2

51x   28ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
استنلس استیل 18/8

Italian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی استیل (
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اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای



5253

توان حرارتی مشعل ها:
 1/75  kW باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
  3 kW  باال چپ: بزرگ

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

 1/75  kW پایین راست: متوسط
1  kW  پایین چپ : کوچک 3/8  kW

G-5908

50x   86ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست : پلوپز

  1/75  kW  باال وسط : متـوسط
 1/75  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست : متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
   3 kW  باال چپ : بزرگ

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1  kW   پایین وسط: کوچک
3  kW پایین چپ : بزرگ

1 /75 kW  پایین راست: متوسط
1  kW پایین چپ : کوچک

3/8  kW
3/8  kW

G-G- 59075 9 0 5

ســـایـز :  ســـایـز :   86   5090   50 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (

-L&R

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW باال راست: بزرگ

  )Wok( وسط : پلوپز
  1/9  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW باال راست: بزرگ

  )Wok( وسط : پلوپز
  1/9  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (

1  kW پایین راست: کوچک شف
   1/9  kW پایین چپ : متوسط

1  kW پایین راست: کوچک شف
   1/9  kW پایین چپ : متوسط

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

4  kW4  kW

G-G- w59105910

ســـایـز :  ســـایـز :   91   5191     51 xx cmcm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست: پلوپز

1/9  kW باال وسط : متوسط
  1/9  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1 kW پایین وسط : کوچک
3 kW پایین چپ: بزرگ

4  kW

51x   91ســـایـز :   cm

G-5909 -L&R
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توان حرارتی مشعل ها:
 1 kW باال راست: کوچک

وسط : متوسط
  1/75  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

1  kW پایین راست: کوچک
3  kW  پایین چپ : بزرگ 1/75  kW

G-5703

50x   75ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
1  kW   باال راست : کوچک

  1/75  kW  وسط : متـوسط
 1/75  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست : متوسط
  1/75 kW  باال چپ :متوسط  

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1  kW  پایین راست: کوچک
3  kW پایین چپ : بزرگ

1  kW   پایین راست: کوچک
 )Wok( پایین چپ : پلوپز

G-

G-

5701

4 6 0 2

ســـایـز :  

ســـایـز :  

68   50

64   52

x

x

cm

cm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

3/8  kW

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست: متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
 3  kW  باال چپ: بزرگ

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست: متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
 3  kW  باال چپ: بزرگ

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1  kW  پایین راست: کوچک
   1/75  kW پایین چپ : متوسط

1  kW  پایین راست: کوچک
   1/75  kW پایین چپ : متوسط

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت با فریم استیل

3/8  kW3/8  kW

G-G- 59045904

ســـایـز :  ســـایـز :   86   5086   50 xx cmcm

s

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت با فریم استیل

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست: متوسط

)Wok( باال وسط : پلوپز
 3  kW  باال چپ: بزرگ

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1/75  kW  پایین راست: متـوسط
1  kW پایین چپ: کوچک 3/8  kW

51x   87ســـایـز :   cm

G-5901 s

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (
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توان حرارتی مشعل ها:
3 kW راست: بزرگ

 1/75  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

1  kW  پایین چپ : کوچک

G-3501

52x   52ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
3 kW  باال :  بزرگ

1  kW  پایین: کوچک
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
3  kW باال :  بزرگ

1  kW  پایین: کوچک
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

G-G- 23032 3 0 2

ســـایـز :  ســـایـز :   35   5235   52 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (

توان حرارتی مشعل ها:
  1/75  kW باال راست: متوسط

  1/75  kW باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
ترموکوپل:

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

1  kW پایین راست: کوچک
  3  kW پایین چپ : بزرگ

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

G- 4601

52x     64ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست: پلوپز

1/9  kW وسط : متوسط
 

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

3  kW   وسط: بزرگ
1  kW چپ: کوچک

4  kW

41x   105ســـایـز :   cm

G-4101

توان حرارتی مشعل ها:
1/75  kW باال راست : متوسط
  1/75 kW  باال چپ :متوسط  

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1  kW   پایین راست: کوچک
 )Wok( پایین چپ : پلوپز

G- s4 6 0 2

52x   64ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت با فریم استیل

3/8  kW

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (
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Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (

توان حرارتی مشعل ها:
  )Wok( وسط : پلوپز

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

ترموکوپل:
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time

<60%
شیشه سکوریت

4  kW

G- 1301

52x   35ســـایـز :   cm

Italian Glass Hobs(اجاق گاز های ایتالیایی شیشه ای (
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توان حرارتی مشعل ها:
 1/7  kW باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
1/3 kW  باال چپ: کوچک

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

 1/7  kW پایین راست:  متوسط
2/5  kW  پایین چپ :  بزرگ 3/7 kW

S- 5957

52x   87ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال راست: بزرگ

  )Wok( وسط : پلوپز
  1/7  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW باال راست : متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
 1/7  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

1/7 kW  پایین راست: متوسط
1/3  kW پایین چپ : کوچک

1/3  kW  پایین راست: کوچک
2/5  kW  پایین چپ : بزرگ 3/7  kW3/7  kW

ســـایـز :  ســـایـز :   86   5086   50 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

i

S-S- ii 59565955

Iranian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایرانی استیـل (

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW باال راست: متوسط

 )Wok( وسط راست: پلوپز
)Wok( وسط چپ: پلوپز

2/5  kW باال چپ: بزرگ
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW  باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
2/5  kW  باال چپ: بزرگ
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

Iranian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایرانی استیـل (

1/3  kW پایین راست: کوچک
1/7  kW پایین چپ: متوسط

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

 1/7  kW  پایین راست: متـوسط
 1/3   kW پایین چپ: کوچک 3/7  kW

3/7  kW
3/7  kW

S- iS- 61255960

ســـایـز :  ســـایـز :   120   5188    50 xx cmcm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست: پلوپز

  1/7  kW  باال وسط : متوسط
  1/7  kW  باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1/3  kW پایین وسط : کوچک
2/5    kW پایین چپ: بزرگ

3/7 kW

51x   91ســـایـز :   cm

i

10.9

S- i5959
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توان حرارتی مشعل ها:
  )Wok( راست: پلوپز

1/7 kW   باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

1/3  kW  پایین چپ :  کوچک 3/7 kW

S- 3551

52x   52ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال : بزرگ

 1/3  kW پایین : کوچک
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

52x   33ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

iS- i2351

Iranian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایرانی استیـل (

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW باال راست: متوسط

 )Wok( وسط : پلوپز
1/3  kW باال چپ: بزرگ

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
 1/7  kW  باال راست: متـوسط

 1/7  kW  باال چپ: متـوسط
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1/7  kW پایین راست: متوسط
2/5  kW پایین چپ: بزرگ

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

 1/3   kW پایین راست: کوچک
 )Wok( پایین چپ: پلوپز 3/7  kW3/7  kW

S- iS- 59524655

ســـایـز :  ســـایـز :   91   5259    52 xx cmcm

i

چدنی با لعاب مات
<60%

استنلس استیل 18/8

توان حرارتی مشعل ها:
  1/7  kW  باال راست: متوسط

  )Wok( باال چپ : پلوپز
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1/7  kW  پایین راست : متوسط
1/3    kW پایین چپ: کوچک

51x   60ســـایـز :   cm

S- i4653

3/7  kW

Iranian Stainless Steel Hobs(اجاق گاز های ایرانی استیـل (
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توان حرارتی مشعل ها:
 1/7  kW باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
2/5 kW   باال چپ: بزرگ
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

 1/7  kW پایین راست:  متوسط
1/3  kW  پایین چپ :  کوچک 3/7 kW

G-5958

50x   86ســـایـز :   cm

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW باال راست: متوسط

  1/7  kW باال وسط : متوسط
 )Wok( چپ : پلوپز

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW باال راست : متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
 1/7  kW باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

2/5 kW   پایین راست: بزرگ
1/3  kW پایین چپ : کوچک

1/3  kW  پایین راست: کوچک
2/5  kW  پایین چپ : بزرگ

3/7  kW
3/7  kW

ســـایـز :  ســـایـز :   86   5086   50 xx cmcm

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

i

G-G- ii 59575954

10.9

10.9

Iranian Glass Hobs(اجاق گاز های ایرانی شیشه ای (

-L&R

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال راست: بزرگ

 )Wok( وسط : پلوپز
1/7  kW باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال راست: بزرگ

 )Wok( وسط : پلوپز
1/7  kW باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

1/3  kW پایین راست: کوچک
1/7  kW پایین چپ: متوسط

1/3  kW پایین راست: کوچک
1/7  kW پایین چپ: متوسط

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

3/7  kW3/7  kW

G- wG- 5960i5960

51x   91ســـایـز :   cm  : 51    91ســـایـزx cm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( راست: پلوپز

  1/7  kW  باال وسط : متوسط
  1/7  kW  باال چپ : متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1/3  kW پایین وسط : کوچک
2/5    kW پایین چپ: بزرگ

3/7 kW

51x   91ســـایـز :   cm

i

G- i5959

10.910.9

10.9

Iranian Glass Hobs(اجاق گاز های ایرانی شیشه ای (

-L&R
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توان حرارتی مشعل ها:
 1/7 kW   باال راست: متوسط

1/7 kW   باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
 1/7 kW   باال راست: متوسط

1/7 kW   باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت با فریم استیل

1/3  kW  پایین راست: کوچک
)Wok( پایین چپ :  پلوپز

1/3  kW  پایین راست: کوچک
)Wok( پایین چپ :  پلوپز

G-4652

ســـایـز :  ســـایـز :   64   5264   52 xx cmcm

iG-4652i s

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

توان حرارتی مشعل ها:
  1/7  kW  باال راست: متوسط

   1/7  kW  باال چپ: متوسط
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

 1/3  kW پایین راست : کوچک
2/5    kW پایین چپ: بزرگ

52x   64ســـایـز :   cm

G- i4651

3/7  kW3/7  kW

Iranian Glass Hobs(اجاق گاز های ایرانی شیشه ای (

توان حرارتی مشعل ها:
 1/7  kW  باال راست: متوسط

)Wok( وسط : پلوپز
2/5  kW باال چپ : بزرگ
دارای ناب دوجزئی مات

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت با فریم استیل

 1/7  kW  پایین راست: متوسط
1/3  kW پایین چپ: کوچک

G-5954 i s

51x    87ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

توان حرارتی مشعل ها:
  1/3  kW  باال راست: کوچک

   1/7  kW  وسط : متوسط
   1/7  kW  باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

 1/3  kW پایین راست : کوچک
2/5    kW پایین چپ: بزرگ

50x   75ســـایـز :   cm

G- i5753

توان حرارتی مشعل ها:
1/7  kW باال راست : متوسط

  )Wok( وسط : پلوپز
2/5  kW باال چپ : بزرگ
دارای ناب دوجزئی براق

پن ساپورت :
راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

1/3  kW  پایین راست: کوچک
1/7 kW  پایین چپ : متوسط

3/7  kW3/7  kW

50x   86ســـایـز :   cm

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت با فریم استیل

G-5951  i  s

Iranian Glass Hobs(اجاق گاز های ایرانی شیشه ای (



7273

Iranian Glass Hobs(اجاق گاز های ایرانی شیشه ای (

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW راست: بزرگ

1/7  kW باال چپ: متوسط

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

توان حرارتی مشعل ها:
2/5  kW باال : بزرگ

1/3  kW پایین: کوچک

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

1/3  kW پایین چپ: کوچک

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
<60%

شیشه سکوریت

G- iG- 35512352

52x   52ســـایـز :   cm  : 52    35ســـایـزx cm

توان حرارتی مشعل ها:
)Wok( وسط: پلوپز

دارای ناب دوجزئی براق
پن ساپورت :

راندمان حرارتی:
جنس صفحه:

3/7 kW

52x   35ســـایـز :   cm

i

G- i1351

Iranian Glass Hobs(اجاق گاز های ایرانی شیشه ای (
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فــر توکـار

74
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FGE New
FG 43

ســـایـز :  ســـایـز :   60   60   5460   60   54 xx xx cmcm

IN - SET Oven فــــرهـــای توکــــار

60ســـایـز :     60   54x x cm

FE5FE w5

60ســـایـز :     60   54x x cm

22

IN - SET Oven فــــرهـــای توکــــار

FGEFGE

FGE

506

5

ســـایـز :  ســـایـز :  

ســـایـز :  

60   60   5460   60   54

60   60   54

xx

x

xx

x

cmcm

cm

2
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هـــــــــود

78
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Hoodهـــود

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                37-52
صفحه کنترل:لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

SMD المپ: 1 عدد المپ
سنسور دود وحرارت :  دارد

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                43-45
صفحه کنترل:مکانیکال )دکمه ای(

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه

SMD المپ: 1 عدد المپ

تعداد دور موتور : 8 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                43-45
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل شیشه
SMD المپ: 2 عدد المپ

Hoodهـــود

SA-SA-

SA-

507506

505

35
4

700

ســـایـز :  ســـایـز :  

ســـایـز :  

70  28    35/5

70  28    39/2

x

x

x

x

cm

cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                43-45
صفحه کنترل:لمسی

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

SMD المپ: 1 عدد المپ

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                43-45
صفحه کنترل:مکانیکال ) دکمه ای(

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل

SMD المپ: 1 عدد المپ

SA-

SA-

504

503

ســـایـز :  

ســـایـز :  

70  28/7   38/4

80  28    35/7

x

x

x

x

cm

cm

dB)A(dB)A(

dB)A(dB)A(

dB)A(

70  28/7   35/3xx cm

37



8283

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی ساعتی

SA- 461

39/1xx   90/6   85ســـایـز :   cm

SA- 432

39/5xx   82  85ســـایـز :   cm

SA- 461 w

39/1xx   90/6   85ســـایـز :   cm

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی ساعتی

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

Hoodهـــود

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45  
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی تقویت شده

تعداد دور موتور : 4 دور
قدرت مکش:: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                  43-45     
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

SA-SA- 465463

ســـایـز :  ســـایـز :   60   91/6   39/285   80/8   38/2 xx xx cmcm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش:800-200 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45  
صفحه کنترل:تاچ استیل

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی تقویت شده

SA- 462

40/3xx   92/3   85ســـایـز :   cm

dB)A(dB)A(

dB)A(

Hoodهـــود



8485

SA- 415

37/4xx   82  60ســـایـز :   cm

SA- 416

36/9xx   87/7   85ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

SMD100x10 المپ: 1 عدد المپ
جک: لوالی ساعتی

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(dB)A(

SA- 413

39/3xx   82   85ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

Hoodهـــود

SA-SA- 431418

ســـایـز :  ســـایـز :   85   82   36/3 85   87/1   40/3 xx xx cmcm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

 SMD18x50 المپ: 2 عدد المپ
سنسور حرارت :  دارد

جک: برقی

dB)A(

SA- 417

37/2xx   88/4   85 ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

 SMD100x10 المپ: 1 عدد المپ
جک: لوالی ساعتی

dB)A(

Hoodهـــود

45
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SA- 403

44xx   109/3   90 ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 3 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه

المپ:  2 عدد المپ LED مستطیلی 
سنسور حرارت :  دارد

جک: برقی

dB)A(

SA- 208

50/1xx   73/3   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-200 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: تاچ استیل

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل

المپ: 1 عدد المپ فلوروسنت

dB)A(

SA- 207

50/1xx   73/3   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 1 عدد المپ فلوروسنت

dB)A(

Hoodهـــود

SA- 413 wSA- 412

37/3xx   81/7   85ســـایـز :   cm 39/3xx   82   85ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

SA- SA-404 407

ســـایـز :   44   107/4   90ســـایـز :   90  73   37 5x /x x xcm cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 3 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-270 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 42-51
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:  گالوانیزه و شیشه

SMD المپ: 2 عدد المپ
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

dB)A( dB)A(

Hoodهـــود

43
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SA- 119 New

47/8xx   72/1   90ســـایـز :   cm

SA- 118

47/8xx   75/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت:  دارد

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 900-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

SA- 115 New

47/8xx   72/1   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:  استیل، گالوانیزه و شیشه دودی

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

Hoodهـــود

SA- BSA- 202201 New

SA- 120

48xx   71/9   90ســـایـز :   cm

47/4xx   67/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 3 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی

dB)A(

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 900-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 48-52
صفحه کنترل: دکمه ای

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

52/1xx   70/3   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-48
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:گالوانیزه شیشه

المپ: 1 عدد المپ فلوروسنت
سنسور حرارت: دارد

dB)A(

Hoodهـــود



9091

SA- 102

47/8xx   77/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 48-52
صفحه کنترل: دکمه ای

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

SA- 101

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 48-52
صفحه کنترل:دکمه ای

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

47/8xx   73/4   90ســـایـز :   cm

Hoodهـــود

SA- 105

50/7xx   76   90ســـایـز :   cm

SA- 106

50/7xx   74/6   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 48-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، گالوانیزه

المپ:المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت: دارد

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 900 -300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 48-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت :  دارد

dB)A(

dB)A(

SA- 107

47/8xx   73   60 ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 900-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 48-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت : دارد

dB)A(

B

Hoodهـــود
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