
KITCHEN APPLIANCES

Every once in a while, a new 
technology, an old problem, and a 

big idea turn 
into an innovation.



MG 0048
دو رنگ سفید و مشکی/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0039
سه طرح ساده، یاسی و نیلوفری/ دو رنگ مشکی و 

سفید/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0017
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0011
دو رنگ سفید و مشکی/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0058
دو رنگ سفید و مشکی/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0063 Melody
دو  طرح اینه ای و  نارنجی/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0040
دو رنگ مشکی و سفید/ دو طرح ساده و یاسی / ابعاد: 

510×900 میلیمتر

MG 0059
دو رنگ سفید و مشکی/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0016
دو رنگ مشکی و سفید/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0018
ابعاد: 520×620 میلیمتر

MG 004
ابعاد: 520×620 میلیمتر

MG 0014
ابعاد: 520×620 میلیمتر

MG 003
ابعاد: 520×620 میلیمتر

MG 0061
دو رنگ مشکی و سفید / شیشه تراش دار

ابعاد: 520×860 میلیمتر

MG 0060
ابعاد: 520×860 میلیمتر



COOKTOPS

مشخصات عمومی اجاق گازهای بیمکث

اجاق گازهای )Top Quality( دارای قطعات اصلی شامل شیر و سرشعله دیفندی ساخت ایتالیا می باشند
سرشعله های پلوپز دیفندی مدل )Triple Crown( می باشد که دارای ظاهری زیبا و توان حرارتی باال می باشد

اجاق های استیل با ورق استنلس استیل )Stainless Steel( ضد زنگ 304با ضخامت 0.8 میلیمتر
اجاق های شیشه ای با شیشه سکوریت 8 میلیمتر ساده

)Life Time( و با دوام )Top Time( مجهز به سیستم ترموکوپل و جرقه زن فوق سریع
ولوم در طرح های مختلف و دو جزیی سربی

دارای شبکه چدنی با دوالیه لعاب نسوز )Keskin( مقاوم در برابر شوک های حرارتی )Thermal Shock( تا 300 درجه سانتی گراد
مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک )شعله سردکن(

مجهز به پایه قهوه جوش )سردکن صلیبی(
A دارای گرید انرژی

MG 0064 Lux
دو طرح نارنجی و آیینه ای/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0065 Plus
دو طرح نارنجی و آیینه ای/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 0066 Royal
دو طرح نارنجی و آیینه ای/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 005
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 0012A
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 0013A
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 0034
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 0038
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 0045
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 0046
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 5015
ابعاد: 520×620 میلیمتر

MG 0049
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 5016
ابعاد: 290×510 میلیمتر

مشخصات عمومی اجاق گازهای بیمکث

اجاقگازهای)TopQuality(دارایقطعاتاصلیشاملشیروسرشعلهدیفندیساختایتالیامیباشند
سرشعلههایپلوپزدیفندیمدل)TripleCrown(میباشدکهدارایظاهریزیباوتوانحرارتیباالمیباشد

اجاقهایاستیلباورقاستنلساستیل)StainlessSteel(ضدزنگ304باضخامت0.8میلیمتر
اجاقهایشیشهایباشیشهسکوریت8میلیمترساده

)LifeTime(وبادوام)TopTime(مجهزبهسیستمترموکوپلوجرقهزنفوقسریع
ولومدرطرحهایمختلفودوجزییسربی

دارایشبکهچدنیبادوالیهلعابنسوز)Keskin(مقاومدربرابرشوکهایحرارتی)ThermalShock(تا300درجهسانتیگراد
مجهزبهشبکهآرامپزچدنیمتحرک)شعلهسردکن(

مجهزبهپایهقهوهجوش)سردکنصلیبی(
Aدارایگریدانرژی



MG 5014
ابعاد: 300×500 میلیمتر

MG 5011
ابعاد: 500×580 میلیمتر

MG 5012
ابعاد: 520×620 میلیمتر

MG 6011
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5085
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5087
دو رنگ مشکی و سفید/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5080
دو رنگ مشکی و سفید/ ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5091
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5092
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5086
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5081
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5090
دارای پلوپز )Dual( سه ژیگلور/ ابعاد: 520×890 میلیمتر

در سه طرح مشکی، طالیی و آینه ای / شیشه تراش دار

MG 6010
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5097
ابعاد: 510×900 میلیمتر

MG 5083
ابعاد: 450×800 میلیمتر

در رنگ های مشکی، نارنجی)ملودی(



MG 5089
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 301
ابعاد: 290×510 میلیمتر

MG 5013
ابعاد: 510×600 میلیمتر

MG 5010
ولوم تک جزیی با کالیتی براق/ ابعاد: 500×860 میلیمتر

MG 0021
شیشه سرامیکی شات آلمان/ مجهز به المنت 

برقی/ مجهز به تنظیمات و دکمه لمسی/ 
قطعات EGO آلمان/ کنترل دمای 8 مرحله ای 

/ قفل کودک/ ابعاد: 70×510×595 میلیمتر

MG 0022
شیشه سرامیکی شات آلمان/ مجهز به المنت 

برقی/ مجهز به تنظیمات و دکمه لمسی/ 
قطعات EGO آلمان/ کنترل دمای 8 مرحله ای 

/ قفل کودک/ ابعاد: 70×288×510 میلیمتر

MG 5084
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 5088A
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 5094
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 308
ابعاد: 290×510 میلیمتر

MG 5095
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 5096
ابعاد: 510×890 میلیمتر

MG 101
ابعاد: 305×525 میلیمتر

MG 0056
ابعاد: 515×860 میلیمتر

MG 0057
ابعاد: 515×860 میلیمتر

MG 5098
ابعاد: 510×890 میلیمتر

NEWNEW



2023U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 
کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک برقی )درب 

اتوماتیک(/ 90 سانتیمتر

مشخصات عمومی هودهای بیمکث

موتور پرقدرت توربو )4 دور خازندار(

db 52 - 68 میزان صدا

دارای تبدیل خروجی هوا دهانه 15 به 12 و 12 به 10 سانتیمتر

توان مصرفی 204 وات 

پروانه از جنس مواد نسور )پروپیلن الیاف دار(

دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو

قابلیت نصب فیلتر ذغالی گرد با قطر 146 میلیمتر 

 SMD نورپردازی با المپ کم مصرف

RANGE HOODS

2017U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 60، 80 و 90 سانتیمتر

2024U
بدنه مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2عدد المپ کم مصرف 
SMD / مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ 90 

سانتیمتر

2022U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 
کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک برقی )درب 

اتوماتیک(/ 90 سانتیمتر

مشخصات عمومی هودهای بیمکث

موتور پرقدرت توربو )4 دور خازندار(

db 52 - 68 میزان صدا

دارای تبدیل خروجی هوا دهانه 15 به 12 و 12 به 10 سانتیمتر

توان مصرفی 204 وات 

پروانه از جنس مواد نسور )پروپیلن الیاف دار(

دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو

قابلیت نصب فیلتر ذغالی گرد با قطر 146 میلیمتر 

 SMD نورپردازی با المپ کم مصرف



2037U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم 
مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2040U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2045U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

SMD/ 220 وات/ قاب موتور و فن فلزی/ مجهز به تایمر/ ریموت 
کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ قدرت مکش 700 متر مکعب بر 

ساعت/ جک گازی/ دو رنگ سفید و مشکی / 90 سانتیمتر

2026U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 3 عدد المپ کم مصرف 
و نورپردازی SMD/ 214 وات/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور 

دود، گاز و حرارت/ دو رنگ سفید و مشکی/ 70، 90 سانتیمتر

2042U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2036U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم 
مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2044U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ جک 
گازی/دو رنگ سفید و مشکی/ 90 سانتیمتر

2035U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2027U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ 
جک گازی/ 60، 80، 90 سانتیمتر/ دو رنگ سفید و مشکی و سه طرح 

ساده، نیلوفری و یاسی

2032U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ 
جک گازی/ 60، 80، 90 سانتیمتر/ دو رنگ سفید و مشکی و سه طرح 

ساده، پالس و ملودی

2043U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2038U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر



2060U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 220 وات/ قاب موتور و فن فلزی/ مجهز به تایمر/ جک 
گازی/ قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت/ 90 سانتیمتر

2056U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ 220 وات/ قاب موتور و فن فلزی/ مجهز به تایمر/ 
ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ قدرت مکش 700 متر 
مکعب بر ساعت/ دو مدل شیشه ساده و رفلکس / 90 سانتیمتر

2055U
بدنه استیل و یا فوالدی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ 220 وات/ قاب موتور و فن فلزی/ مجهز به تایمر/ 
قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت/ جک گازی/ دو مدل شیشه 

ساده و رفلکس / 90 سانتیمتر

2057U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 3 عدد المپ کم مصرف 
SMD/ 206 وات/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک گازی/ دو رنگ 

سفید و مشکی/ 90 سانتیمتر

2053U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم 
مصرف SMD/ قاب موتور آلومینیوم دایکاست شده/ مجهز به تایمر/ 
ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ جک گازی / 90 سانتیمتر

2059U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 3 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 206 وات/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک گازی/ 
90 سانتیمتر

2050U
بدنه چرمی سفید و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 77 سانتیمتر

2051U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ جک گازی / 90 سانتیمتر

2046U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

SMD/ 220 وات/ قاب موتور و فن فلزی/ مجهز به تایمر/ ریموت 
کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ قدرت مکش 700 متر مکعب بر 

ساعت/ جک گازی/ دو رنگ سفید و مشکی / 90 سانتیمتر

2049U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 
کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک برقی )درب 

اتوماتیک(/ 90 سانتیمتر

2048U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2047U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و 
حرارت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر



2066U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ مجهز به تایمر/ 

ریموت کنترل/ 2 عدد المپ کم مصرف SMD/ 90 سانتیمتر

2063U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ 

کم مصرف SMD/ 220 وات/ قاب موتور و فن فلزی/ مجهز به تایمر/ 
ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ قدرت مکش 700 متر 

مکعب بر ساعت/ جک گازی/ 90 سانتیمتر

2064U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ جک گازی/ دو رنگ سفید و مشکی/ 
90 سانتیمتر

2065U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ جک گازی/ دو رنگ سفید و مشکی/ 
90 سانتیمتر

2067U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 90 سانتیمتر

2069U
بدنه مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

SMD/ مجهز به تایمر/ جک گازی/ 90 سانتیمتر / سنسور گاز، دود 
و حرارت / قاب موتور و فن فلزی/ قدرت مکش 700 متر مکعب بر 

ساعت

RANGE HOODS

NEW



2041U
بدنه چرمی مشکی، لوله براق و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد 
المپ کم مصرف SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، 

گاز و حرارت/ 90 سانتیمتر

2005U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 60، 80و 90 سانتیمتر/ دو مدل استیل و مشکی

7004U
 /SMD بدنه استیل / کلید الکترونیکی/ 2 عدد المپ کم مصرف 

90 سانتیمتر

2018U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 
SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ 60، 

90 سانتیمتر

2016U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید الکترونیکی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 90 سانتیمتر

2039U
بدنه چرمی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 3عددالمپ کم 

مصرف SMD/ 206 وات/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، 
گاز و حرارت/ 90 سانتیمتر

7002U
 /SMDبدنه استیل و فوالدی/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم مصرف

دو مدل استیل و رنگی/ 60، 80 و 90 سانتیمتر

5002U
بدنه استیل و یا فوالدی/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم مصرف 
SMD/ موتور سه دور خازندار/ دو مدل استیل و رنگی/ 60، 80، 

90 سانتیمتر

GS2010U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 
SMD / مجهز به تایمر/ سنسور دود، گاز و حرارت/ دو مدل استیل و 

مشکی / 60، 80، 90 سانتیمتر

2012U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید الکترونیکی با نمایشگر دیجیتال/ 
2 عدد المپ کم مصرف SMD / مجهز به تایمر/ریموت کنترل/ سنسور 

دود، گاز و حرارت/ دو مدل استیل و مشکی / 60، 80، 90 سانتیمتر

2025U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 90 سانتیمتر

2028U
بدنه چرمی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 
SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ 90 

سانتیمتر / در دو رنگ سفید و مشکی



1002U
2 موتور سه دور K33 / بدنه فوالدی/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ 

شمعی 40 وات/ فیلتر الیافی / قدرت مکش 500 متر مکعب بر 
ساعت/ 370 وات / 60، 80، 90 و 100 سانتیمتر

2052U
نما استیل/ شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف
 SMD/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ سنسور دود، گاز و حرارت/ 

 ابعاد برش: 26*68 سانتیمتر/ دو رنگ سفید و مشکی / 
ابعاد:35* 28.5*70.5

116U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید الکترونیکی/ 4 عدد المپ کم 

مصرف SMD/ 208 وات/ 90 سانتیمتر

2068U
بدنه فوالدی مشکی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 3عدد المپ کم مصرفSMD/ موتور فلزی/ مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ جک گازی/ 

قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت/ ابعاد برش: 28*68 سانتیمتر/ دو رنگ سفید و مشکی / ابعاد: 39* 28.5*70.5

8002U
2 موتور سه دور K33 / بدنه استیل و فوالدی/ کلید مکانیکی/ 2 عدد 

المپ شمعی 40 وات/ فیلتر الیافی / قدرت مکش 500 متر مکعب 
بر ساعت/ 370 وات / 60، 80، 90 و 100 سانتیمتر/ دو مدل استیل 

و رنگی

2030U
نما استیل/ کلید مکانیکی/ 2 عدد المپ کم مصرف SMD/ ابعاد برش: 

26*68 سانتیمتر / ابعاد: 31* 28.5*70.5

2007U
بدنه استیل و شیشه سکوریت/ کلید مکانیکی/ 208 وات/ 4 عدد 

المپ کم مصرف SMD/ 90 سانتیمتر

111U
 208 /SMD بدنه استیل/ کلید الکترونیکی/ 4 عدد المپ کم مصرف

وات/ 90 سانتیمتر

2061U
بدنه فوالدی و شیشه سکوریت/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف 
SMD / مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ ابعاد برش: 25*28 سانتیمتر/ 

دو رنگ سفید و مشکی/ ابعاد: 38*30.8*70

2062U
 /SMD بدنه استیل و فوالدی/ کلید لمسی/ 2 عدد المپ کم مصرف

مجهز به تایمر/ ریموت کنترل/ ابعاد برش: 26*68 سانتیمتر/ دو مدل 
استیل و مشکی/ ابعاد: 39*28.5*70.5

4002U
2 موتور سه دور K33 / بدنه استیل و فوالدی/ کلید مکانیکی/ 2 عدد 

المپ شمعی 40 وات/ فیلتر الیافی )مدل رنگی(/ قدرت مکش 500 متر 
مکعب بر ساعت/ 3 عدد فیلتر آلومینیومی قابل شست و شو )مدل 

استیل(/ 370 وات / دو مدل استیل و رنگی /60، 80، 90 و 100 سانتیمتر



BG-001
سینک گرانیتی/ رنگ بندی: نقره ای، خاکستری، سفید، مشکی، کرم

ابعاد: 20×51×116 سانتیمتر

BG-002
سینک گرانیتی/ رنگ بندی: سفید، مشکی، کرم

ابعاد: 20×51×100 سانتیمتر

BG-003
سینک گرانیتی/ رنگ بندی: خاکستری، سفید، مشکی

ابعاد: 20×50×116 سانتیمتر

BG-004
سینک گرانیتی/ رنگ بندی: نقره ای، سفید، مشکی، کرم

ابعاد: 20×51×116 سانتیمتر

KITCHEN S INKS

سینکهایبیمکثدرچهارمدلمیباشند

گرانیتیوشیشهای

دستساز

فانتزی

نیمهفانتزی

سینک های بیمکث در چهار مدل می باشند

گرانیتی و  شیشه ای

دست ساز

فانتزی 

نیمه فانتزی



BS-911
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×52×116 سانتیمتر

BS-912
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-721
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 22×50×80 سانتیمتر

BS-723
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 22×50×120 سانتیمتر

BS-740
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-741
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-812
سینک توکار شیشه ای/ رنگ مشکی/ همراه با جامایع/ 

ورق استنلس استیل 304/ ابعاد: 22×52×120 سانتیمتر

BS-913 
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-724
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 22×50×80 سانتیمتر

BS-725
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 21×50×85 سانتیمتر

BS-726
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 21×40×38 سانتیمتر

BS-722
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 22×50×85 سانتیمتر

BS-720
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 21×44×50 سانتیمتر

BS-910
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×60×120 سانتیمتر

BS-812
سینک توکار شیشه ای/ رنگ سفید/ همراه با جامایع/ ورق 

استنلس استیل 304/ ابعاد: 22×52×120 سانتیمتر

NEW

NEWNEW



BS-924
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-516
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×60×100 سانتیمتر

BS-510
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×60×120 سانتیمتر

BS-514
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×60×120 سانتیمتر

BS-511
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×120 سانتیمتر

BS-513
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×60×120 سانتیمتر

BS-512
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×120 سانتیمتر

BS-515
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×52×116 سانتیمتر

BS-920
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-921
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-918
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-919
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×60×120 سانتیمتر

BS-922
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-923
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×50×120 سانتیمتر

BS-914
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 20×60×120 سانتیمتر

NEW

NEWNEW



BS-518
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×60×80 سانتیمتر

BS-520
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×82 سانتیمتر

BS-522
سینک روکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×60×120 سانتیمتر

BS-521
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×120 سانتیمتر

BS-517
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×100 سانتیمتر

BS-523
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×120 سانتیمتر

BS-519
سینک توکار/ ورق استنلس استیل 304

ابعاد: 17×50×82 سانتیمتر

KITCHEN
SINKS



MF 0010 N/E&G
 /A دارای گرید انرژی /L594×W594×H565mm /فر برقی و گازی

ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ صفحه کلید مکانیکی/ گریل / یک عدد 
سینی

MF 0011 N/E&G
 /A دارای گرید انرژی  /L594×W594×H565mm /فر برقی و گازی

ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ صفحه کلید مکانیکی/ گریل / یک عدد 
سینی

MF 0013 N/E
فر برقی/ L594×W594×H570mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ زدا/ 
ریل تلسکوپی/ دارای 10 برنامه پخت/ حافظه جهت ذخیره برنامه پخت/ 

ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ سیستم پخت سریع/ قابل برنامه ریزی 
زمان پخت/ برنامه پخت تاخیری/ قفل کودک

MF 0012 N/E
فر برقی/ L594×W594×H570mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ زدا/ 
ریل تلسکوپی/ دارای 10 برنامه پخت/ حافظه جهت ذخیره برنامه پخت/ 

ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ برنامه پخت تاخیری/ سیستم پخت 
سریع/ قابل برنامه ریزی زمان پخت/ قفل کودک

MF 0014 N/E
فر برقی/  /L594×W594×H570mmصفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ زدا/ 

ریل تلسکوپی/ دارای 10 برنامه پخت/ ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ 
برنامه پخت تاخیری/ حافظه جهت ذخیره برنامه پخت/ سیستم پخت 

سریع/ قابل برنامه ریزی زمان پخت /  قفل کودک

MF 008 N/E
فر برقی/ L594×W594×H565mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ 
زدا/ قفل کودک/ دارای 10 برنامه پخت/ برنامه پخت تاخیری/ حافظه 

جهت ذخیره برنامه پخت/ ظرفیت قابل استفاده 58 لیتر/ سیستم پخت 
سریع/ قابل برنامه ریزی زمان پخت

BUILT- IN  OVENS

مشخصات عمومی فرهای بیمکث

توان 2800 وات

جوجه گردان

کانوکشن

فن خنک کننده

سیخ جوجه گردان

شلف طبقه

المپ روشنایی

6 طبقه برای جابه جایی سینی ها

دستگیره فلزی سینی

درب سه جداره قابل شستشو

دارای 2 عدد سینی

مشخصات عمومی فرهای بیمکث

توان 2800 وات

جوجه گردان

کانوکشن

فن خنک کننده

سیخ جوجه گردان

شلف طبقه

المپ روشنایی

6 طبقه برای جابه جایی سینی ها

دستگیره فلزی سینی

درب سه جداره قابل شستشو

دارای 2 عدد سینی



MF 0015 N/E
فر برقی/ L594×W594×H565mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ 
زدا/ قفل کودک/ دارای 10 برنامه پخت/ برنامه پخت تاخیری/ حافظه 

جهت ذخیره برنامه پخت/ ظرفیت قابل استفاده 58 لیتر/ سیستم پخت 
سریع/ قابل برنامه ریزی زمان پخت

MF 0040 N/E&G
 /A دارای گرید انرژی / L590×W594×H565mm /فر برقی و گازی

صفحه کلید مکانیکی/ گریل/ ریل تلسکوپی/ ظرفیت قابل استفاده 70 
لیتر/ 6 طبقه برای جابه جایی سینی ها

MF 0017 N/E
فر برقی/  /L594×W594×H570mmصفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ زدا/ 

ریل تلسکوپی/ دارای 10 برنامه پخت/ ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ 
برنامه پخت تاخیری/ حافظه جهت ذخیره برنامه پخت/ سیستم پخت 

سریع/ قابل برنامه ریزی زمان پخت/  قفل کودک

MF 0030
فر تمام برقی/ L590×W594×H565mm/ صفحه کلید مکانیکی/ ریل 

تلسکوپی/ ظرفیت قابل استفاده 70 لیتر/ دارای 8 برنامه پخت/ 6 
طبقه برای جابه جایی سینی ها

MFS 001 بخارپز
صفحه کلید لمسی/ بدنه استیل / ظرفیت قابل استفاده 35 لیتر/ ظرفیت 

مخزن آب 1.5 لیتر/ 455*530*594/ پخت گوشت، ماهی، سبزیجات 
و پیتزا/ گریل/ یخ زدایی/ میکروب زدایی/ رسوب زدایی/ گرمایش مجدد/ 

قفل کودک/ پخت تاخیری/ سینی عمیق مشبک

MD 001 گرمکن
بدنه استیل و نما شیشه/ ظرفیت قابل استفاده 24 لیتر/ قابلیت 

تنظیم دما از 30 تا 80 درجه سانتی گراد/ دارای کشوی تلسکوپی/ 
مناسب جهت استریل کردن ظروف/ پخت مالیم/ گرم نگه داشتن 

نوشیدنی و غذا/ گرم کردن غذاهای حساس

MWF 001 ماکرو ویو
صفحه کلید لمسی/ مایکروویو/گریل/ کانوکشن/ یخ زدا/ 
گریل+مایکروویو/ کانوکشن+مایکروویو/ کانوکشن+گریل/ 

کانوکشن+گریل+مایکروویو/  قفل کودک/ قفل ایمنی/ سینی گردان/ 
برنامه زمان پخت/ درب سه جداره قابل شست و شو

MF 0020
فر برقی/ L590×W594×H565mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ 

زدا/ قفل کودک/ میت پراب/ ریل تلسکوپی/ ظرفیت قابل استفاده 
70 لیتر/ دارای 12 برنامه پخت/ سیستم پخت سریع/ قابل برنامه ریزی 

زمان پخت/ 6 طبقه برای جابه جایی سینی ها

MF 0018 N/E&G
 /A دارای گرید انرژی  / L594×W594×H565mm /فر برقی و گازی

ظرفیت قابل استفاده 65 لیتر/ صفحه کلید مکانیکی/ گریل / یک عدد 
سینی

MF 0021
فر برقی/ L590×W594×H565mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ 

زدا/ قفل کودک/ میت پراب/ ریل تلسکوپی/ ظرفیت قابل استفاده 
70 لیتر/ دارای 12 برنامه پخت/ سیستم پخت سریع/ قابل برنامه ریزی 

زمان پخت/ 6 طبقه برای جابه جایی سینی ها

MF 0016 N/E
فر برقی/ L594×W594×H565mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ 
زدا/ قفل کودک/ دارای 10 برنامه پخت/ برنامه پخت تاخیری/ حافظه 

جهت ذخیره برنامه پخت/ ظرفیت قابل استفاده 58 لیتر/ سیستم پخت 
سریع/ قابل برنامه ریزی زمان پخت

MF 0022
فر برقی/ L590×W594×H565mm/ صفحه کلید لمسی/ گریل/ یخ 

زدا/ قفل کودک/ میت پراب/ ریل تلسکوپی/ ظرفیت قابل استفاده 
70 لیتر/ دارای 12 برنامه پخت/ سیستم پخت سریع/ قابل برنامه ریزی 

زمان پخت/ 6 طبقه برای جابه جایی سینی ها



F 003 ِست شیرآالت
رنگ  کروم

F 0040 ِست شیرآالت
رنگ کروم

مشخصات عمومی شیرآالت بیمکث

طراحی روز دنیا

بهترین کیفیت قطعات

آبکاری 14 میکرون با برگه آنالیز

کارتریج سرامیکی استاندارد

تنه سنگین با آنالیز

نوع ساخت: براده برداری

نوع آبکاری PVD )کوره خال(

5 سال گارانتی

خدمات پس از فروش مادام العمر

مشخصات عمومی شیرآالت بیمکث

طراحی روز دنیا

بهترین کیفیت قطعات

آبکاری 14 میکرون با برگه آنالیز

کارتریج سرامیکی استاندارد

تنه سنگین با آنالیز

نوع ساخت: براده برداری

نوع آبکاری PVD )کوره خال(

5 سال گارانتی

خدمات پس از فروش مادام العمر

Ba th  & K i t chen  Fauce ts
کنترل انرژی با تکنولوژی بیمکث



F 004
شیر ظرفشویی دو کاره با آبریز متغیر 

رنگ های سفید طالیی، کروم و سفید کروم

F 001 ظرفشویی شاوری
در رنگ های سفید، کروم،  طالیی براق، 

رزگلد، طالیی مات، استیل مات

سفید طالیی

F 002 ظرفشویی شاوری
در رنگ های کروم،  طالیی براق و رزگلد

کرومطالییرُز گلــد

کروم



کلیه محصوالت بیمکث دارای گارانتی و خدمات 
پس از فروش می باشند.

خدمات پس از فروش: 021-7319
صدای مشتری: 021-77124741

پیامک: 3000505850
 bimaxkitchen  bimaxcompany

 www.bimax.ir

نصب رایگان در سراسر کشور
خدمات پس از فروش مادام العمر

25 ماه ضمانت
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