
شعله TRIPLE CROWN )پلوپز(	 

 	 ULTRA RAPID )ترموکوپل )سیستم ایمنی شعله

شبکه چدنی لعابدار مات + چدنی وک	 

دسته کنترل های مقاوم به حرارت	 

فندک اتوماتیک	 

 	10.3Kw , 8.5 Kw , 3.7 Kw :توان حرارتی

دارای برچسب انرژی   	 

Built-in
 Stainless Steel & Enameled Hobs

اجـــــــــاق گــازهـــای
 استینلس استیل و لعابی توکار

Built-in Glass Hobs

اجـــــــــاق گــازهـای
شیشه ای تــــــــــوکار

Size: 90 x 53 cmCG-9571M

Size: 88 x 51 cm

Size:  88 x  53 cm

Size: 68 x 51 cm501 - G

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Apple-B

CG - 8574

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

CG - 8507

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

521 - G

Cut Out : 840 x 480 mm

512 - G

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

527 - G

Size: 85 x 41 cm

Cut Out : 810 x 375 mm

CG - 8301

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

403 - G

CG - 8505 Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

CG - 8506

Size: 65 x 52 cm

Cut Out : 590 x 495 mm

303 - GSize: 62 x 52 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

419 - M

Size: 31 x 52 cm

Cut Out : 280 x 490 mm

203 - G

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

403 - GW

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 645 x 475 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Apple-W

Size: 89 x 52 cmCG - 8504

Cut Out : 850 x 500 mm

Cut Out : 850 x 505 mm

Size:  88 x  53 cmCG - 8509M

Cut Out : 840 x 480 mm

Size:  92 x  52 cmCG - 9502

Cut Out : 880 x 490 mm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

512 - GW

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

521 - GW

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

511 - GW

Size: 107 x 41 cm

Cut Out : 1005 x 380 mm

CG - 1402

Cut Out : 850 x 505 mm

Size:  88 x  53 cmCG - 8571

Size: 92 x 52 cm525 - M

Size: 64 x 52 cm

Cut Out : 590 x 495 mm

422 - M

Size:  88 x  53 cmCG - 8573

Size: 89 x 52 cmCG - 8503

Size:  Ø 51  cm

Cut Out : Ø 470 mm

302 - G

Cut Out : 850 x 505 mm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

527 - GC

Cut Out : 850 x 505 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 880 x 480 mm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

513 - S

Size: 88 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

526 - GC

519 - M

Size: 91 x 51 cmSize: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Pardyc-W

Cut Out : 880 x 480 mm

513 - SX Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

513 - M

Size: 65 x 52 cm425 - M

Size: 91 x 51 cmSize: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

511 - G

Cut Out : 880 x 480 mm

518 - S

Size:  88 x  53 cmCG - 8572

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

518 - SX

Cut Out : 590 x 475 mm

Cut Out : 850 x 505 mm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

518 - M

Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 490 mm

532 - S Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 485 mm

531 - SF Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 485 mm

532 - SF

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

526 - G

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Pardyc-B

Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 490 mm

530 - S Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 490 mm

530 - M Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 875 x 490 mm

523 - S

Size: 75 x 52 cm

Cut Out : 725 x 495 mm

CS - 7501 Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 590 x 495 mm

403 - S Size: 30 x 52 cm

Cut Out : 280 x 490 mm

203 - S

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

518 - B

لعـابی

Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 490 mm

531 - S

Size: 92 x 52 cm522 - M

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

IS9504

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 875 x 490 mm

523 - M

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 875 x 490 mm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 875 x 490 mm

IS9502

524 - S

NEW

Size: 86 x 50 cmCS-8571

Size: 31 x 52 cm

Cut Out : 280 x 490 mm

IG3201

Size: 86 x 50 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IS9501

Cut Out : 840 x 480 mm

NEW

Size: 86 x 50 cmCE-8571

Cut Out : 840 x 480 mm

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8516

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8509

Size: 88 x 51 cm

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

IS6401

IG8506

Size: 88 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8518M

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

IG6403

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

IS9505

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8514

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8507

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8508

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

 IG8505

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8502

Size: 64 x 52 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

IG6402M

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8521

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8517

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8519

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8504

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8501

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8515

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8510

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8520

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8503

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

IG6401

لعـابی

 	CE-original  دارنده نشـان استاندارد اتـــحادیه اروپـــا

گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه	 

     IMS : ISO  9001 : 2015  -  ISO 14001 : 2015  - ISO 45001 : 2018  

تـمامی سر شعله ها جدید  HE LUXE با راندمان حرارتی باالتر نسبت به سرشلعه های قبل 	 

ساخت شرکت    ایتـالیـا

کلیـه قـطعات اصـلی اجـاق گـاز ساخت شـرکت    ایتـــالیـــا	 

اجـاق گـازها دارای گرید انرژی     	 

نصب اجاق گاز در سراسر کشور رایگان	 

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

24 مــاه ضـمانـت شیـــشــه اجاق گاز	 

دفتر فروش:                7353 - 021

خدمات پس از فروش :    7159 - 021

با عضویت در کانال رســـمی لوازم خانگـی کـن
 آخرین نـسخـه این بروشــور را دریافـت کنید

مسئولیت خـرید اینترنتـــــی

فقط از سایت لوازم خانگی کن

مــــورد تاییـد مـــــی باشد

آزمایشــــــگاه لــوازم خانگــی کن

ISO 17025 دارنـده نشان استانـدارد

در محصــوال ت پخـت و پز گاز ســوز

دریافت تندیــس و گــواهینامه 

واحــــد نمــــونه صـــنعتــی 

از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

برنده جایـزه بزرگتریــن مــسابقه 
طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا

برند محبوب مصرفکننده

دارنـده گواهینامه نانو مقیاس
در مـــحصـول اجــاق گـــــاز

منتخب آیدیــران، در سالـهای 97،96،95

چهــره مانـدگارکیــفیت

دارنده گواهینامه تحقیق و توسعه 

در مــحصــوالت لـــوازم خانگــی

قهـرمـانان صـنعت در سالهای 94 و 96

NEW

NEW NEW NEWNEW

NEW

NEW NEW

محصــوالت با بــرند  در کارخانــه لـــوازم خانگـی کن تولید می شـــــود

 و تحــــــت گارانتی ایــــــــن شرکت می باشد. 

اجاق گازهـای شیشه ای و استینلس استیل توکار
Built-in Glass & Stainless Steel Hobs

Version 99.06.2

Manufacturer of
 Range Hoods, Built-in Hobs,

Kitchen Sinks and Ovens

دفتــر فــروش:           7353 - 021

خدمات پس از فروش :   7159 - 021

گواهینامه ها و افتخارات

Coming Soon... Coming Soon...

Coming Soon...

Coming Soon...

Coming Soon...



مدل : پارمیدا

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی 

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmParmyda

طالیی

ِبژ

E-52

سینــک های ظـرفشویی گرانیتی
Granite Kitchen Sinks

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

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
از ویــژه گیهــای منحصــر بــه فــرد آن کــه شــامل: مقاومت 
ــه، بهداشــتی،  ــر خــط و خــش، ضرب ــاد در براب بســیار زی
ــال  ــی باکتری ــتم آنت ــه و سیس ــاخت محرمان ــول س فرم

ــان بخــش ســامت شــما مــی باشــد. ســینک اطمین

مزایای سینــک های گـرانیتـی در مقایسه با سینک 

های استیل:

1. تحمل دما تا 280 درجه سانتی گراد

2. کیفیت تایید شده توسط آزمایشگاههای معتبر

3. بهداشتی

مدل : آریـل

لوله نـما: تلسکوپی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین

درب: جک گازی
پنل تنظیمات : کلید چرخشی

 SMD : نورپردازی
) امکان تنظیم نور آفتابی و مهتابی  (

استیل

VS5

کروم

Size:  90  cm

مدل : پرستیژ

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  75  cmPrestige

سفید

مشکی

Ariel

مدل : پاترا

VS1

استیل

کروم

سفید

VS3

استیل

کروم

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

دارای محافظ برق شهر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک بــرقی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  80  cmPatra

مدل : پادنا

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cmPadna

Size: 90 cm سفید

مشکی

مدل : اطلــس

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

فیلتر آلومینیومی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cmAtlas

مدل : تایتان

شیشه آیینه ای
سنسور دما

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmTitan

دارای ضـــــــــمانت 5 ســـــــاله / تعویـــــــــــــــض 

  کارتـــــــــــــــــریج  اســــــــــــــپانیا

دفتــر فــروش:
021 - 7353                            

خدمات پس از فروش :
021 - 7159                             

Built-in Ovens

فـــرهای تـــــوکار

مدل : پارمیس

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmParmys

مدل : پارمیس

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : اونیکس

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmOnyx - R

Size:  90  cmParmys - M

مدل : مارس

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
فیلتر آلومینیومی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmMars

مدل : کارینا

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

Size:  90  cmCarina

Chimney, Classic & Built-in Hoods

تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm1510

مدل : پانیذ

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  80  cmPaniz

هود های شومینه ای زیر کابینتی و توکار

فـن خنـک کننـده اتوماتیـک	 
لـعاب کریستال کلیـن )نظافت آسان(	 
زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک	 
تـوربوفن )فن(	 
ریل تلسکوپـی 	 
سیستـم ایمنـی خـودکار	 

مدل : پاردیک

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmPardyc

سفید

مشکی

مدل : پاردیک پالس

تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmPardyc +

مدل : پانیسا

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

فیلتر آلومینیومی
سنسور دما

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  80  cmPanisa

مدل : اونیکس

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cmOnyx - B

مدل : آمور

لوله نـما: تلسکوپی
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین

SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

NEW

Size:  90  cmAmor

مدل : تاچ

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90 - 80 - 60  cmTouch

Size: 90 cm تیتانیوم

Size:  90 - 80 - 60  cm مشکی

Size : 600 x 545 x 592 mm374B

بــــرقـی

11 برنامه پخت	 
تایمر  	 
پخت اتوماتیک	 
مجهز به سیستم پخت سریع	 
درب سه جداره 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن گردش هوای داغ 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
ریل تلسکوپی 	 
جوجه گردان 	 
سینی عمیق 	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 
سیستم ایمنی خودکار	 
قفل کودک	 

)جزیره(

تایمر

فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی

قابلیت کنترل همــزمان از دوطرف

نور پردازی:4عدد SMD کم مصرف  

Size:  90  cm1430-GI Island

NEW

Size : 600 x 600 x 570 mmTC360M

بــــرقـی و گازی

4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربوفن )فن(	 
جوجه گردان	 
میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	 

Size : 600 x 600 x 570 mmTC361B

بــــرقـی

8 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
یخ ُزدا	 
2 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	 

Size : 590 x 548 x 575 mm370M

بــــرقـی و گازی

تایمر  	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 
درب چهار جداره جداشونده 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
تنظیم دمای الـمنت)گریل(	 
فن گردش هوای داغ 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
ریل تلسکوپی 	 
جوجه گردان 	 
ترموکوپل 	 
سینی عمیق 	 
سیستم ایمنی خودکار	 

NEW

Size : 600 x 600 x 570 mmTC360B

بــــرقـی و گازی

4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربوفن )فن(	 
جوجه گردان	 
میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	 

Size : 600 x 600 x 570 mmTC362B

بــــرقـی

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	 

Size : 590 x 548 x 575 mm371B

بــــرقـی

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm801

11 برنامه پخت 	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(  	 
درب چهار جداره جدا شونده 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
مجهز به سیستم پخت سریع 	 
ذخیره برنامه دلـخواه 	 
تایمر پیشرفته زمان پخت 	 
برنامه یخ زدایی 	 
فن گردش هوای داغ 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
ریل تلسکوپی 	 
جوجه گردان 	 
سینی عمیق 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
قفل کودک 	 

NEW

Size : 600 x 600 x 570 mmTC361W

بــــرقـی

8 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
یخ ُزدا	 
2 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	 

Size : 600 x 600 x 570 mmTC362W

بــــرقـی

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	 

Size : 590 x 548 x 575 mm371M

بــــرقـی

11 برنامه پخت 	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(  	 
درب چهار جداره جدا شونده 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
مجهز به سیستم پخت سریع 	 
ذخیره برنامه دلـخواه 	 
تایمر پیشرفته زمان پخت 	 
برنامه یخ زدایی 	 
فن گردش هوای داغ 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
ریل تلسکوپی	 
جوجه گردان  	 
سینی عمیق 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
قفل کودک 	 

NEW

Size : 600 x 600 x 570 mmTC360W

بــــرقـی و گازی

4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربوفن )فن(	 
جوجه گردان	 
میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	 

Size : 600 x 600 x 570 mmTC363B

بــــرقـی

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	 

VS4

کروم

Size: 116 x 50 cmENIGMA D-200 Size: 83.8 x 55.9 cmQzl3322Size: 116 x 50 cmPoloSize: 116 x 50 cmJazz

Size: 115 x 50 cm Size: 115 x 50 cm Size: 115 x 50 cmGARNET TOPAZCITRINE

اولین تولیـد کننده هود در ایران

تدوین کننده استاندارد هود در ایران

CE - original  دارنده نشان استاندارد اتـحادیه اروپا

 : IMS گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه

     IMS : ISO  9001 : 2015  -  ISO 14001 : 2015  - ISO 45001 : 2018

دارای 24 مــاه ضــمانــــت

ویژگی های مشترک هـود های لوازم خانگی کن :

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 : 150 وات

پروانه و حلزون موتور : کم صدا با تـحمل دمایی

تا 155 درجه سانتی گراد

گروه بندی هودها

زیر کابینتی توکار

T  Shape

مورب )45 درجه(

زیر کابینتی

جـزیـــره

سفید

Size:  90 - 80 - 60  cm2000

دو موتوره 
نور پردازی: المپ رشته ای 

قدرت مکش: 450 متر مکعب 
بر ساعت

مشکی
سفید

طرح چوب
نقره ای

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری 

SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

Size: 60 - 90  cm1440

)توکار(

 
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  80  cmArtima 5

)توکار(

مدل : آرتیما 5

 تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cmArtima 2

)توکار(

مدل : آرتیما 2

Size:  70  cm

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری 

SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

Artima 4 Size:  70  cm

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری

SMD  نور پردازی: کم مصرف

Artima 3

مدل : آرتیما 3

)توکار(

مدل : آرتیما 4

)توکار(

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm1470-G

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لــمسی 
SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cm1450

NEW

)توکار(

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لــمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری 

SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

Size: 60 - 90  cm1420

مشکی

استیل

NEW

Size: 60 - 90  cm1430

مشکی

استیل

تیتانیوم

مشکی

مشکی

استیل

مشکی

استیل

دارای 60 ماه ضـــمانــــت 	 

عمق لگن ها 20 سانتی متر	 

عمق سینی )deep( 4 سانتی متر	 

سـطح بـراق	 

استفاده از ورق 0/8 میلی متر	 

استفاده فوالد ضد زنگ	 

Built-in Stainless Steel Kitchen Sinks

سینــک های ظـرفشویی
استینلــس استیــل تـوکار

 Sit-on Stainless Steel Kitchen Sinks

سینــک های ظـرفشویی
استینلــس استیــل روکار

20 cm

Size: 101 x 52 cm7033-P

20 cm
19 cm

Size: 122 x 50 cm439
نیمه فانتزی

Size: 116 x 50 cm8052-P

16 cm

Size: 122 x 50 cm

20 cm

Size: 120 x 60 cm9032-P

440
نیمه فانتزی

20 cm

20 cm

Size: 120 x 60 cm9072-P

20 cm

Size: 120 x 60 cm9062-P

Size: 101 x 52 cm7034-P45

20 cm

Size: 120 x 60 cm9052-P

20 cm

Size: 116 x 50 cm8062-P

20 cm

Size: 120 x 60 cm9022-P

23 cm

Size: 40 x 50 cmA-4050

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

20 cm

Size: 40 x 40 cmA-4040

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

19 cm

Size: 122 x 50 cm437
نیمه فانتزی

20 cm

Size: 116 x 50 cm8072-P

20 cm

Size: 40 x 30 cmA-4030

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

20 cm

Size: 116 x 50 cm8022-P

18 cm

Size: 100 x 60 cm314

24 cm

Size: 74 x 44 cmCN - 83

23 cm

Size: 60 x 40 cmA-6040

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

19 cm

Size: 122 x 50 cm438
نیمه فانتزی

18 cm

Size: 100 x 50 cm313

20 cm

Size: 116 x 50 cm8032-P

20 cm

Size: 116 x 52 cm8041-P45

NEW20 cm

Size: 116 x 52 cm8031-P45

NEW

20 cm

Size: 120 x 60 cm9031-P45

NEW 20 cm

Size: 120 x 60 cm9041-P45

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

NEW

نصب به روش روکار

Size: 90 x 50 cmCN-90

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

Size: 74 x 50 cmCN-74

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

Size: 104 x 50 cmCN-104

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

Size: 116 x 50 cmCN - 116

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

سفید

مشکی

سفید

مشکی

مشکی

استیل

مدل : گارنت

مدل : انیگما

مدل : سیترین

مدل : جاز

مدل : توپاز

مدل : پلو

سینک هایی که با عالمت قرمز مشخص شده اند، دارای تخته گوشت و سبد عمیق پالستیکی می باشند. 

یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه،سبد و تخته گوشت است.  ی

داخـل یکی از  لگن های سینک قرار گرفته و میتوان همزمان و جداگانه استفاده  این محصول بدون نیاز به فضای بیشتر،

از مــزایای این مـحصول جدیـد استفاده کردن آن ها بــصورت همـزمان مـی باشد، شما میتوانید مـواد غذایی مــورد  کــرد،

نظـر را بر روی تخته گوشت خرد کـنید و آن را براحتی داخل سبد تعبیه شده بریزید. ک

جنس مواد استفاده شده از بهترین نوع پالستیک بوده و در اثر استفاده طوالنی مـدت تغییر رنگ پیدا نمی کند.ی

سینـــک هایــــی که 

با عالمــت نارنجـــی 

مـــشخص شــده اند 

همــــراه با جامایــع 

می باشند. 

20 cm


