
- استفاده از ورق 0/8

- استفاده از استینلس استیل  304

- دارای لبه های دوبل و بست نگهدارنده پرسی

دارای 60 مــــاه ضـــمانــــت

یک عمـــر خدمات پـس از فـروش

تـمامی سینک ها همراه سیفون می باشد

 Manufacturer of
    Range Hoods, Built-in Haobs, Kitchen Sink, Oven

زمستان 1396

521 - G Size:  88  x  51  cm

10,950,000 ریال

CG - 9502 Size:  92  x  52  cm

13,700,000 ریال

521 - GW Size:  88  x  51  cm

11,950,000 ریال

511 - G Size:  88  x  51  cm

11,000,000 ریال

511 - GW Size:  88  x  51  cm

12,000,000 ریال

403 - G Size:  62  x  51  cm

9,300,000 ریال

512 - G Size:  88  x  51  cm

11,000,000 ریال

512 - GW Size:  88  x  51  cm

12,000,000 ریال

302 - G Size:  Ø 51  cm

7,700,000 ریال

527 - G Size:  88  x  51  cm

10,950,000 ریال

526 - G Size:  88  x  51  cm

10,950,000 ریال

527 - GC Size:  88  x  51  cm

10,950,000 ریال

526 - GC Size:  88  x  51  cm

10,950,000 ریال

203 - G Size:  31  x  52  cm

5,900,000 ریال

419 - M Size:  62  x  52  cm

9,500,000 ریال

اجـــاق گــازهـای

استینلس استیل و لعابی 

تـــــــــــوکار

Built-in Stainless Steel & 

Enameled Hobs

CG - 8501 Size:  89  x  52 cm

13,500,000 ریال

CG - 1402 Size:  107  x  41 cm

11,000,000 ریال

303 - G Size:  65  x  52 cm

8,400,000 ریال

522 - M Size:  92  x  52  cm

10,980,000 ریال

525 - M Size:  92  x  52  cm

10,950,000 ریال

501 - G Size:  68  x  51  cm

9,900,000 ریال

519 - M Size:  88  x  52  cm

10,950,000 ریال

CG - 8503 Size:  89  x  52  cm

11,250,000 ریال

CG-9571M Size:  90  x  53  cm

12,700,000 ریال

CG - 8504 Size:  89  x  52  cm

11,250,000 ریال

425 - M Size:  65  x  52  cm

8,950,000 ریال

سینــک های ظـرفشویی

استینلس استیل روکار و توکار

Built-in & Sit-on

Stainless Steel Kitchen Sinks

 	CE-original  دارنده نشـان استاندارد اتـــحادیه اروپـــا

 	                                                                                                                                                IMS : گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه

   ISO  14001 : 2004  - OHSAS 18001 : 2007  - ISO 9001 : 2008

تـمامی سر شعله ها جدیـد  HE LUXE ساخت شرکت    ایتـالیــا با راندمان حرارتی باالتــر 	 

نسبت به سرشلعه های قبل

کلیـه قـطعات اصـلی اجـاق گـاز ساخت شـرکت     ایتـــالیـــا	 

کلیـه اجـاق گـازها دارای گرید انرژی     	 

نصب اجاق گاز در سراسر کشور رایگان	 

یک عمر خدمات پس از فروش	 

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

24 مــاه ضـمانـت شیـــشــه اجاق گاز	 

Apple-B Size:  89  x  52  cm

11,250,000 ریال

Apple-W Size:  89  x  52  cm

12,250,000 ریال

Pardyc-B Size:  89  x  52  cm

11,250,000 ریال

Pardyc-W Size:  89  x  52  cm

12,250,000 ریال

422 - M Size:  64  x  52  cm

9,350,000 ریال

اجـــاق گــازهـای

شیشه ای تـــــــــــوکار

Built-in Glass Hobs

Version 12.0

مزایای سینکهای گــــرانیتی:
جنــس ســینکهای گرانیتــی کــن تراســت 80٪ از ســنگ گرانیــت طبیعــی میباشــد و 20٪ از رزیــن 

و رنــگ اســتفاده شــده اســت.
ــر خــط و خــش،  ــاد در براب ــامل: مقاومــت بســیار زی ــرد آن کــه ش ــه ف ــای منحصــر ب ــژه گیه از وی
ضربــه، بهداشــتی، فرمــول ســاخت محرمانــه و سیســتم آنتــی باکتریــال ســینک اطمینــان بخــش 

ســامت شــما مــی باشــد.
مزایای سینکهای گــــرانیتی در مقایسه با سینکهای استیل:

1. حتمل دما تا 280 درجه سانتی گراد
2. کیفیت تایید شده توسط آزمایشگاههای معتبر

3. بهداشتی

سینکــــهای گــــرانیتی کــــــن تـــــــراست

Jazz Size :  116  x  50  cm

16,000,000 ریال

شیرآالت کــــــن تـــــــراست
دارای ضمانــت 5 ساله / تعویــض 

کارتــریـج    اسپـــــانیا

Athlos 2B Size:  116  x  50  cm

17,900,000 ریال

Athlos 1 /2 B Size:  100  x  50  cm

10,740,000 ریال

Alazia 3 /4 B Size:  116  x  50̀  cm

14,700,000 ریال

Alazia 2B Size:  116  x  50  cm

16,600,000 ریال

Cg2bu Size : 82.4   x  42.1  cm

12,800,000 ریال

Polo Size:  116  x  50  cm

16,740,000 ریال

Size :  100  x  50  cm

10,800,000 ریال

Vivaldi 150

Qzl3322 Size :  83.8  x  55.9  cm

12,600,000 ریال

Cg2b Size :  83.8  x  55.9  cm

11,200,000 ریال

Vivaldi Size:  116  x  50  cm

13,900,000 ریال

New Ascend Size :  86  x  50  cm

10,400,000 ریال

Aldora 2B Size:  116  x  50  cm

17,000,000 ریال

317 Size:  116  x  50  cm

6,200,000 ریال

313 Size:  100  x  50  cm

4,976,000 ریال

316 Size:  116  x  50  cm

6,200,000 ریال

315 Size:  120  x  60  cm

5,835,000 ریال

312 Size:  120  x  60  cm

5,435,000 ریال

127 Size:  120  x  50  cm

3,882,000 ریال

134 Size:  120  x  60  cm

4,035,000 ریال

314 Size:  100  x  60  cm

5,305,000 ریال

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

A-4040 Size:  40  x  40  cm

4,850,000 ریال

9011-i Size:  121  x  52  cm

5,250,000NEW ریال

9021-i Size:  121  x  52  cm

5,350,000NEW ریال

9031-i Size:  121  x  52  cm

5,350,000NEW ریال

9041-i Size:  121  x  52  cm

5,350,000NEW ریال

4,450,000 ریال

7033-i Size:  101  x  52  cm

NEW 3,450,000 ریال

7034-i Size:  101  x  52  cm

NEW5,350,000 ریال

8032-i Size:  116  x  50  cm

NEW

8052-i Size:  116  x  50  cm

5,450,000NEW ریال

8062-i Size:  116  x  50  cm

5,450,000NEW ریال

8072-i Size:  116  x  50  cm

5,450,000NEW ریال

8022-i Size:  116  x  50  cm

5,350,000NEW ریال

329 Size:  116  x  50  cm

5,635,000 ریال

311 Size:  116  x  50  cm

6,150,000 ریال

437 Size:  120  x  50  cm

3,900,000NEW ریال

438 Size:  120  x  50  cm

3,900,000NEW ریال

VS3 VS1

6,195,000 ریال
طالیی مات

5,985,000 ریال
طالیی براق

5,197,500 ریال
سفید

4,620,000 ریال
کروم

5,145,000 ریال
استیل

4,950,000 ریال

403 - GW Size:  62  x  51  cm

9,800,000 ریال

CG - 8301 Size:  85  x  41  cm

8,400,000 ریال

10.7 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 11 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 9 Kw 10.3 Kw

9 Kw 9 Kw 9 Kw 9 Kw

7.3 Kw

518 - S Size:  91  x  51  cm

Kw 10,950,00010.5 ریال

524 - S Size:  91  x  51 cm

Kw 11,300,00010.5 ریال

518 - SX Size:  91  x  51  cm

Kw 11,250,00010.5 ریال

532 - SF Size:  89  x  51  cm

Kw 12,900,00010.5 ریال

531 - SF Size:  89  x  51  cm

Kw 12,900,00010.5 ریال

530 - S Size:  89  x  51  cm

Kw 11,200,00010.5 ریال

530 - M Size:  89  x  51  cm

Kw 10,950,00010.5 ریال

CS - 7501 Size:  75   x  52 cm

Kw 11,700,00010.5 ریال

518 - M Size:  91  x  51  cm

Kw 10,980,00010.5 ریال

518 - B Size:  91  x  51  cm

11,000,000 ریال

لعـابی

10.5 Kw

532 - S Size:  89  x  51  cm

Kw 11,800,00010.5 ریال

531 - S Size:  89  x  51  cm

Kw 11,800,00010.5 ریال

523 - S Size:  91  x  51  cm

Kw 11,300,00010.5 ریال

523 - M Size:  91  x  51  cm

Kw 11,500,00010.5 ریال

403 - S Size:  62  x  51  cm

Kw 9,300,0009 ریال

203 - S Size:  31  x  52  cm

Kw7.3 Kw 5,800,0004 ریال 7.3 Kw 4 Kw

513 - S Size:  91  x  51  cm

Kw 11,400,00010.5 ریال

513 - SX Size:  91  x  51  cm

Kw 11,600,00010.5 ریال

513 - M Size:  91  x  51  cm

Kw 10,950,00010.5 ریال



اولیــن تـــولیـد کننــــــده هـــــود در ایــــــران	 

تـــدوین کننــده استانــــدارد هـــود در ایــــــران	 

 	CE - original  دارنده نشـان استاندارد اتـحادیه اروپــا

 	 : IMS گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه

 - ISO  14001 : 2004

 - OHSAS 18001 : 2007

 - ISO 9001 : 2008

یک عمر خدمات پس از فروش	 

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

هــود هـای شومینه ای، زیر کـابینتــی و تــــــوکار

Chimney, Classic & Built-in Hoods

فـــرهای تـــــوکار

Built-in Ovens

4 عملکرد	 

لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت اتوماتیک 	 

و نیمه اتوماتیک(

المپ داخل فر	 

4 عدد ریل تلسکوپی 	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

توربوفن )فن(	 

جوجه گردان	 

میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 

سینی کم عمق - سینی عمیق	 
بــــرقـی و گازی

TC360B Size : 600 x 600 x 570 mm

21,950,000 ریال 11 عملکرد	 

پراب )سنسور گوشت(	 

کنترل پنل لـمسی	 

جوجه گردان	 

لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتال	 

)دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه 	 

اتوماتیک(

المپ داخلی	 

2 عدد ریل تلسکوپی	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

 توربو فن)الـمنت حلقه ای + فن(	 

سینی کم عمق + سینی عمیق	 

بــــرقـی

TC362B Size : 600 x 600 x 570 mm

23,700,000 ریال NEW

بــــرقـی

TC362W Size : 600 x 600 x 570 mm

24,500,000 ریال 11 عملکرد	 

پراب )سنسور گوشت( 	 

کنترل پنل لـمسی	 

جوجه گردان	 

لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتال	 

)دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه 	 

اتوماتیک(

المپ داخلی	 

2 عدد ریل تلسکوپی	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

 توربو فن)الـمنت حلقه ای + فن(	 

سینی کم عمق + سینی عمیق	 

NEW

بــــرقـی

TC363B Size : 600 x 600 x 570 mm

9 عملکرد	 

کنترل پنل لـمسی+دسته کنترل	 

جوجه گردان	 

لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتال	 

)دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه 	 

اتوماتیک(

المپ داخلی	 

2 عدد ریل تلسکوپی	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

توربو فن)الـمنت حلقه ای + فن( 	 

سینی کم عمق + سینی عمیق	 

21,900,000 ریال NEW

4 عملکرد	 

لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت اتوماتیک 	 

و نیمه اتوماتیک(

المپ داخل فر	 

4 عدد ریل تلسکوپی 	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

توربوفن )فن(	 

جوجه گردان	 

میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 

سینی کم عمق - سینی عمیق	 
بــــرقـی و گازی

TC360W Size : 600 x 600 x 570 mm

21,950,000 ریال

8 عملکرد	 

لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت اتوماتیک 	 

و نیمه اتوماتیک(

المپ داخل فر	 

یخ ُزدا	 

4 عدد ریل تلسکوپی 	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

دسته کنترل فشاری )ایمنی کودک(	 

توربوفن )الـمنت حلقه ای + فن(	 

سینی کم عمق - سینی عمیق	 
بــــرقـی

TC361B Size : 600 x 600 x 570 mm

21,850,000 ریال

8 عملکرد	 

لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت اتوماتیک 	 

و نیمه اتوماتیک(

المپ داخل فر	 

یخ ُزدا	 

4 عدد ریل تلسکوپی 	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

دسته کنترل فشاری )ایمنی کودک(	 

توربوفن )الـمنت حلقه ای + فن(	 

سینی کم عمق - سینی عمیق	 
بــــرقـی

TC361W Size : 600 x 600 x 570 mm

4 عملکرد	 21,956,000 ریال

لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 

تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت اتوماتیک 	 

و نیمه اتوماتیک(

المپ داخل فر	 

4 عدد ریل تلسکوپی 	 

درب جدا شونده آسان	 

فن خنک کننده اتوماتیک	 

توربوفن )فن(	 

جوجه گردان	 

میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 

سینی کم عمق - سینی عمیق	 
بــــرقـی و گازی

TC360M Size : 600 x 600 x 570 mm

21,990,000 ریال

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

تا   با تـحمل دمـــایی  پروانه و حلزون موتور: کم صدا 
155 درجـــه سانتی گـــراد

Paniz Size:  80  cm

9,800,000 ریال

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

فیلتر آلومینیومی
سنسور دما

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
 جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی تا  155 

درجـــه سانتی گـــراد

Panisa Size:  80  cm

8,500,000 ریال

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Paniya Size:  90  cm

8,400,000 ریال

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Parmyda Size:  90  cm

8,200,000 ریال

طالیی

لوله نـما: تلسکوپی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین

درب: جک گازی
پنل تنظیمات : کلید چرخشی

موتور : توربو با تکنولوژی ایتالیا
حلزونی : مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد : پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش : 700 متر مکعب بر ساعت

db 58 - 63 : میزان صدا
توان مصرفی : 140 وات

نورپردازی : SMD ) امکان تنظیم نور آفتابی و مهتابی  (
قطر خروجی : 150 میلیمتر

 155 تا  دمایی  تـحمل  با  صدا  کم   : موتور  حلزون  و  پروانه 
درجه سانتی گراد

Ariel Size:  90  cm

8,600,000 ریال NEW تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Pardyc + Size:  90  cm

7,500,000 ریال NEW

چهـــــره مانــــــدگار

کیفیــت ایــــــــــران

محبــوب تــریـن بـرنــد
به انتخاب مصرف کننــدگـــان

دریافت جایزه محصول منتخب آیدیران، بخـاطـر

باالترین کیفیت طراحی در سالـــــــهای 95 و  96

بـــــرنده جایــــزه بزرگتریـــن مسابقــــه 

طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

فیلتر آلومینیومی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـایی تا  
155 درجـــه سانتی گـــراد

Atlas Size:  90  cm

5,650,000 ریال NEW

مدل : پانــیا

مدل : اطلــس

مدل : آریل

مدل : پانیذ

مدل : پانیسا

مدل : پارمیدا

مدل : پاردیک پالس

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

دارای محافظ برق شهر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک بــرقی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی تا  155 

درجـــه سانتی گـــراد

Patra Size:  80  cm

9,900,000 ریال مدل : پاترا

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

9,800,000 ریال

Pransa Size:  90  cm

مدل : پرنسا

شیشه آیینه ای
سنسور دما

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـایی تا  
155 درجـــه سانتی گـــراد

Titan Size:  90  cm

8,900,000 ریال NEWمدل : تایتان

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Artima 2 Size:  70  cm

4,900,000 ریال مدل : آرتیماتــوکــار فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Artima 3 Size:  70  cm

4,200,000 ریال مدل : آرتیماتــوکــار

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Pardyc - B Size:  90  cm

7,600,000 ریال مدل : پاردیک تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Pardyc - W Size:  90  cm

9,300,000 ریال مدل : پاردیک

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Prestige - B Size:  75  cm

12,000,000 ریال مدل : پرستیژ تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Prestige - W Size:  75  cm

12,000,000 ریال مدل : پرستیژ

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Parmys - M Size:  90  cm

7,600,000 ریال مدل : پارمیس تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Parmys Size:  90  cm

7,450,000 ریال مدل : پارمیس

دفتر فروش:                7353 - 021

امور مشتریان:                     7159 - 021 

با عضــویــــت در کانـــــال  رســــــمی

لـــــوازم خـــــــانــگی کــــــن
آخــرین نـسخـه  این بروشور را دریافـت کنیـد   

@canhomeapp

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Padna - B Size:  90  cm

6,950,000 ریال مدل : پادنا تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Padna - W Size:  90  cm

8,900,000 ریال مدل : پادنا

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

LED  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

600 Size:  90 - 80 - 60  cm

تایمر5,400,000 ریال
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

1510 Size:  90 - 80  cm

سایز 90 8,300,000 ریال
سایز 80 8,100,000 ریال

تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

1510 - M Size:  80  cm

8,400,000 ریال

تایمر
سنسور دما

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: لـمسی

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

1520 Size:  80  cm

8,400,000 ریال

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

801 Size:  90  cm

6,800,000 ریال

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

نور پردازی: المپ رشته ای
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

300 Size:  90  cm

سفید

استیل

مشکی

طرح چوب

زرشکی

مسـی

نقره ای

سفید

استیل

مشکی

زرشکی

مسـی

نقره ای

طرح چوب
4,100,000 ریال
رنگی
3,900,000 ریال
استیل
4,300,000 ریال

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

1410 Size:  90  cm

تیتانیوم . استیل

 6,500,000 ریال
مشکی

 6,100,000 ریال

تیتانیوم

استیل

مشـکی

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

1400 Island Size:  90  cm

9,500,000 ریال جزیره

دو موتوره 

نور پردازی: المپ رشته ای 

قدرت مکش: 450 متر مکعب بر ساعت

2000 - 4000

2000

4000

Size:    90 - 80 - 60  cm

سفید

مشکی

طرح چوب

نقره ای

سفید

مشکی

سفید

استیل

مشکی

سفید

استیل

مشکی

3,100,000 ریال رنگی 2000 - 4000

3,400,000 ریال طـرح چـوب  2000 

3,700,000 ریال استــــــیل  4000

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Padna Size:  60  cm

6,800,000 ریال مدل : پادنا

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
توان مصرفی: 140 وات

db 58 - 63 :میزان صدا
SMD  نور پردازی: کم مصرف

موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا
حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد: پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت

پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 
تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

مشکی . استیل

 5,900,000 ریال
تیتانیوم

 6,400,000 ریال

Touch Size:  90 - 80 - 60  cm

تیتانیوم

استیل

مشـکی

مدل : تاچ

فیلتر آلومینیومی
Semi Touch :پنل تنظیمات

توان مصرفی: 140 وات
db 58 - 63 :میزان صدا

SMD  نور پردازی: کم مصرف
موتور: توربو با تکنولوژی ایتالیــا

حلزونی: مواد نسوز جهت نظافت آسان
جنس مواد: پروپیلن الیاف دار

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر  ساعـت
پروانه و حلزون موتور: کم صدا با تـحمل دمـــایی 

تا  155 درجـــه سانتی گـــراد

Hilux Size:  90  cm

5,900,000 ریال مدل : هایلوکس

ISO 17025  دریـافت گــواهی استانــدارد

آزمایـــشگاه لــــــــــــوازم خــــــــــــــــــانــگی کـــــــــــــــــــــــــن

ISO 17025 دارنــــــــــــــــده نشــــــــــــــان استانــــــــدارد

در محـــصـــــــــــــــــوالت پخت و پــــــــــــــــــز گاز ســـــــوز

نشان زریـــــــن
تضمیـن کیفیت و مرغـوبـــیت 
محصول در صنایع وابـــــــسته 

به ساختــــــــــــمان

برگزیده جشنواره ملی
قهـــرمانان صنــــــــعت
درسالــــــــهای 94 و 96


