
P39

رديف

1SS-19566
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپز وسط كوهان دار - ولوم هاي فلزي دوجزيي -

51,580,000 فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

2SS-19567
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپز راست كوهان دار - ولوم هاي فلزي دو جزيي 

51,580,000- فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

3SS-19583
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپز وسط كوهان دار - ولوم هاي فلزي دوجزيي -

53,040,000 فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

4SS-19584
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپز راست كوهان دار - ولوم هاي فلزي دو جزيي 

52,640,000- فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

5SS-19585
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپز وسط كوهان دار - ولوم هاي فلزي دو جزيي 

50,930,000- فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

6SS-19586
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپز راست كوهان دار - ولوم هاي فلزي دوجزيي 

51,140,000- فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

7SS-19587
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزوسط  - ولوم هاي فلزي دوجزيي  - فندك 

55,470,000اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

8SS-19588
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزراست  - ولوم هاي فلزي دوجزيي  - فندك 

55,680,000اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

9SS-19589
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزوسط  - ولوم هاي فلزي دو جزيي - فندك 

51,630,000اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

10SS-19590
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزوسط فلش مونت- ولوم هاي فلزي دوجزيي - 

55,300,000فندك اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

11SS-19591
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزوسط  - ولوم هاي فلزي دو جزيي - فندك 

53,130,000اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

12SS-19592
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزوسط  - ولوم هاي فلزي دوجزيي  - فندك 

53,370,000اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

13SS-19593
اجاق صفحه اي پنج شعله تمام استيل - 90 سانتي - پلوپزراست  - ولوم هاي فلزي دوجزيي - فندك 

53,370,000اتومات - سيستم ايمني تمام ترموكوپل

14SS-195100

اجاق صفحه اي پنج شعله استيل- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل ساباف ايتاليا- 
سرشعله هاي راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8  KW)- ولوم 

TOP TIME آلومينيومي با مغزي ضد حرارت- فندك فوق سريع
66,500,000

15SS-195101

اجاق صفحه اي پنج شعله استيل- پلوپز چپ- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل ساباف ايتاليا- 
سرشعله هاي راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8  KW)- ولوم 

TOP TIME آلومينيومي با مغزي ضد حرارت- فندك فوق سريع
66,500,000

16SS-164102

اجاق صفحه اي چهار شعله استيل- 60 سانتي متر- فندك و ترموكوپل ساباف ايتاليا- سرشعله هاي 
راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.5  KW)- ولوم آلومينيومي با 

TOP TIME مغزي ضد حرارت- فندك فوق سريع
0

17SG-19553 

اجاق صفحه اي پنج شعله- شيشه سكوريت شات- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
72,590,000

18SG-19554 

اجاق صفحه اي پنج شعله- شيشه سكوريت شات- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
72,590,000

اجاق صفحه شيشه اي

 ليست قيمت محصوالت توكاراسنوا-1401/02/22

قيمت مصرف كنندهمشخصات كاالمدل كاال

 * كرايه حمل بر عهده خريدار مي باشد .

اجاق صفحه اي استيل

 * 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت هاي فوق لحاظ گرديده است.
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رديف

 ليست قيمت محصوالت توكاراسنوا-1401/02/22

قيمت مصرف كنندهمشخصات كاالمدل كاال

19SG-13255 

اجاق صفحه اي دو شعله- شيشه سكوريت شات- 30 سانتي متر- فندك و ترموكوپل ساباف ايتاليا- 
سرشعله راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8  KW)- ولوم فلزي 

TOP TIME دو جزئي- فندك فوق سريع
41,710,000

20SG-19556

اجاق صفحه اي پنج شعله- شيشه سكوريت شات- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
72,910,000

21SG-19557

اجاق صفحه اي پنج شعله- شيشه سكوريت شات- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
72,910,000

22SG-19558

اجاق صفحه اي پنج شعله- شيشه سكوريت شات- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
72,590,000

23SG-19559

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
72,590,000

24SG-19560

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
75,860,000

25SG-19561

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
75,860,000

26SG-19562

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
75,860,000

27SG-19563

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم فلزي دو جزئي- فندك فوق سريع -(KW
79,100,000

28SG-19573

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات ايتاليا- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(KW
79,720,000

29SG-19574

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات ايتاليا- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و 
ترموكوپل ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف 

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(TC 3.8  KW)
79,720,000

30SG-19575

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه مات سكوريت شات ايتاليا- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و 
ترموكوپل ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف 

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(TC 3.8  KW)
84,790,000

31SG-19576

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه مات سكوريت شات ايتاليا- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و 
ترموكوپل ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف 

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(TC 3.8  KW)
84,790,000

32SG-19577

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات ايتاليا- پلوپز وسط- 90 سانتي متر- فندك و 
ترموكوپل ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف (SERIES II HE)- سرشعله پلوپز ساباف 

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(TC 3.8  KW)
75,730,000

33SG-19578

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات ايتاليا- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(KW
75,730,000

34SG-19579

اجاق صفحه اي پنج شعله - شيشه سكوريت شات ايتاليا- پلوپز كنار- 90 سانتي متر- فندك و ترموكوپل 
  TC 3.8) سرشعله پلوپز ساباف -(SERIES II HE) ساباف ايتاليا- سرشعله هاي راندمان باال ساباف

TOP TIME ولوم باكاليت تركيه اي- فندك فوق سريع -(KW
75,730,000

 * 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت هاي فوق لحاظ گرديده است.
 * كرايه حمل بر عهده خريدار مي باشد .

اجاق صفحه اي شيشه اي
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رديف

 ليست قيمت محصوالت توكاراسنوا-1401/02/22

قيمت مصرف كنندهمشخصات كاالمدل كاال

35SG-16480
اجاق صفحه اي چهارشعله - 60 سانتي - با سيستم سوخت رساني و سرشعله ساباف ايتاليا - شيشه شات 

55,530,000ايتاليا - شبكه چدني كامل - ولوم هاي باكاليت ايتاليا - فندك اتومات -سيستم ايمني تمام ترموكوپل

36SG-13281
اجاق صفحه اي دو شعله - 30 سانتي - با سيستم سوخت رساني و سرشعله ساباف ايتاليا - شيشه شات 

36,180,000ايتاليا - شبكه چدني كامل - ولوم هاي باكاليت ايتاليا - فندك اتومات -سيستم ايمني تمام ترموكوپل

37SG-13182
اجاق صفحه اي تك شعله - 30 سانتي - با سيستم سوخت رساني و سرشعله ساباف ايتاليا - شيشه شات 

28,920,000ايتاليا - شبكه چدني كامل - ولوم هاي باكاليت ايتاليا - فندك اتومات -سيستم ايمني تمام ترموكوپل

38 SI-16422   

اجاق سراميكي القايي 60 سانتي - رنگ مشكي- توان حرارتي 7000 وات- چهار سطح پخت-قفل 
كودك - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- كنترل لمسي با قابليت تنظيم 9 سطح حرارتي- شيشه 

سراميكي
100,780,000

39 SI-13223   

اجاق سراميكي القايي 30 سانتي - رنگ مشكي- توان حرارتي 3500 وات- دو سطح پخت-قفل 
كودك - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- كنترل لمسي با قابليت تنظيم 9 سطح حرارتي- شيشه 

سراميكي
60,080,000

40  SI-16424   

اجاق سراميكي القايي 60 سانتي - رنگ سفيد- توان حرارتي 7000 وات- چهار سطح پخت-قفل 
كودك - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- كنترل لمسي با قابليت تنظيم 9 سطح حرارتي- شيشه 

سراميكي
128,660,000

41 SI-13225   
اجاق سراميكي القايي 30 سانتي - رنگ سفيد- توان حرارتي 3500 وات- دو سطح پخت-قفل كودك 
76,630,000- نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- كنترل لمسي با قابليت تنظيم 9 سطح حرارتي- شيشه سراميكي

42 SBE-3606 

فر برقي 67 ليتري مشكي-سري Zesto- صفحه نمايشگر LCD-داراي 9 برنامه پخت-فن كانوكشن-
فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-داراي شيشه 3 جداره 

نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ جوجه گردان
125,890,000

43 SCE-3607 

فر برقي 67 ليتري مشكي با فريم استيل-سري Fotia- صفحه نمايشگر LCD-داراي 9 برنامه پخت-فن 
كانوكشن-فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-داراي 

شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ جوجه 
گردان

125,890,000

44 SWE-3608 

فر برقي 67 ليتري سفيد-سري Santorini- صفحه نمايشگر LCD-داراي 9 برنامه پخت-فن 
كانوكشن-فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-داراي 

شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ جوجه 
گردان

131,260,000

45 SBE-3611

فر برقي 67 ليتري مشكي- صفحه نمايشگر LCD-داراي 9 برنامه پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-
ريل تلسكوپي - جوجه گردان-درب آرام بند -پوشش داخلي كاتاليتيكي -داراي المنت دور كانوكشن -

داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده
-

46 SWE-3612

فر برقي 67 ليتري سفيد- صفحه نمايشگر LCD-داراي 9 برنامه پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-
ريل تلسكوپي - جوجه گردان-درب آرام بند -پوشش داخلي كاتاليتيكي -داراي المنت دور كانوكشن -

داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده
-

47 SBE-3613

فر برقي 67 ليتري مشكي- صفحه نمايشگر LCD-داراي 9 برنامه پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-
ريل تلسكوپي - جوجه گردان-درب آرام بند -پوشش داخلي كاتاليتيكي -داراي المنت دور كانوكشن -

داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده
-

 * كرايه حمل بر عهده خريدار مي باشد .
 * 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت هاي فوق لحاظ گرديده است.

اجاق صفحه اي شيشه اي
اجاق صفحه اي اينداكشن

فر توكار
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رديف

 ليست قيمت محصوالت توكاراسنوا-1401/02/22

قيمت مصرف كنندهمشخصات كاالمدل كاال

48 SBE-3614

فر برقي 67 ليتري مشكي- صفحه نمايشگر LCD-داراي 8 برنامه پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-
ريل تلسكوپي - جوجه گردان-درب آرام بند -پوشش داخلي كاتاليتيكي -داراي المنت دور كانوكشن -

داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده
-

49 SWE-3615

فر برقي 67 ليتري سفيد- صفحه نمايشگر LCD-داراي 8 برنامه پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-
ريل تلسكوپي - جوجه گردان-درب آرام بند -پوشش داخلي كاتاليتيكي -داراي المنت دور كانوكشن -

داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده
-

50 SBE-3616

فر برقي 67 ليتري مشكي- صفحه نمايشگر LCD-داراي 8 برنامه پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-
ريل تلسكوپي - جوجه گردان-درب آرام بند -پوشش داخلي كاتاليتيكي -داراي المنت دور كانوكشن -

داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده
-

51SBE-3618

فر برقي 67 ليتري مشكي-سري Maros- صفحه نمايشگر LCD-داراي 10 برنامه پخت-فن كانوكشن-
فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-داراي شيشه 3 جداره 

نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ جوجه گردان
125,890,000

52SCE-3619

فر برقي 67 ليتري مشكي با فريم استيل-سري Atsalino- صفحه نمايشگر LCD-داراي 10 برنامه 
پخت-فن كانوكشن-فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-
داراي شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ 

جوجه گردان

125,890,000

53SGE-3620

فر برقي 67 ليتري خاكستري-سري Asimo- صفحه نمايشگر LCD-داراي 10 برنامه پخت-فن 
كانوكشن-فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-داراي 

شيشه 3 جداره نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ جوجه 
گردان

131,260,000

54SWE-3621

فر برقي 67 ليتري سفيد-سري Helios- صفحه نمايشگر LCD-داراي 10 برنامه پخت-فن كانوكشن-
فن خنك كننده-پوشش داخلي آسان تميزشونده -داراي گريل ، المنت باال و پايين-داراي شيشه 3 جداره 

نشكن و جداشونده - حداكثر دماي داخلي فر 250 درجه سانتي گراد-داراي سيخ جوجه گردان
131,260,000

55SB-54303

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري مشكي-سري Zesto- صفحه نمايشگر LCD و لمسي-محفظه 
داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و يخ زدايي و 
گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 1900 وات- 

توان خروجي كانوكشن 2200 وات

146,890,000

56 SC-54304

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري مشكي با فريم استيل-سري Fotia- صفحه نمايشگر LCD و لمسي-
محفظه داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و يخ 

زدايي و گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 1900 
وات- توان خروجي كانوكشن 2200 وات

146,890,000

57 SW-54305

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري سفيد-سري Santorini- صفحه نمايشگر LCD و لمسي-محفظه 
داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و يخ زدايي و 
گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 1900 وات- 

توان خروجي كانوكشن 2200 وات

152,260,000

58SB-54309

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري مشكي-سري Maros- صفحه نمايشگر LCD و لمسي-محفظه 
داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و يخ زدايي و 
گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 1900 وات- 

توان خروجي كانوكشن 2200 وات

146,890,000

 * 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت هاي فوق لحاظ گرديده است.
 * كرايه حمل بر عهده خريدار مي باشد .
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59SC-54310

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري مشكي با فريم استيل-سري Atsalino- صفحه نمايشگر LCD و 
لمسي-محفظه داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و 

يخ زدايي و گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 
1900 وات- توان خروجي كانوكشن 2200 وات

146,890,000

60SG-54311

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري خاكستري-سري Asimo- صفحه نمايشگر LCD و لمسي-محفظه 
داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و يخ زدايي و 
گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 1900 وات- 

توان خروجي كانوكشن 2200 وات

152,260,000

61 SW-54312

كامپكت مايكرويوتوكار 38 ليتري سفيد-سري Helios- صفحه نمايشگر LCD و لمسي-محفظه 
داخلي استنلس استيل - داراي 10 عملكرد گرمايشي- تنظيم زمان پخت- پخت ماكرو و يخ زدايي و 
گريل- داراي فن كانوكشن- توان خروجي مايكروويو 1600 وات-توان خروجي گريل 1900 وات- 

توان خروجي كانوكشن 2200 وات

152,260,000

62 SBV-2603 

هود مورب شيشه اي 60 سانتي متر- قدرت مكش 850 متر مكعب در ساعت- موتور 5 سرعته با 
پوسته و پروانه فن فلزي- ميزان صدا 53-45 دسي بل- مجهز به سنسور دود و حرارت و 2 المپ 

LED - فيلتر آلومينيومي6 اليه با قابليت شستشو- ريموت كنترل- كليد لمسي- كاور دوتكه 40 ساتي 
متري قابل تنظيم- درب با جك برقي

51,300,000

63SBV-2927

هود مورب شيشه اي 90سانتي متر- قدرت مكش 850 متر مكعب در ساعت- موتور 4 سرعته با 
پوسته فلزي و پروانه فن ABS- ميزان صدا 58-49 دسي بل- مجهز به 2 المپ LED - فيلتر 

آلومينيومي 5 اليه با قابليت شستشو- ريموت كنترل- كليد لمسي- كاور دوتكه 40 ساتي متري قابل 
تنظيم-درب با جك مكانيكي

69,790,000

64SWV-2928

هود مورب شيشه اي 90سانتي متر- قدرت مكش 850 متر مكعب در ساعت- موتور 4 سرعته با 
پوسته فلزي و پروانه فن ABS- ميزان صدا 58-49 دسي بل- مجهز به 2 المپ LED - فيلتر 

آلومينيومي 5 اليه با قابليت شستشو- ريموت كنترل- كليد لمسي- كاور دوتكه 40 ساتي متري قابل 
تنظيم-درب با جك مكانيكي

72,320,000

65

هود شومينه اي

 SWF-2934

هود شومينه اي 90ساتي متر-  قدرت مكش700 متر مكعب در ساعت- موتور 3 سرعته با پوسته و 
پروانه فن ABS- ميزان صدا 58-49 دسي بل- مجهز به 2 المپ LED - فيلتر آلومينيومي 5 اليه با 

قابليت شستشو-كليد لمسي چرخشي
33,730,000

66 SBH-2739

هود مخفي 75سانتي متر-  درب و بدنه تمام شيشه اي - موتور فلزي 4 سرعته توربو- توان مكش 950 
متر مكعب بر ساعت- موتور و فن فوق العاده كم صدا (51db)- - داراي سنسور دود و حرارت- داراي 

ريموت كنترل- داراي دوالمپ SMD پرتوان- داراي جك گازي- داراي فيلتر آلومينيومي 3 اليه قابل 
شستشو

43,420,000

67 SBH-2740

هود مخفي 75سانتي متر-  درب و بدنه تمام شيشه اي - موتور4 سرعته ABS- توان مكش 700 متر 
مكعب بر ساعت- موتور و فن فوق العاده كم صدا (48db)-داراي دوالمپ SMD پرتوان- داراي جك 

گازي- داراي فيلتر آلومينيومي 3 اليه مشكي  قابل شستشو
28,870,000

68 SW-7102

رنگ سفيد -ريل تلسكوپي- درب فشاري- سيستم گردش هواي گرم براي گرم كردن ظروف- دماي 
قابل تنظيم از 40تا 80 درجه سانتي گراد- گنجايش 20 عدد بشقاب و 40 فنجان كاپوچينو- حداكثر 

ظرفيت 20 كيلوگرم-  محفظه استيل- مجهز به كفپوش مخصوص-550 وات
66,330,000

69 SB-7103

رنگ مشكي -ريل تلسكوپي- درب فشاري- سيستم گردش هواي گرم براي گرم كردن ظروف- دماي 
قابل تنظيم از 40 تا 80 درجه سانتي گراد- گنجايش 20 عدد بشقاب و 40 فنجان كاپوچينو- حداكثر 

ظرفيت 20 كيلوگرم-  محفظه استيل- مجهز به كفپوش مخصوص-550 وات
62,590,000

 * 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت هاي فوق لحاظ گرديده است.
 * كرايه حمل بر عهده خريدار مي باشد .

ت مايكرويو توكار
كامپك
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70 SS-7104

رنگ استيل -ريل تلسكوپي- درب فشاري- سيستم گردش هواي گرم براي گرم كردن ظروف- دماي 
قابل تنظيم از 40 تا 80 درجه سانتي گراد- گنجايش 20 عدد بشقاب و 40 فنجان كاپوچينو- حداكثر 

ظرفيت 20 كيلوگرم-  محفظه استيل- مجهز به كفپوش مخصوص-550 وات
62,590,000

71SG-7105

رنگ خاكستري -ريل تلسكوپي- درب فشاري- سيستم گردش هواي گرم براي گرم كردن ظروف- 
دماي قابل تنظيم از 40تا 80 درجه سانتي گراد- گنجايش 20 عدد بشقاب و 40 فنجان كاپوچينو- 

حداكثر ظرفيت 20 كيلوگرم-  محفظه استيل- مجهز به كفپوش مخصوص-550 وات
66,330,000

72SC-7106

رنگ مشكي با فريم استيل -ريل تلسكوپي- درب فشاري- سيستم گردش هواي گرم براي گرم كردن 
ظروف- دماي قابل تنظيم از 40تا 80 درجه سانتي گراد- گنجايش 20 عدد بشقاب و 40 فنجان 
كاپوچينو- حداكثر ظرفيت 20 كيلوگرم-  محفظه استيل- مجهز به كفپوش مخصوص-550 وات

63,220,000

73  SS-42201L

سينك فانتزي روكار-2 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 سانتي 
متر- ابعاد 60*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
26,700,000

74  SS-42201R

سينك فانتزي روكار-2 لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
 MDF سانتي متر- ابعاد 60*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
26,700,000

75  SS-42202L

سينك فانتزي روكار-2 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 سانتي 
متر- ابعاد 60*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
27,740,000

76  SS-42202R

سينك فانتزي روكار-2 لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
 MDF سانتي متر- ابعاد 60*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
27,740,000

77 SS-42103 L

سينك فانتزي توكار-2 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 سانتي 
متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
27,340,000

78 SS-42103R

سينك فانتزي توكار-2 لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
27,340,000

79  SS-42104L

سينك فانتزي توكار-1.5 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
24,960,000

80 SS-42104R

سينك فانتزي توكار-1.5 لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
24,960,000

81   SS-42105L

سينك فانتزي توكار-2 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 21 سانتي 
متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
25,480,000

82  SS-42105R

سينك فانتزي توكار-2 لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 21 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
25,480,000

 * 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در قيمت هاي فوق لحاظ گرديده است.
 * كرايه حمل بر عهده خريدار مي باشد .
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83SS-42106L

سينك فانتزي توكار-1.5 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 21 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
25,480,000

84SS-42106R

سينك فانتزي توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 21 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
25,480,000

85SS-42107L

سينك فانتزي توكار-1.5 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 22 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
22,310,000

86SS-42107R

سينك فانتزي توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 22 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
22,310,000

87SS-42108L

سينك فانتزي توكار-2 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 22 سانتي 
متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
26,000,000

88SS-42108R

سينك فانتزي توكار-2لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 22 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
26,000,000

89SS-42109L

سينك فانتزي توكار-2 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 22 سانتي 
متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
26,300,000

90SS-42109R

سينك فانتزي توكار-2لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 22 
 MDF سانتي متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
26,300,000

91SS-42110L

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5 لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
40,070,000

92SS-42110R

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- 
عمق لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست 

MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
40,070,000

93SS-42111L

سينك فانتزي - دست ساز توكار-2لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
45,860,000

94SS-42111R

سينك فانتزي - دست ساز توكار-2لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
45,860,000

95SS-42112L

سينك فانتزي - دست ساز توكار-2لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
45,860,000
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96SS-42112R

سينك فانتزي - دست ساز توكار-2لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
45,860,000

97SS-42113L

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
41,120,000

98SS-42114L

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
45,320,000

99SS-42114R

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- 
عمق لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست 

MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
45,320,000

100 SS-42115L

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق 
 MDF لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
47,430,000

101 SS-42115R

سينك فانتزي - دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- 
عمق لگن 22 سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست 

MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
47,430,000

102SS-42116L

سينك فانتزي توكار-تك لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
سانتي متر- ابعاد 50*80 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
17,840,000

103SS-42116R

سينك فانتزي توكار-تك لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 08 ميليمتر- عمق لگن 23 
سانتي متر- ابعاد 50*80 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل دايره اي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
17,840,000

104 SS-43117

سينك مكعبي دست ساز توكار-2 لگن- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق لگن 23 سانتي 
متر- ابعاد 48*83 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست MDF استنلس استيل - 

نوار آب بندي
40,190,000

105 SS-43118

سينك مكعبي دست ساز توكار-تك لگن- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق لگن 23 
سانتي متر- ابعاد 48*83 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
38,290,000

106 SS-43119

سينك مكعبي دست ساز توكار-تك لگن- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن 23 سانتي متر- ابعاد 50*80 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
43,580,000

107  SS-43120L

سينك دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن 23 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
48,610,000
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108  SS-43120R

سينك  دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن 23 سانتي متر- ابعاد 50*100 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
48,610,000

109 SS-43121L

سينك  دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق لگن 22 
سانتي متر- ابعاد 48*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
49,110,000

110 SS-43121R

سينك  دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق لگن 
 MDF 22 سانتي متر- ابعاد 48*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست

استنلس استيل - نوار آب بندي
49,110,000

111 SS-43122L

سينك  دست ساز توكار-2لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق لگن 20 
سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
48,540,000

112 SS-43122R

سينك  دست ساز توكار-2لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 1.2 ميليمتر- عمق لگن 20 
سانتي متر- ابعاد 50*116 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل مربعي - بست MDF استنلس 

استيل - نوار آب بندي
48,540,000

113 SS-43123L

سينك دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن23 سانتي متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
52,290,000

114 SS-43123R

سينك  دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن 23 سانتي متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
52,290,000

115 SS-43124L

سينك دست ساز توكار-1.5لگن- لگن چپ- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن23 سانتي متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
58,090,000

116 SS-43124R

سينك  دست ساز توكار-1.5لگن- لگن راست- استيل 304- ضخامت ورق 4 ميليمتر سيني و 1.2 
ميليمترلگن- عمق لگن 23 سانتي متر- ابعاد 50*120 سانتي متر- زير آب سيفون استنلس استيل 

مربعي - بست MDF استنلس استيل - نوار آب بندي
58,090,000
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