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5 ولوم (   وک    قیمت اجاق گازهای صفحه ای سینجر وک )  یست ل  5  

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

53,440,520 90CM پلوپز وسط سر شعله فلتشعله  پنج  5000 F 1 

53,440,520 90CM پلوپز وسط سر شعله تاج شعله  پنج  5001 T 2 

44,879,660 90CM شیشه وک پلوپز کنار شعله   پنج  5001 3 

42,285,460 90CM شیشه وک پلوپز کنار شعله   پنج  5002 4 

42,934,010 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5005 5 

42,026,040 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5006 6 

41,065,750 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5007 7 

42,155,750 90CM کنار شیشه وک پلوپز شعله   پنج  5008 8 

42,934,010 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5009 9 

42,674,590 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5010 10 

43,323,140 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5012 11 

40,988,360 90CM شیشه وک پلوپز وسط شعله   پنج  5013 12 

47,473,860 90CM شیشه وک سفید پلوپز وسط شعله   پنج  5015 13 

48,900,670 90CM شیشه وک پلوپز کنار سفیدشعله   پنج  5017 14 

41,507,200 90CM ربع شیشه ای شعله کنار کاپ مشعله   پنج  5023 15 

 

 

 

 

 

 

 

های صفحه ای استیل سینجر زلیست قیمت اجاق گا  

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

34,243,440 61CM  4001 چهار شعله استیل S 1 

46,047,050 90CM  5000 پنج شعله استیل درب شیشه ای S 2 

50,327,480 90CM  6001 شش شعله استیل S 3 

50,976,030 90CM  شعله استیل پنل شیشهشش  6002 S 4 

46,436,180 90CM  5003 پنج شعله استیل S 5 

45,657,920 90CM  5001 پنج شعله استیل S 6 

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

22,699,250 30CM 1001 تک شعله شیشه مشکی دوال D 1 

26,979,680 30CM  2 2001 دو شعله شیشه مشکی وک 
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ولوم (     6 )   دوالقیمت اجاق گازهای صفحه ای سینجر    یستل   5  شعله    

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

45,528,210 90CM شیشه دوال پلوپز کنار شعله   پنج  5001 D 1 

44,490,530 90CM شیشه دوال پلوپز کنار شعله   پنج  5003 D 2 

44,490,530 90CM شیشه دوال پلوپز وسطشعله   پنج  5005 D 3 

44,490,530 90CM شیشه دوال پلوپز وسطشعله   پنج  5006 D 4 

43,841,980 90CM شیشه دوال پلوپز وسطشعله   پنج  5007 D 5 

46,436,180 90CM پلوپز وسط  کالسیکشیشه ای  شعله   پنج  5007 DCL 6 

45,528,210 90CM شیشه دوال پلوپز وسطشعله   پنج  5008 D 7 

45,139,080 90CM شیشه دوال پلوپز وسطشعله   پنج  5012 D 8 

49,678,930 90CM شیشه دوال سفید پلوپز وسط شعله   پنج  5015 D 9 

45,139,080 90CM آینه ای پلوپز وسط شعله   پنج  5019 D 10 

45,139,080 90CM آینه ای پلوپز وسط شعله   پنج  5020 D 11 

43,452,850 90CM پلوپز وسط کاپ مربع شیشه شعله   پنج  5022 D 12 

45,139,080 90CM آینه ای پلوپز کنار شعله   پنج  5024 D 13 

   لیست قیمت اجاق گازهای صفحه ای سینجر چند شعله   

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

29,833,300 60CM شیشه وکشعله  سه  3001 1 

34,502,860 60CM  شیشه وک شعله چهار  4001 2 

39,820,970 60CM  شیشه سفید وک شعله چهار  4002 3 

47,344,150 90CM  شیشه مشکی شعله شش  6000 4 

49,938,350 90CM  شیشه سفید وک شعله شش  6005 5 
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سینجر لیست قیمت هودهای    

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

33,205,760 90CM  1 400 هود فلت ، مشکی ، برد لمسی 

31,778,950 90CM    سانت مخفی ، با پنل کشویی ، هود  90  213 2 

29,833,300 60CM    سانت  3 212 هود مخفی ، بدون پنل کشویی ،  60

23,347,800 70CM  4 211 هود مخفی ، پنل تاچ 

39,691,260 90CM    سانت  5 209 هود استیل کالسیک سری فلت با ریموت  90

33,205,760 90CM  ، مسی برد ل،  شیشه متحرکهود مورب مشکی  105 6 

41,118,070 90CM  مسی برد ل،  شیشه متحرک،   سفیدهود مورب  106 7 

36,837,640 90CM ی هود مورب مشکی آینه ا  118 8 

36,837,640 90CM  مورب مشکی آینه ای هود  119 9 

34,243,440 90CM  10 121 هود مورب مشکی ، جک دار ، غیر همسطح 

41,118,070 90CM  11 122 هود مورب سفید ، شیشه متحرک ، برد لمسی 

33,335,470 90CM  12 123 هود مورب مشکی طرح دار ، شیشه متحرک ، برد لمسی 

33,335,470 90CM  13 124 هود مورب مشکی طرح دار ، شیشه متحرک ، برد لمسی 

33,335,470 90CM  14 125 هود مورب مشکی ، شیشه متحرک ، برد لمسی 

44,749,950 90CM  مورب ، برد لمسیشیشه  ،  سفیدهود  126 15 

36,318,800 90CM  16 130 هود مشکی ، شیشه فلت 

35,021,700 90CM  استیلهود  130 S 17 

38,005,030 90CM  18 308 هود مشکی ، جک دستی 

34,243,440 90CM  19 301 هود مشکی  ، شیشه مورب ، موتور کم صدا 

41,118,070 90CM  20 302 هود مشکی  ، شیشه مورب ، موتور کم صدا 
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 لیست قیت فرهای توکار  مدل اکونومی سینجر 

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

62,131,090 60CM   8601 اسمارت،برق و گاز،شیشه مشکی،دو ولوم،برد نمایشگر لمسی ،جوجه گردان EA 1 

62,131,090 60CM   8601 کالسیک،اسمارت،برق و گاز،شیشه مشکی،دو ولوم،برد نمایشگر لمسی ،جوجه گردانCL EA 2 

66,152,100 60CM   8602 اسمارت،برق و گاز،شیشه سفید،دو ولوم،برد نمایشگر لمسی ،جوجه گردان EAW 3 

63,428,190 60CM   8603 اسمارت،برق و گاز،شیشه استیل،دو ولوم،برد نمایشگر لمسی ،جوجه گردان EA 4 

63,428,190 60CM   8609 اسمارت،برق و گاز،شیشه استیل،دو ولوم،برد نمایشگر لمسی ،جوجه گردان EA 5 

63,428,190 60CM   8613 اسمارت،برق و گاز،شیشه استیل،دو ولوم،برد نمایشگر لمسی ،جوجه گردان EA 6 

48,381,830 60CM  8633 برق و گاز،شیشه مشکی،سه ولوم،بدون فندک اتومات EA 7 

48,381,830 60CM   8633 کالسیک،برق و گاز،شیشه مشکی،سه ولوم،بدون فندک اتوماتCL EA 8 

فرهای توکار برق و گاز مدل لوکس سینجر لیست قیمت        

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

72,248,470 60CM 8601 اسمارت ، برق و گاز ، شیشه مشکی A 1 

77,436,870 60CM   سفیداسمارت ، برق و گاز ، شیشه  8602 A 2 

73,286,150 60CM  8606 اسمارت ، برق و گاز ، شیشه مشکی ، فریم استیل باال و پایین A 3 

73,286,150 60CM  8609 اسمارت ، برق و گاز ، شیشه مشکی ، فریم استیل کامل A 4 

73,286,150 60CM  8617 اسمارت ، برق و گاز ، شیشه مشکی ، فریم استیل کناره ها A 5 

73,286,150 60CM  8624 اسمارت ، برق و گاز ، شیشه مشکی ، فریم استیل کنار و پایین A 6 
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 لیست قیت فرهای توکار فول برق مدل لوکس سینجر 

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

80,939,040 60CM   دو ولوم شیشه مشکی ، تاچ ،  7607 A 1 

66,152,100 60CM  ولوم ) با کانوکشن ( شیشه مشکی ، تاچ ، دو  7608 A+ 2 

83,662,950 60CM   7612 شیشه مشکی ، تمام تاچ A 3 

86,516,570 60CM   7612 شیشه سفید ، تمام تاچ WA 4 

84,830,340 60CM   7614 تمام استیل ، تاچ ، دو ولوم A 5 

80,939,040 60CM  7616 شیشه مشکی ، دور آینه ای ، تاچ ، دو ولوم A 6 

80,939,040 60CM  (  سیکال ی و مسی ، مدل کالیشیشه مشکی ، سه ولوم ) ولوم ط  7617CLA 7 

83,662,950 60CM   7620 شیشه مشکی ، تمام تاچ A 8 

مدل لوکس سینجر        قیمت فرهای توکار عرض   یستل    80    

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

105,843,360 80CM   1 7800 شیشه مشکی تمام تاچ 

111,420,890 80CM   2 7802 شیشه سفید تمام تاچ 

103,378,870 80CM  3 7803 شیشه مشکی لمسی دو ولوم 

105,843,360 80CM  4 7804 شیشه مشکی با فریم استیل باال و پایین لمسی دو ولوم 

   لیست قیمت فرهای توکار فول گاز سینجر   

56,866,390 60CM 9602 فول گاز ، دارای جرقه زن پشت ولوم ، جوجه گردان ، تایمر لمسی دیجیتالی E 1 

61,040,000 60CM  9603 فول گاز ، دارای جرقه زن پشت ولوم ، جوجه گردان ، تایمردار E 2 
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مینی فر لیست قیمت   40 لیتری سینجر  

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

 
70,043,400 

 
 

60CM 

تلسکوپی ، سینی لعابی ، شلف استیک پزی   لمینی فر ، برد لمسی ، دارای یک ری  

وجه گردان ، مجهز به فن کانوکشن ، پخت موتور ج 3D ا درب آرا بند و آسان بازشو، ب  

میت پراب    

 
760 M 

 
1 

 
72,648,500 

 
 

60CM 

تلسکوپی ، سینی لعابی ، شلف استیک پزی  لمینی فر ، برد لمسی ، دارای یک ری  

وجه گردان ، مجهز به فن کانوکشن ، پخت موتور ج 3D ا درب آرا بند و آسان بازشو، ب  

، فریم استیل  میت پراب   

 
760 MAS 

 
2 

 

 لیست قیمت فرهای توکار فول برق 75  لیتری سینجر

 ردیف  مدل محصول  شرح  ابعاد قیمت مصرف 

 
92,094,100 

 
 

60CM 

طبقه مجزا ،  2 سینی لعابی ، شلف  ریل تلسکوپی در    2  برد لمسی ، 7 طبقه مفید ، 2

جوجه گردان ، مجهز به فن کانوکشن ، پخت استیک پزی ، موتور 3D، لعاب سلف کلین    

سان بازشو ، میت پراب با درب آرام بند و آ  

 
750 F 

1 

 
95,347,750 

 
 

60CM 

طبقه مجزا ،  2 سینی لعابی ، شلف  ریل تلسکوپی در    2  برد لمسی ، 7 طبقه مفید ، 2

جوجه گردان ، مجهز به فن کانوکشن ، پخت استیک پزی ، موتور 3D، لعاب سلف کلین    

استیل   م، فریسان بازشو ، میت پراب با درب آرام بند و آ  

 
750 FS 

 
2 

 
101,173,800 

 
 

60CM 

طبقه مجزا ،  2 سینی لعابی ، شلف  ریل تلسکوپی در    2  برد لمسی ، 7 طبقه مفید ، 2

   ،3D فن کانوکشن ، پخت دو جوجه گردان ، مجهز به استیک پزی ، موتور  

سان بازشو ، میت پراب لعاب سلف کلین ، با درب آرام بند و آ  

 
750 2F 

 
3 

 
104,422,000 

 
 
60CM 

طبقه مجزا ،  2 سینی لعابی ، شلف  ریل تلسکوپی در    2  برد لمسی ، 7 طبقه مفید ، 2

   ،3D فن کانوکشن ، پخت دو جوجه گردان ، مجهز به استیک پزی ، موتور  

م استیل ،فری سان بازشو ، میت پراب لعاب سلف کلین ، با درب آرام بند و آ  

 
750 2F 

 

 
4 


