
اندازه: ۵۰ سانتیمتر

HOSTARIA ANTRANERO MOON INOX MOON WHITE MOON BLACK

B 1150 B 1060-B 1090 B 1780 BLACK B 1160- B 1170 B 1660 - B 1670

B 2660-B 2670

VINTAGE

COLLIER ISLAND

  نصب: زیر کابینتی        جنس: شیشه مشکی 
  مکش: m3/h ۵۰۰      مدل کلید: لمسی

  نصب: جزیره                 جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۷۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره        رنگ: مشکی  ذغالی - مسي
۵۵۰ m3/h :مکش  

  نصب: جزیره                 جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 رنگ:  سفید
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 رنگ: مشکی
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 جنس: کروم 
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 رنگ:  سفید 
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 رنگ:  مشکی 
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 جنس: استیل براق 
  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۸۰۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: توکار )مخفی(
  جنس: استیل و صفحه سرامیک 

  مکش: m3/h ۶۰۰      مدل کلید: لمسی - ریموت کنترل

اندازه: ۵۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: ۵۰ سانتیمتر اندازه: ۵۰ سانتیمتر اندازه: ۵۰ سانتیمتر

اندازه: ۵۰ سانتیمتر اندازه: ۵۰ سانتیمتر اندازه: ۵۰ سانتیمتر

اندازه: ۴۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر اندازه: ۸۰-۵۲ سانتیمتر اندازه: ۸۰ سانتیمتراندازه: ۷۰-۵۲ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر اندازه: ۱۱۰ سانتیمتر

اندازه: ۷۰-۵۲ سانتیمتر

اندازه: 3۲ سانتیمتر

SPHERA CHROME SPHERA WHITE SPHERA BLACK 

Glassic

  نصب: توکار)کشویی(        جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۵۰۰          مدل کلید : فشاری

  نصب: توکار)کشویی(       جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۵۰۰         مدل کلید: فشاری

  نصب: توکار)مخفی(         جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۶۸۰        مدل کلید: فشاری

  نصب: توکار)مخفی(         جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۶۰۰        مدل کلید: فشاری

GARDA

اندازه: ۷۰ سانتیمتر
  نصب: توکار)مخفی(        جنس: استیل 

  مکش: m3/h ۷۱۰        مدل کلید: فشاری

  نصب: توکار)مخفی(
  جنس: استیل مشکی و شیشه مشکی 

Slider ۸۰۰      مدل کلید: لمسی m3/h :مکش  

  نصب: جزیره
  جنس: استیل و شیشه مشکی 

۸۰۰ m3/h :مکش  
  مدل کلید: فشاری - دوطرفه

  نصب: جزیره                  جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۸۰۰       مدل کلید: فشاری

B 4250

VISSO

اندازه: ۷۰ سانتیمتر
  نصب: توکار)مخفی(        جنس: استیل 

  مکش: m3/h ۷۱۰       مدل کلید: فشاری
  مجهز به سنسور حرارتی

B 5050

اندازه: 9۰ سانتیمتر
  نصب: جزیره       جنس: استیل و شیشه مشکی 

  مکش: m3/h ۸۰۰      مدل کلید: لمسی

  نصب: جزیره        جنس: استیل و شیشه 
  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

B 4140

اندازه: 9۰ سانتیمتر
  نصب: جزیره                  جنس: استیل و شیشه 

  مکش: m3/h ۸۰۰       مدل کلید: لمسی

اندازه: 9۰ سانتیمتر
  نصب: جزیره                 جنس: استیل 

  مکش: m3/h ۸۰۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: جزیره                 رنگ: مشکی - سفید 
اندازه: ۶۵.۵ سانتیمتر  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

GEMINI BLACK / WHITE CUBE BLACK / WHITE

  نصب: جزیره
  رنگ: سفید - مشکی 

۵۵۰ m3/h :مکش  
  مدل کلید: فشاری

اندازه: ۵۰ سانتیمتر

VERTIGO

  نصب: جزیره                 جنس: استیل 
اندازه: ۱۰۰×۵۰ سانتیمتر  مکش: m3/h ۵۵۰      مدل کلید: فشاری

DOUBLE VERTIGO

  نصب: جزیره                 جنس: استیل براق
  مکش: m3/h ۸۰۰      مدل کلید: فشاری

HOSTARIA WHITE

  نصب: جزیره
۵۵۰ m3/h :اندازه: ۵۰ سانتیمتر  رنگ: سفید        مکش

اندازه: ۴۰×۴۰ سانتیمتر

IS 505 B 4180

OUTLINE

B 0055



B 3260-B 3290 B 3620-B 3920

KITE BLACK / WHITE

FLAP BLACK / WHITE

B 1295 B 2368-B 2398 TRIKOLO EQUINOX CHROME FORTE ELLA 90 BLACK

B 1795DORO B 3670-B 3970 B 3380 B 3671- B 3971

SHELF FUSION INOX / GOLD B 3942 SMOOTH

THETA

B 3490 WHITE B 1795 WHITE

B 2665- B 2685

ZETA

B 1695 B 2968-B 2998 CTW 1490 B-W

MASK AZIMUTH QUADRA SURFFLUTTA BLACK

اندازه: ۸۰ سانتیمتر

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: شیشه سفید- شیشه مشکی 

  مکش: m3/h ۷۰۰      مدل کلید: لمسی

  نصب:
   دیواری شیب دار 

            ۸۵۰ m3/h :جنس: شیشه مشکی       مکش  
  مدل کلید: لمسی

  نصب:
    دیواری شیب دار

  جنس: شیشه مشکی 
  مکش: m3/h ۸۰۰         مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: استیل و شیشه مشکی 

  مکش: m3/h ۱۰۶۰-۵۷۰       مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: کروم و شیشه سفید 

  مکش: m3/h ۷۵۰        مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: شیشه سفید 

  مکش: m3/h ۷۴۰       مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری                جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۶۰۰       مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار       جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری                جنس: استیل 
  مکش: m3/h ۸۰۰       مدل کلید: فشاری

  نصب:
   دیواری شیب دار

  جنس: شیشه مشکی 
  مکش: m3/h ۸۰۰         مدل کلید: لمسی

  نصب:
    دیواری شیب دار 

  جنس: شیشه مشکی 
  مکش: m3/h ۸۰۰          مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار
  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری

  جنس: شیشه مشکی و استیل براق- شیشه سفید و استیل براق            

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: شیشه مشکی و استیل  

  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: شیشه مشکی و استیل  

  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: فلز مشکی و استیل  

  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: شیشه مشکی و استیل  

  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: استیل و شیشه مشکی  

  مکش: m3/h ۸۰۰      مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: شیشه آینه ای و استیل/ طالیی براق  

  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری
  نصب: دیواری شیب دار      جنس:  شیشه سفید  

  مکش: m3/h ۸۵۰      مدل کلید: لمسی

  نصب: زیر کابینتی          جنس: استیل  
  مکش: m3/h ۴۵۰       مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: فلز و شیشه مشکی

  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری 
  جنس: استیل و صفحه سرامیک - تمام مشکی

  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری               جنس: استیل
  مکش: m3/h ۷۱۵      مدل کلید: فشاری

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: استیل و شیشه مشکی

  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: استیل و شیشه مشکی

  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب:  دیواری شیب دار 
  جنس: استیل و شیشه مشکی  

  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: استیل و شیشه مشکی

  مکش: m3/h ۶۰۰       مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: شیشه مشکی - سفید  

  مکش: m3/h ۸۵۰       مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: شیشه مشکی- سفید

  مکش: m3/h ۸۵۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: استیل و شیشه مشکی- سفید

  مکش: m3/h ۶۵۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار 
  جنس: شیشه مشکی  و استیل

  مکش: m3/h ۷۴۰      مدل کلید: فشاری

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر

اندازه: ۸۰ سانتیمتر

اندازه: ۸۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر اندازه: ۸۰ سانتیمتر

اندازه: ۸۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰- ۶۰ سانتیمتر

اندازه: ۸۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر اندازه: 9۰ سانتیمتراندازه: ۸۰-۶۰ سانتیمتر

اندازه: ۸۰ سانتیمتر اندازه: ۸۰ سانتیمتر اندازه: ۸۰ سانتیمتر اندازه: ۸۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰- ۶۰ سانتیمتر

اندازه:  ۸۰ سانتیمتر

  نصب: دیواری
  جنس: استیل وشیشه

  مکش: m3/h ۶۰۰         مدل کلید: لمسی   
اندازه:  9۰ سانتیمتر

اندازه: ۸۰ سانتیمتر

  نصب: دیواری
  جنس: استیل و شیشه مشکی 

  مکش: m3/h ۱۰۶۰-۵۷۰         مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری شیب دار
  جنس: فلز و شیشه - رنگ سفید 

  مکش: m3/h ۸۰۰        مدل کلید: لمسی

  نصب: دیواری
  جنس: استیل و شیشه مشکی 

  مکش: m3/h ۷۴۰     مدل کلید: لمسی

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

اندازه: 9۰ سانتیمتر

DUNE B 1260- B 1290

B 3490 BLACK

اندازه: 9۰ سانتیمتر

B 2060-B 2090

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر اندازه: 9۰ سانتیمتر

  نصب:
   دیواری شیب دار

  جنس: شیشه مشکی 
  مکش: m3/h ۸۵۰          مدل کلید: لمسی

اندازه: 9۰-۶۰ سانتیمتر


