




SUMMILUX

Chromed
 Metal

Polished
 Copper

 

اندازه     50 سانتی متر

نصب     جزیره و دیواري 

جنس     شیشه سکوریت + کروم ، شیشه سکوریت + مسی  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

550     m/h مکش

53      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     3

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و  

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به ریموت کنترل       

ساخت ایتالیا

SUMMILUX

34

38.5

55-130

50.5

32.5

SHINING
 

5 سانتی متر اندازه     0

نصب     جزیره و دیواري 

جنس     مسی  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

550     m/h مکش

53      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و   

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به ریموت کنترل       

ساخت ایتالیا

32.5

50

39

55-130

 

35

57-156

80

32

SEASHELL
 

اندازه     80 سانتی متر

نصب     جزیره 

جنس     استیل براق ، مشکی مات

  سفید مات ، سفید صدفی  

ریموت کنترل     مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

800     m/h مکش

67      db    درجه صدا
عدد لامپ نئون   روشنایی     4

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به ریموت کنترل       

ساخت ایتالیا

Matt White

Matt Black

Pearl White

Shiny Inox

Glass

Black Glass

INTERSTELLAR

58.5-130

32.5

67

49

38

 

 

اندازه     70 سانتی متر

نصب     جزیره 

کریستال جنس     استیل + کریستال  مشکی ، استیل + 

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

550     m/h مکش

53      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     3

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و   

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به ریموت کنترل   

ساخت ایتالیا





120

86-115

41.5

60
5

23

 

120 سانتی متر اندازه     

نصب     جزیره 

جنس     استیل + شیشه سکوریت  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900       m/h مکش

62      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی بوگیر 

  با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به  داکت      

ساخت ایتالیا

SERENDIPITY ISLAND

CHROME 
 

9 سانتی متر 6 و 0 اندازه     0

نصب     جزیره 

جنس     استیل براق 

مدادي فشاري   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

55      db    درجه صدا
 LED  4 عدد لامپ ، LED عدد لامپ روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستشو

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر       

ساخت ایتالیا

 82.5-118.5

43
58-85

AUDREY

Classic

Heavy Metal

39.5

49

31

55-130

32

 

اندازه     50 سانتی متر

نصب     جزیره و دیواري 

جنس     استیل براق ، سفید  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

550     m/h مکش

53      db   درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به ریموت کنترل       

ساخت ایتالیا

55-130

32

39

50

20

EDITH
 

اندازه     50 سانتی متر

نصب     جزیره و دیواري 

جنس     استیل براق ، رنگی  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

550     m/h مکش

53      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به ریموت کنترل       

ساخت ایتالیا

Heavy Metal Rock

Jazz Classic





 

اندازه     75 سانتی متر

نصب     دیواري 

جنس     مواد ترکیبی مشکی ، مواد ترکیبی سفید  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

54      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

قابلیت  نصب داکت      

ساخت ایتالیا

25

90
18

48.5

52.5

105.5-147

24

L̀ ESSENZA

Black Glass

White Glass

 

اندازه     90 سانتی متر

نصب     دیواري 

جنس     شیشه سکوریت مشکی ، شیشه سکوریت سفید  

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

65      db    درجه صدا
هالوژ ن  عدد روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به  سیستم مکش محیطی

 مجهز به داکت       

ساخت ایتالیا

75

75 67

OM AIR
 

75 سانتی متر اندازه     

نصب     دیواري 

جنس     شیشه سکوریت مشکی

  شیشه سکوریت سفید ، شیشه سکوریت رنگی

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

59      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

مجهز به فیلتر ذغالی بوگیر با عمر طولانی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به  سیستم مکش محیطی

 قابلیت نصب داکت       

ساخت ایتالیا

 

White Glass

Pop Glass

Beauty GlassNature Glass

Vintage Glass

Black Glass

ELLE

White Glass

Black Glass

 

اندازه     80 سانتی متر

نصب     دیواري 

جنس     شیشه سکوریت مشکی ، شیشه سکوریت سفید 

لمسی     مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

62      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به  هشداردهنده دماي بالا       

نصب داکتقابلیت 

57

81

36

47.5

75

6675

CONCETTO

Black
 Cristalplant

White
 Cristalplant



25

90

52.5
48.5

103.5-146.5

24

MAJESTIC
 

90 سانتی متر اندازه     

نصب     دیواري 

جنس     استیل + شیشه سکوریت مشکی 

  استیل + شیشه سکوریت سفید   

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

65      db    درجه صدا
هالوژ ن  عدد روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

 مجهز به داکت      

Black Glass

White Glass

25 24

38.5-71

47.5
52.5

60-90

STRIPE LUX

Black GlassStainless Steel

White Glass

 

9 سانتی متر 6 و 0 اندازه     0

نصب     دیواري 

جنس     استیل ، شیشه سکوریت مشکی 

  شیشه سکوریت سفید  

فشاري یا لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900     m/h مکش

65      db    درجه صدا
هالوژن  عدد روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به  سیستم مکش محیطی

مجهز به  داکت      





27

28

32-3456.5-86.5-116.5

30.5

BOX IN PLUS
 

12 سانتی متر 9 و 0 و 0  6 اندازه     0

نصب     مخفی 

جنس     استیل + شیشه سکوریت سفید

چرخشی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     3 

800     m/h مکش

68      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر      

ساخت ایتالیا

27

28

32-3456.5-86.5-116.5

30.5

BOX IN
 

12 سانتی متر 9 و 0 و 0  6 اندازه     0

نصب     مخفی 

جنس     استیل

چرخشی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     3 

700     m/h مکش

67      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر      

ساخت ایتالیا

28.5

75
30

14

71

0.5

12

ELIPLANE
 

اندازه     جهت یونیت80  سانتی متر به بالا

نصب     مخفی 

جنس     استیل 

کشویی الکترونیکی   مدل کلید   

تعداد موتور     2

تعداد دور موتور     3 

480     m/h مکش

71      db    درجه صدا
لامپ نئون  عدد روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

ساخت ایتالیا

26 69.5

72.5

24.5

29

ELIBLOC HT
 

اندازه     جهت یونیت80  سانتی متر به بالا

نصب     مخفی 

جنس     استیل طوسی  

کشویی مکانیکی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

800     m/h مکش

64      db    درجه صدا
عدد هالوژ ن روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی     

ساخت ایتالیا



 

83

29
35

26.5

85

hoodSI Wing Touch 85 Steel Black , 
Steel White

 

85  سانتی متر اندازه     

نصب     مخفی

جنس     استیل + شیشه سکوریت مشکی ، استیل + شیشه سکوریت سفید     

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     4 

900       m/h مکش

71      db    درجه صدا
لامپ  عدد روشنایی     1

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستش و 

قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

تایمر م جهز به 

 ساخت ایتالیا      

 made  in  ITALY

HoodFA Feleti 85 Steel 
 

90 سانتی متر اندازه     

نصب     مخفی 

جنس     استیل 

لمسی   مدل کلید   

تعداد موتور     1

تعداد دور موتور     3 

750     m/h مکش

65      db    درجه صدا
  LED عدد لامپ روشنایی     2

فیلتر چربی     آلومینیومی قابل شستشو

 مجهز به فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر       

ساخت ایتالیا

25.5

76

80

29



hobMU Filo 5G Side 90 Steel



 

صفحه گاز     90 سانتی متر  

جنس     استیل ساده

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپز برنجی حرفه اي سه ژیگلوره دوحالته

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز به  پایه قهوه جوش

DEFENDI   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

hobB Bella 5G B Center 92 Steel With
Brass Burner

3.5

54
92.5

52
90.5

100

51

97

48

5.5

Glass Steel Black Glass White Glass

 

10 سانتی متر  صفحه گاز     0

جنس     شیشه سکوریت نقره اي ، شیشه سکوریت مشکی

  شیشه سکوریت سفید  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

DEFENDI   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

hobMU Cristallo 5G Side 100 Glass Steel
Glass Black , Glass White

White GlassGlass Steel Black Glass

 

صفحه گاز     90 سانتی متر 

جنس     شیشه سکوریت نقره اي ، شیشه سکوریت مشکی

  شیشه سکوریت سفید  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

DEFENDI   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

hobMU Cristallo 5G Center 92 Glass 
Steel , Glass Black , Glass White

51

92

5.5

48

86.5

hobMU Cristallo 5G Side 92 Glass Steel
Glass Black , Glass White

 

صفحه گاز     90 سانتی متر  

جنس     شیشه سکوریت نقره اي ، شیشه سکوریت مشکی

  شیشه سکوریت سفید  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

DEFENDI   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا
51

92

5.5

48

86.5

Glass Steel Black Glass White Glass



hobMU Standard 5G Side 90 Black
 

صفحه گاز     90 سانتی متر

جنس     لعاب مشکی 

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز به  چهارپایه قهوه جوش

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

51
89

6.5

48
86

hobMU Filo 5G Side 90 Steel

صفحه گاز     90 سانتی متر

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز به  چهارپایه قهوه جوش

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

51
89

6.5

48
86

hobMU Pro 5G Center 90 Steel
 

صفحه گاز     90 سانتی متر

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز به  چهارپایه قهوه جوش

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

89

84.5

51.5

7

49.5

hobMU Filo 5G Side 90 Steel Black

صفحه گاز     90 سانتی متر  

جنس     استیل ساده + لعاب مشکی  

تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز به  چهارپایه قهوه جوش

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

51
89

6.5

48
86



hobB Bellizi 5G Center 90 Steel
 

صفحه گاز     90 سانتی متر  

جنس     استیل ساده

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار سه ژیگلوره دوحالته

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز ب ه پایه قهوه جوش

DEFENDI   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

84
48

4

50
86

hobB Berra 5G Center 86 Steel
 

صفحه گاز     90 سانتی متر  

جنس     استیل ساده

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرك

مجهز به  ترموکوپل و فندك

مجهز به  پایه قهوه جوش

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

84
48

4

50
86



hobFA Cristallo 2ES40CBBS
2ES40CBV , 2ES40CWV

Ceramic 
Black

Ceramic 
Grey

White

Ceramic 
Brushed

Black

 

صفحه برقی     40 سانتی متر 

جنس     سرامیک مشکی مات ، سرامیک مشکی ، سرامیک سفید خاکستري

  مدل کلید      اسلایدي

تعداد المنت     2 عدد 

قدرت گرمایی (max)     2900 وات

مجهز به 9 درجه گرمایی

مجهز به  سیستم ایمنی دماي بالا

مجهز به  سیستم قفل ایمنی

مجهز به  سیستم توقف خودکار

مجهز به  سیستم ایمنی سرریز غذا

مجهز به چراغ هشدار

مجهز به تایمر

ساخت ایتالیا

4

38
51

49
36

hobFA Cristallo 5ES90CBV , 5ES90CWV

Ceramic 
Grey White

Ceramic Black

 

صفحه برقی     90 سانتی متر 

جنس     سرامیک مشکی ، سرامیک سفید خاکستري

  مدل کلید      اسلایدي

تعداد المنت     5 عدد 

قدرت گرمایی (max)     8600 وات

مجهز به 9 درجه گرمایی

مجهز به  سیستم ایمنی دماي بالا

مجهز به  سیستم قفل ایمنی

مجهز به  سیستم توقف خودکار

مجهز به  سیستم ایمنی سرریز غذا

مجهز به چراغ هشدار

مجهز به تایمر

ساخت ایتالیا

51

90

88
49

4

hobFA Cristallo 4ES60CBBS
4ES60CBV , 4ES60CWV

Ceramic 
Black

Ceramic 
Grey

White

Ceramic 
Brushed

Black

 

صفحه برقی     60 سانتی متر 

جنس     سرامیک مشکی مات ، سرامیک مشکی ، سرامیک سفید خاکستري

  مدل کلید      اسلایدي

تعداد المنت     4 عدد 

6 وات 300     (max) قدرت گرمایی

مجهز به 9 درجه گرمایی

مجهز به  سیستم ایمنی دماي بالا

مجهز به  سیستم قفل ایمنی

مجهز به  سیستم توقف خودکار

مجهز به  سیستم ایمنی سرریز غذا

مجهز به چراغ هشدار

مجهز به تایمر

ساخت ایتالیا
4

51 58

56 49



56
58.5

5555

Black Glass White GlassSatin SteelVintage Steel White GlassBlack Glass

OvenBA Velvet E 60 GLBL StLiner AUTO
DOOR , GLWH StLiner AUTO DOOR

OvenBA Velvet E 60 GLBL StLiner 
GLWH StLiner , St StLiner , StVI StLiner

 

فر برق     60 سانتی متر 

جنس     شیشه سکوریت مشکی ، شیشه سکوریت سفید

65 لیتر   حجم خالص      

تعداد عملکرد     10 

محفظه داخلی      تمام استیل

مدل کلید      لمسی

250 درجه سانتی گراد حداکثر دما      

2/7 کیلووات حداکثر توان مصرفی      

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به 16 برنامه پخت اتوماتیک

مجهز به 36 برنامه پخت دستی با قابلیت ذخیره سازي

مجهز به 2 عدد روشنایی

مجهز به منوي چند زبانه

مجهز به گریل برقی

مجهز به 1 سینی استیل با عمق معمولی ، 2 سینی مشبک

مجهز به 3 جفت ریل تلسکوپی با قابلیت خارج شدن تا نیمه

مجهز به تایمر

مجهز به سیستم قفل ایمنی و درب سرد

مجهز به سیستم توقف خودکار جهت بهینه سازي مصرف انرژي

مجهز به حسگر دماي پخت

مجهز به سیستم عیب یابی و نشانگر اخطار احتمالی

مجهز به حافظه خاموش

 USB مجهز به پورت

مجهز به هشدار اتمام پخت غذا

قابلیت یخ زدایی

قابلیت باز شدن درب فر به صورت اتوماتیک

 A کلاس انرژي

ساخت ایتالیا

 

فر برق     60 سانتی متر 

جنس     استیل خش دار ، استیل ، شیشه سکوریت مشکی

  شیشه سکوریت سفید

65 لیتر   حجم خالص      

تعداد عملکرد     10 

محفظه داخلی      تمام استیل

مدل کلید      لمسی

250 درجه سانتی گراد حداکثر دما      

2/7 کیلووات حداکثر توان مصرفی      

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به 16 برنامه پخت اتوماتیک

مجهز به 36 برنامه پخت دستی با قابلیت ذخیره سازي

مجهز به 2 عدد روشنایی

مجهز به منوي چند زبانه

مجهز به گریل برقی

مجهز به 1 سینی استیل با عمق معمولی ، 2 سینی مشبک

مجهز به 3 جفت ریل تلسکوپی با قابلیت خارج شدن تا نیمه

مجهز به تایمر

مجهز به سیستم قفل ایمنی و درب سرد

مجهز به سیستم توقف خودکار جهت بهینه سازي مصرف انرژي

مجهز به حسگر دماي پخت

مجهز به سیستم عیب یابی و نشانگر اخطار احتمالی

مجهز به حافظه خاموش

 USB مجهز به پورت

مجهز به هشدار اتمام پخت غذا

قابلیت یخ زدایی

 A کلاس انرژي

ساخت ایتالیا

56
58.5

5555



Unique

hobBA Unique 5G 100 StVI



hobBA Unique 5G 90 StVI

Unique



SinkBA Unique 2B 80 StVI AUTO COVER

Unique



hobBA Unique 5G 100 StVI
 

صفحه گاز     100 سانتی متر 

جنس     استیل خش دار

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

98

43

5

100

45

OvenBA Unique E 60 StVI

49

51

77

79

58
56-57

5555

SinkBA Unique 2B 80 StVI AUTO COVER

 

فر برق     60 سانتی متر 

جنس     استیل خش دار

65 لیتر   حجم خالص      

تعداد عملکرد     10 

محفظه داخلی      لعاب

مدل کلید      لمسی دیجیتالی

250 درجه سانتی گراد حداکثر دما      

2/7 کیلووات حداکثر توان مصرفی      

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به 16 برنامه پخت اتوماتیک

مجهز به 2 عدد روشنایی

مجهز به گریل برقی

مجهز به 1 سینی با عمق معمولی ، 2 سینی مشبک

مجهز به تایمر

مجهز به سیستم قفل ایمنی و درب سرد

قابلیت یخ زدایی

 

x 79 سانتی متر سینک 2 لگن     51

 جنس     استیل خش دار  

نصب     توکار 

عمق     20 سانتی متر

ضخامت     0/8 میلی متر رویه ، 1 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

ساخت ایتالیا

A کلاس انرژي 

ساخت ایتالیا

hobBA Unique 5G 90 StVI
 

صفحه گاز     90 سانتی متر 

جنس     استیل خش دار

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

4.5

84
48

86
51



hobBA Lab 5G 90 St StGrid

Lab



hobBA Lab 5G 90 St

Lab



hobBA Lab 5G 90 St

Lab



hobBA Lab 5G 90 St
 

صفحه گاز     90 سانتی متر 

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

SinkBA Lab 2B1D 116 St AUTO

116.5

114

49

51.5

 

116/5 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     51/5

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار (چپ و راست) 

عمق     21/5 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

ساخت ایتالیا

hobBA Lab 5G 90 St StGrid
 

صفحه گاز     90 سانتی متر 

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     استیل 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

87.5

49

7

85

51.5

87.5

49

7.5

85

51.5



SinkBA Tao 2B 130 St AUTO , hobBA Tao 4G 130 St

Tao



134

56

SinkBA Tao 2B 130 St AUTO
 

13 سانتی متر 4 x سینک 2 لگن     56

جنس     استیل ساده

نصب     توکار 

عمق     18 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي هر لگن به طور مجزا

ساخت ایتالیا

88.5

49

84

51.5

SinkBA Tao 2B 90 St AUTO
 

سانتی متر  8 8/5  x سینک 2 لگن     51/5

جنس     استیل ساده

نصب     توکار 

عمق     18 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

ساخت ایتالیا

56

134

hobBA Tao 4G 130 St
 

صفحه گاز     130 سانتی متر 

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

hobBA Tao 4G 90 St
 

صفحه گاز     90 سانتی متر 

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      4 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

SABAF   سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

49

5.5

49

88.5
51.5

84



SinkBA Select 2B1D 116 St Center AUTO

Select



hobBA Select 5G 100 St , St Flat
 

صفحه گاز     100 سانتی متر 

جنس     استیل ساده  

تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

 SABAF  سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

SinkBA Select 2B1D 116 St Center AUTO

SinkBA Select 2B1D 116 St Side

116

114

50

48

116

114

50

48

 

سانتی متر   116 x سینک 2 لگن 1 سینی     50

جنس     استیل ساده  

نصب     توکار (راست) 

عمق     20 سانتی متر

ضخامت     0/8 میلی متر رویه ، 0/7 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

ساخت ایتالیا

 

سانتی متر  116 x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار (چپ و راست) 

عمق     20 سانتی متر

ضخامت     0/8 میلی متر رویه ، 0/7 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

ساخت ایتالیا

hobBA Select 5G 90 St , St Flat
 

صفحه گاز     90 سانتی متر 

جنس     استیل ساده  

  تعداد شعله      5 عدد

نوع شبکه     چدن 

نوع شعله     پلوپزدار

مجهز به  ترموکوپل و فندك

 قابلیت کاهش 50 درصدي میزان انتشار مواد سمی

   و بهینه سازي مصرف انرژي

 SABAF  سرشعله ها و شیرآلات

ساخت ایتالیا

4.5

48.5

86.5
50.5

84

4.5
9898

43

100-100.5

45-45.5



SinkBA Easy 2B1D 116 St COVER
 

سانتی متر  116 x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار (راست) 

عمق     21/5 سانتی متر

ضخامت     0/8 میلی متر رویه ، 1 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

ساخت ایتالیا

116

114

50

48

54

SinkBA Easy 2B1D 116 St Square COVER
 

سانتی متر  116 x سینک 2 لگن 1 سینی     51

جنس     استیل ساده

نصب     توکار (راست) 

عمق     21/5 سانتی متر

ضخامت     0/8 میلی متر رویه ، 1 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

ساخت ایتالیا

49

116

114

51

SinkBA Easy 2B1D 116 St COVER

Easy



MicroOvenBA Feel MO 45 St , OvenBA Feel E 60 St

Feel

Cof feeBA Feel C45 St  , WDrawerBA Feel WD15 St MicroOvenBA Feel MO 45 St , OvenBA Feel E 60 St



MicroOvenBA Feel MO 45 St

46
56

55

A کلاس انرژي 

ساخت ایتالیا

 

x 56 سانتی متر فر ترکیبی برق     46  /مایکروویو

جنس     استیل ضدلک

34 لیتر   حجم خالص      

تعداد عملکرد     8 

محفظه داخلی      تمام استیل

مدل کلید      لمسی دیجیتالی

220 درجه سانتی گراد حداکثر دما      

3/4 کیلووات حداکثر توان مصرفی      

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به 11 برنامه پخت اتوماتیک

مجهز به روشنایی داخلی

مجهز به گریل برقی

مجهز به 1 سینی شیشه اي گرد ، 1 سینی مشبک

مجهز به تایمر

مجهز به سیستم قفل ایمنی و درب سرد

قابلیت یخ زدایی

WDrawerBA Feel WD15 St
 

x 59/5 سانتی متر  کشو گرمکن     14/5

جنس     استیل ضدلک

21 لیتر حجم خالص      

محفظه داخلی      تمام شیشه مشکی

مدل کلید      پیچ گردان

 قابلیت تنظیم دما از 30 تا 70 درجه سانتی گراد

 قابلیت گرم نگه داشتن غذا

 قابلیت گرم نگه داشتن ظروف غذا و فنجان قهوه

 قابلیت یخ زدایی

 قابلیت عمل آوري خمیرمایه

 مجهز به ریل تلسکوپی

 مجهز به چراغ عملکرد

 مجهز به فن داخلی

 مجهز به درب سرد

 ساخت ایتالیا

55.5

59.5

14.5

56

12.5

60

OvenBA Feel E 60 St

59
56

55

  

x 59 سانتی متر  برق     56 فر 

جنس     استیل ضدلک

60 لیتر   حجم خالص      

 11 تعداد عملکرد      

محفظه داخلی      لعاب

مدل کلید      لمسی دیجیتالی

250 درجه سانتی گراد حداکثر دما      

3 کیلووات حداکثر توان مصرفی      

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به روشنایی

مجهز به گریل برقی

مجهز به 1 سینی عمیق ، 1 سینی با عمق معمولی

مجهز به 1 سینی مشبک ، 1 دستگیره براي سینی

مجهز به 2 ریل تلسکوپی با قابلیت خارج شدن تا نیمه

مجهز به تایمر

مجهز به سیستم قفل ایمنی و درب سرد

مجهز به حسگر دماي پخت

قابلیت یخ زدایی

A کلاس انرژي 

ساخت ایتالیا



Cof feeBA Feel C45 St
 

x 59/5 سانتی متر  اسپرسو و کاپوچینوساز     45/5

نصب     توکار 

  جنس     استیل ضدلک و شیشه 

مدل کلید      لمسی

1/8 لیتر ظرفیت مخزن آب      

220 گرم ظرفیت مخزن دانه قهوه      

15 بار میزان پمپ فشار      

1350 وات مصرف انرژي      

1 دقیقه و 15 ثانیه زمان آماده سازي قهوه      

مجهز به نمایشگر لمسی چند زبانه

LED  مجهز به 2 عدد لامپ

مجهز به مخزن آب قابل جداشدن 

مجهز به آسیاب قهوه

مجهز به ریل تلسکوپی

مجهز به ترموستات

مجهز به محفظه چکه گیر

مجهز به لوله ویژه خروجی آب داغ

مجهز به لوله ویژه کف ساز جهت تهیه کاپوچینو

مجهز به شمارشگر تعداد فنجان قهوه هاي آماده شده   

مجهز به جستجو کننده اتوماتیک و نشانگر اخطار احتمالی 

مجهز به برنامه خاموش و روشن کردن اتوماتیک

مجهز به نشانگر اتمام میزان آب ، دانه قهوه و پودر قهوه در مخزن

  و رسوب گیري اتوماتیک 

قابلیت استفاده از دانه قهوه و پودر قهوه

قابلیت تنظیم ساعت

قابلیت تنظیم حالت گرم کننده سریع

قابلیت برنامه ریزي و کنترل اتوماتیک

قابلیت جداسازي و شستشوي کلیه قطعات بیرونی

قابلیت تنظیم در حالت بهینه انرژي

قابلیت تنظیم میزان دماي قهوه 

قابلیت تنظیم تعداد فنجان قهوه جهت آماده سازي

قابلیت تنظیم مقدار و غلظت قهوه 

قابلیت تمیزکنندگی و رسوب گیري اتوماتیک

قابلیت تنظیم دستی درجه آسیاب قهوه 

ساخت ایتالیا

59.5

45.5

46

45
56۵.

55

Feel

Cof feeBA Feel C45 St



 OvenTE Teor M 45 GLB , GLW

45
57

55

Black Glass White Glass

 

x 57 سانتی متر   مایکروویو + گریل     55

32 لیتر خالص حجم      

  بدنه     شیشه سکوریت شفاف و مشکی ، شیشه سکوریت شفاف و سفید 

محفظه داخلی      تمام استیل

مدل کلید      لمسی

3 وات 300    (max) توان دستگاه

قابلیت پخت ترکیبی (مایکروویو ، مایکروویو + گریل ، گریل)

یخ زدایی دستی با زمان و یخ زدایی اتوماتیک با وزن

پخت تهویه اي ، پخت اتوماتیک ، قفل ایمنی

روشنایی 1 عدد لامپ سوزنی

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به فن خنک کننده

مجهز به تایمر دیجیتالی

مجهز به تایمر یخ زدایی اتوماتیک

مجهز به سینی شیشه اي گردان

مجهز به 2 سینی پایه دار مشبک گرد در اندازه هاي 7 و 12 سانتی متر 

ساخت ایتالیا

 OvenTE Teor E 60 SS
 

x 58 سانتی متر   فر برق     57

57 لیتر خالص حجم      

 7 تعداد عملکرد      

بدنه     استیل + شیشه سکوریت شفاف و مشکی

محفظه داخلی      لعاب

مدل کلید      لمسی و پیچ گردان فشاري

مجهز به گریل برقی با قابلیت کارکرد با درب بسته

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي دو جداره

مجهز به درب داخلی تمام شیشه

مجهز به 1 سینی با عمق 5 سانتی ، 1 سینی مشبک ، 1 دستگیره براي سینی

   1 ریل تلسکوپی

مجهز به تایمر دیجیتال همراه با قفل ایمنی

مجهز به ترموستات

مجهز به جوجه گردان

مجهز به زمان بندي با برنامه ریز کامل

A کلاس انرژي 

ساخت ایتالیا

57
57.5

58

OvenTE Teor M 45 SS
 

x 57 سانتی متر   مایکروویو + گریل     55

32 لیتر خالص حجم      

  بدنه     استیل + شیشه سکوریت شفاف و مشکی 

محفظه داخلی      تمام استیل

مدل کلید      لمسی

3 وات 300    (max) توان دستگاه

قابلیت پخت ترکیبی (مایکروویو ، مایکروویو + گریل ، گریل)

یخ زدایی دستی با زمان و یخ زدایی اتوماتیک با وزن

پخت تهویه اي ، پخت اتوماتیک ، قفل ایمنی

روشنایی 1 عدد لامپ سوزنی

مجهز به درب شیشه اي سه جداره

مجهز به فن خنک کننده

مجهز به تایمر دیجیتالی

مجهز به تایمر یخ زدایی اتوماتیک

مجهز به سینی شیشه اي گردان

مجهز به 2 سینی پایه دار مشبک گرد در اندازه هاي 7 و 12 سانتی متر 

ساخت ایتالیا

45
57

55

 OvenTE Teor E 60 GLB , GLW

57
57.5

58

 

x 58 سانتی متر   فر برق     57

57 لیتر خالص حجم      

 9 تعداد عملکرد      

  بدنه     شیشه سکوریت شفاف و مشکی ، شیشه سکوریت شفاف و سفید 

محفظه داخلی      لعاب

مدل کلید      لمسی

مجهز به گریل برقی با قابلیت کارکرد با درب بسته

مجهز به فن داخلی و فن خنک کننده

مجهز به درب شیشه اي دو جداره

مجهز به درب داخلی تمام شیشه

مجهز به 1 سینی با عمق 5 سانتی ، 1 سینی با عمق 3 سانتی ، 1 ریل تلسکوپی

  1 دستگیره براي سینی ، 1 سینی مشبک

مجهز به تایمر دیجیتال همراه با قفل ایمنی

مجهز به ترموستات

مجهز به یخ زدایی

مجهز به زمان بندي با برنامه ریز کامل

A کلاس انرژي 

ساخت ایتالیا

Black Glass White Glass



OvenBA Velvet E60 StLiner , StLiner  

 Auto Door , OvenBA Unique E60 StVI

المنت پایین

المنت بالا 

المنت بالا و پایین و فن

فن داخلی

گریل

گریل و المنت پایین

المنت بالا و پایین

فن داخلی و المنت پایین

ماکسی گریل

یخ زدایی

پخت پیتزا

گرم نگه دارنده غذا

گریل و فن

ماکسی گریل و فن

نشانگرهاعملکردها

راهنماي نشانگر عملکرد فرها

OvenBA Feel E60 St

راهنماي نشانگر عملکرد فرها

ماکسی گریل و فن

OvenTE Teor E 60 SSنشانگرهاعملکردها OvenTE Teor E 60 GLB , GLW 

 

گریل کامل

ماکسی گریل

گریل و المنت پایین

گریل کامل و جوجه گردان

حرارت بالا و پایین

حرارت بالا و پایین و فن

فن با حرارت مرکزي

یخ زدایی

حرارت پایین و فن

حرارت پایین

فر  ترکیبی برقی /راهنماي نشانگر عملکرد مایکروویو

یخ زدایی با وزن

MicroOvenBA Feel Mo 45 St

یخ زدایی با زمان

گریل و فن

فن داخلی

مایکروویو  و فن داخلی

راهنماي پخت اتوماتیک

گرم کننده انواع غذا

g

p1

p2

p3

پخت غذاهاي تازه

یخ زدایی و پخت انواع غذا

نشانگرهاعملکردها

گریل 

مایکروویو  و گریل

مایکروویو

راهنماي نشانگر عملکرد مایکروویوها

OvenTE Teor M 45 GLB , GLW , SS نشانگرهاعملکردها

مایکروویو  و گریل

گرم کننده

پخت غذا

گریل کامل

یخ زدایی و برشته کردن

یخ زدایی به وسیله زمان (دستی)

یخ زدایی به وسیله وزن (اتوماتیک)

فر و مایکروویو



WDrawerTE Teor 14 SS , GLB , GLW

Black GlassStainless Steel

White Glass

14

59.5

54
12.5

53.5

60

 

کشو گرمکن     x14 59/5 سانتی متر

حجم     24 لیتر (6 پارچه) 

جنس     استیل ، شیشه مشکی ، شیشه سفید

پیچ گردان + دکمه فشاري   مدل کلید   

توان دستگاه (max)    420 وات 

محفظه داخلی     تمام استیل  

 مجهز به فن داخلی

مجهز به ترموستات

مجهز به لایه مخصوص داخل کشو

   جهت جلوگیري از لغزش ظروف

مجهز به ریل تلسکوپی

قابلیت تنظیم دما از 30 تا 80 درجه     

قابلیت گرم نگه داشتن مایعات

قابلیت گرم نگه داشتن غذا

ساخت ایتالیا



SinkAP PD 2B 86 Steel AUTO  Waste COVER + Black Glass COVER
 

 

 

x 86 سانتی متر سینک 2 لگن     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار

عمق     24/5 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي هرلگن به طور مجزا

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

 مجهز به دو عدد درب شیشه اي مشکی یا سفید با صفحه محافظ استیل

 مجهز به سبد میوه شور استیل 15 سانتی

ساخت ایتالیا

SinkAP PD 2B 86 Steel AUTO  Waste
COVER + Black Glass COVER
SinkAP PD 2B 86 Steel AUTO  Waste
COVER + White Glass COVER  

 

47

86
50

84

WhiteBlack

SinkAP PD 2B 86 Steel AUTO  Waste COVER + White Glass COVER   



SinkAP PD 2B1D 116  Steel AUTO Waste
COVER  

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار

عمق     24/8 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي هرلگن به طور مجزا

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

ساخت ایتالیا

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار

عمق     22/6 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر 

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

براي هرلگن به طور مجزا   مجهز به سیستم اتومات

ساخت ایتالیا

SinkAP S    2B1D 116  Steel AUTOO

50

48

114

116

50

48

114

116

 SinkT Cuadro Semiflo 2B1D 116.50 Steel
AUTO REVERSIBLE , Micro AUTO
REVERSIBLE

116

50

49

115

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

جنس     استیل ساده ، میکرولینن

نصب     چپ و راست (توکار) 

عمق     20 سانتی متر

ضخامت استیل     0/8 میلی متر رویه ، 1 میلی متر لگن ها

ضخامت میکرولینن     0/8 میلی متر رویه ، 0/8 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

ساخت ایتالیا



SinkAP S    2B1D 116  Steel AUTOO

SinkAP PD 2B1D 116  Steel AUTO Waste
COVER  

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار

عمق     24/8 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي هرلگن به طور مجزا

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

ساخت ایتالیا

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     استیل ساده  

نصب     توکار

عمق     22/6 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر 

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

براي هرلگن به طور مجزا   مجهز به سیستم اتومات

ساخت ایتالیا

SinkAP S    2B1D 116  Steel AUTOO

50

48

114

116

50

48

114

116

 SinkT Cuadro Semiflo 2B1D 116.50 Steel
AUTO REVERSIBLE , Micro AUTO
REVERSIBLE

116

50

49

115

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

جنس     استیل ساده ، میکرولینن

نصب     چپ و راست (توکار) 

عمق     20 سانتی متر

ضخامت استیل     0/8 میلی متر رویه ، 1 میلی متر لگن ها

ضخامت میکرولینن     0/8 میلی متر رویه ، 0/8 میلی متر لگن ها

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

ساخت ایتالیا



 SinkAP UR0 1B 72 Steel

40

74

42

72

 

x 74 سانتی متر سینک 1 لگن     42

جنس     استیل ساده

زیرسنگی نصب     

عمق     21 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

ساخت ایتالیا

 SinkAP UR0 2B 78 Steel

40

37.537.5

81

43

 

x 81 سانتی متر سینک 2 لگن     43

جنس     استیل ساده

زیرسنگ ی نصب     

عمق     21 سانتی متر

ضخامت     1/2 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

ساخت ایتالیا

 SinkAP UR0 1B 50 Steel

52

50

4042

 

x 52 سانتی متر سینک 1 لگن     42

 جنس     استیل ساده 

زیرسنگی نصب     

عمق     21 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

ساخت ایتالیا

 SinkAP UR0 1B 40 Steel

40

40

42

42

 

x 42 سانتی متر سینک 1 لگن     42

جنس     استیل ساده

زیرسنگ ی نصب     

عمق     21 سانتی متر

ضخامت     1 میلی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

ساخت ایتالیا



51

48

114

116

Full Black Ghisa Avena White White Titanium

 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     51

 جنس     گرانیت ترکیبی

توکار نصب     

عمق     23 سانتی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

 مجهز به سیستم اتومات براي یک لگن

 ساخت ایتالیا

SinkAP Mira 2B1D 116 AUTO Waste COVER

Full Black Ghisa Titanium Avena Bianco Bianco Titano

 SinkEL Venice 2B1D 116.50 AUTO + COVER
 

116 سانتی متر  x سینک 2 لگن 1 سینی     50

 جنس     گرانیت ترکیبی

توکار نصب     

عمق     22/4 سانتی متر

 داراي سرریز لگن و زیرآب 3/5 اینچ

 مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازي زیرآب

 مجهز به سیستم اتومات براي هرلگن به طور مجزا

40.5

26.5

22

LUZ
 

شیر ظرفشویی شلنگ دار 

جنس     کروم براق 

             کروم مات

             نیکل مات  

             طلایی مات

             مشکی

             سفید

             و انواع رنگ بندي هاي گرانیتی

 ساخت ایتالیا      

 

TitaniumGhisa WhiteAvena

 

 

Chrome Brushed Nickel Brushed Gold Brushed Chrome 

Bianco Bianco TitanoFull Black

50

116

114

48


