
TG9008 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9008 TCGL

TG9007 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9007 TCGL

FD34TL سینک استیل

استیل 304 درجه یک
قابلیت نصب در یونیت 80 سانتیمتر

ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر

طراحی شعاع 10 در گوشه ها
قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 

برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 

میلیمتر
سینی استیل متحرک

زیرآب اتوماتیک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب

پمپ مایع ظرفشویی
ابعاد: 116x50 سانتیمتر

FD34TL

D34T سینک استیل

استیل 304 درجه یک
قابلیت نصب در یونیت 80 سانتیمتر
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
سطح
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
ابعاد: 116x45 سانتیمتر

D34T

سینک استیل 34

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
ابعاد: 39x45 سانتیمتر

34

F34 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید

ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر

طراحی شعاع 10 در گوشه ها
قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 

برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 

میلیمتر
پمپ مایع ظرفشویی

ابعاد: 39x50 سانتیمتر

F34

سینک استیل 40

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
ابعاد: 45x45 سانتیمتر

40

F40 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید

ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر

طراحی شعاع 10 در گوشه ها
قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 

برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 

میلیمتر
ابعاد: 45x50 سانتیمتر

F40

34T سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
سینی استیل متحرک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
ابعاد: 79.5x45 سانتیمتر

34T

F34TM سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر

عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 

بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر

سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک

تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
مدل قرینه)نصب بصورت راست یا چپ(

ابعاد: 79.5x52 سانتیمتر

F34TM

F34TL سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
پمپ مایع ظرفشویی
ابعاد: 79.5x50 سانتیمتر

F34TL

F34TR سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر

عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 

بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر

سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک

تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
پمپ مایع ظرفشویی

ابعاد: 79.5x50 سانتیمتر

F34TR

FD34TR سینک استیل

استیل 304 درجه یک
قابلیت نصب در یونیت 80 سانتیمتر
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
پمپ مایع ظرفشویی
ابعاد: 116x50 سانتیمتر

FD34TR

FD34TM سینک استیل

استیل 304 درجه یک
قابلیت نصب در یونیت 80 سانتیمتر

ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر

طراحی شعاع 10 در گوشه ها
قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 

برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 

میلیمتر
سینی استیل متحرک

زیرآب اتوماتیک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
مدل قرینه)نصب بصورت راست یا چپ(

ابعاد: 116x52 سانتیمتر

FD34TM

40T سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
سینی استیل متحرک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
ابعاد: 79.5x45 سانتیمتر

40T

F40TM سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر

عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 

بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر

سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک

تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
مدل قرینه)نصب بصورت راست یا چپ(

ابعاد: 85.5x52 سانتیمتر

F40TM

F40TL سینک استیل
F40TL

F40TR سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر

عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 

بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر

سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک

تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
پمپ مایع ظرفشویی

ابعاد: 85.5x50 سانتیمتر

F40TR

D34 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید در هر دو لگن
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
ابعاد: 75.5x45 سانتیمتر

D34

FD34 سینک استیل
FD34

D40 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید در هر دو لگن
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
ابعاد: 87.5x45 سانتیمتر

D40

FD40 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید در هر دو لگن
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر

عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز

بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر

پمپ مایع ظرفشویی
ابعاد: 87.5x50 سانتیمتر

FD40

سینک استیل 70

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
ابعاد: 75x45 سانتیمتر

70

F70 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید

ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر

طراحی شعاع 10 در گوشه ها
قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 

برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 

میلیمتر
پمپ مایع ظرفشویی

ابعاد: 75x50 سانتیمتر

F70

سینک استیل 80

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
ابعاد: 85x45 سانتیمتر

80

F80 سینک استیل

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید

ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر

طراحی شعاع 10 در گوشه ها
قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 

برای رویه های کرین و کوارتز
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 

میلیمتر
پمپ مایع ظرفشویی

ابعاد: 85x50 سانتیمتر

F80

گاز شیشه ای TG9008 سفید

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9008 TCGLW

گاز شیشه ای TG9007 سفید

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9007 TCGLW

TG882 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG882 TCGL

TG881 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG881 TCGL

گاز شیشه ای TG9001 سفید

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9001 TCGLW

گاز شیشه ای TG9002 سفید

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9002 TCGLW

TG906 گاز استیل

5 شعله
استینلس استیل

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 86x50 سانتیمتر

TG906 TCSS

TG905 گاز استیل

5 شعله
استینلس استیل
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 86x50 سانتیمتر

TG905 TCSS

فر 60 برقی - حجم باالی 64 لیتر

دارای 5 برنامه پخت و پز
دارای فندک و ترموستات آلمانی
تایمر مکانیکی
شیشه دوجداره نشکن با قابلیت
شستشوی درب داخلی
المپ روشنایی
A++ کم مصرف با گرید انرژی

TO 604 EL
Built-in Gas Oven 64liter

فر 60 گاز وبرق - حجم باالی 64 لیتر

دارای فندک و ترموستات آلمانی
دارای ترموکوبل کوپرچی اسپانیا

تایمر مکانیکی
شیشه دوجداره نشکن با قابلیت

شستشوی درب داخلی
المپ روشنایی

جوجه گردان
A++ کم مصرف با گرید انرژی

TO 602 ELG 
Built-in Gas & Elec. Oven 64liter

TG901 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG901 TCGL

TG902 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG902 TCGL

گاز شیشه ای TG902 سفید

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG902 TCGLW

گاز شیشه ای TG901 سفید

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG901 TCGLW

TG9002 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9002 TCGL

TG9001 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9001 TCGL

TG9006 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9006 TCGL

TG9005 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9005 TCGL

گاز شیشه ای TG9006 سفید

5 شعله
شیشه نشکن

پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه

ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع

پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز

قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9006 TCGLW

گاز شیشه ای TG9005 سفید

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
شیرگاز ساخت ECA ترکیه
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.8 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

TG9005 TCGLW

TURBOLINE
GAS HOBS

Brings you efficiency
& safety together

TURBOLINE OVENS
Cooking has never been easier

KITCHEN
SINKS

just to happy end
cooking

Beechwood
Cutting Board

Stainless steel 
Portable Tray

استیل 304 درجه یک
زیرآب مربع و سرریز جدید در هر دو لگن
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر

عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز

بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر

پمپ مایع ظرفشویی
ابعاد: 75.5x50 سانتیمتر

F40TL سینک استیل

استیل 304 درجه یک
ضخامت رویه 2 میلیمتر و لگن 1 میلیمتر
عمق 21 سانتیمتر
طراحی شعاع 10 در گوشه ها

قابلیت نصب روی سطح، هم سطح و زیر 
برای رویه های کرین و کوارتز 
بست های محکم استیل 304 ضخامت 2 
میلیمتر
سینی استیل متحرک
زیرآب اتوماتیک
تخته ساتور از چوب راش و رنگ ضد آب
پمپ مایع ظرفشویی
ابعاد: 85.5x50 سانتیمتر

F40TL



اورینت توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
دارای 2 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
 تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 85 سانتیمتر

Orient - Turbo 

اُپال 60 )توربو(

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی
سنسور دود و دما
نمایشگر مولتی کالر با قابلیت تعویض 
هفت رنگ
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Om - Turbo 

اُپال )توربو(

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی
سنسور دود و دما
نمایشگر مولتی کالر با قابلیت تعویض 
هفت رنگ
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Om - Turbo 

اُمِــــن توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Omen - Turbo

مینی اُپال توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو 
ا حلزونی فلزی چهار دور
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سه سایز 60 ، 80 و 90 سانتیمتر

Mini Opal - Turbo 

اُپتیکا توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Optica - Turbo

اُلیـــور توربو
Oliver - Turbo

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
LED کلیدهای لمسی ونمایشگر
سنسور دود و دما
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

اُمِـــــگا  توربو
Omega - Turbo

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
LED کلیدهای لمسی ونمایشگر
سنسور دود و دما
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

وِیــــو توربو

دارای 2 موتور قدرمند
با مکش 680 متر مکعب در ساعت 
دارای المپ LED کم مصرف
ورق استیل مطابق با استاندارد بین المللی
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
LCD کلیدهای لمسی و نمایشگر
تایمر و ساعت
سنسور دود و دما
ریموت کنترل
در سایز 90 سانتیمتر

Wave - Mas

آرتیـــــکا 60 فشاری

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
استیل نگیر با استاندارد بین المللی
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
سوییچ فشاری
در سایز 60 سانتیمتر

Artica 60 - Mas

آرتیـــــکا 60 لمسی

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت
شیشه نشکن
دارای المپ LED کم مصرف
ریموت کنترل
ورق استیل مطابق با استاندارد بین المللی
سنسور دود و دما
کلیدهای لمسی و نمایشگر
در سایز 60 سانتیمتر

Artica 60 - Touch

آرتیـــکا  توربو

دارای موتور 4 دور ایتالیایی
با مکش 780 متر مکعب در ساعت
شیشه نشکن
دارای المپ LED کم مصرف
ریموت کنترل
ورق استیل مطابق با استاندارد بین المللی
سنسور دود و دما
کلیدهای لمسی و نمایشگر
در سایز 80 و 90 سانتیمتر

Artika - Turbo

شومینــــه  مَس

دارای 2 موتور 3 دور
با مکش 550 متر مکعب در ساعت
سوئیچ فشاری
روشنایی توسط دو المپ شمعی 40 وات
طلق نسوز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
در رنگ های سفید، نقره ای و مشکی
در سایز 90

Chimney - Mas

وِگـــــا مَس

دارای 2 موتور 3 دور
با مکش 450 متر مکعب در ساعت
سوئیچ فشاری
روشنایی توسط دو المپ شمعی 40 وات
طلق نسوز
فیلتر الیافی قابل تعویض
در رنگ های سفید، نقره ای، مشکی
در سایز  60 - 80 - 90 سانتیمتر

Vega - Mas

وِگـــــا مَس

دارای 2 موتور 3 دور
با مکش 450 متر مکعب در ساعت
سوئیچ فشاری
روشنایی توسط دو المپ شمعی 40 وات
طلق نسوز
فیلتر الیافی قابل تعویض
در رنگ های سفید، نقره ای، مشکی
در سایز  60 - 80 - 90 سانتیمتر

Vega - Mas

H2 اکونومی 

دارای 1 موتور 3 دور
با مکش 350 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
سوییچ فشاری
در سایز 80 و 90 سانتیمتر

H2 - Eco

H1 اکونومی 

دارای 1 موتور 3 دور
با مکش 350 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
استیل نگیر با استاندارد بین المللی
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
سوییچ فشاری
در سایز  70 سانتیمتر - ارتفاع کم

H1 - Eco

H4 اکونومی

دارای 1 موتور 3 دور
با حلزونی فلزی
مکش 500 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
سوییچ فشاری
در سایز 80 و 90 سانتیمتر

H4 - Eco

H3 اکونومی

دارای 1 موتور 3 دور
با حلزونی فلزی
مکش 500 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
سوییچ فشاری
در سایز 80 و 90 سانتیمتر

H3 - Eco

G2 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.3 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

G2 - Eco

G1 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.3 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

G1 - Eco

G3 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.3 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

G3 - Eco

G4 گاز شیشه ای

5 شعله
شیشه نشکن
پایه های چدنی با لعاب مضاعف
ترموکوبل
فندک برقی فوق سریع
پلوپز 3.3 کیلو واتی
ولوم های نسوز
قطعات دارای استاندارد CE اروپا
ابعاد: 88x51 سانتیمتر

G4 - Eco

 اُریب توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت/دارای 
المپ LED کم مصرف
دارای 2 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و سنسور دود و دما
ریموت  کنترل  وای فای
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 85 سانتیمتر

Orib - Turbo

مخفـــی 30*52 فشاری

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی با مکش 680 
متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
استیل نگیر با استاندارد بین المللی
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
سوییچ فشاری
مناسب برای کابینت عرض 60 سانتیمتر

Hidden 52x30 - Mas

اسکار توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
دارای 2 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
 تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 85 سانتیمتر

Oscar - Turbo

اوریکس توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Oryx - Turbo

اُوال توربو

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی
سنسور دود و دما
نمایشگر مولتی کالر با قابلیت تعویض 
هفت رنگ
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Oval - Turbo

اُپال سفید )توربو(

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی
سنسور دود و دما
نمایشگر مولتی کالر با قابلیت تعویض 
هفت رنگ
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 90 سانتیمتر

Oval - Turbo

اپتیما توربو 

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت/دارای 
المپ LED کم مصرف
دارای 2 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و سنسور دود و دما
ریموت  کنترل  وای فای
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 85 سانتیمتر

Optima - Turbo

مخفی - لمسی

مجهز به موتور ایتالیایی توربو
با حلزونی فلزی چهار دور
مکش 780 متر مکعب در ساعت
قابلیت تنظیم زاویه درب در زاویه دلخواه
دارای المپ LED کم مصرف
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر دیجیتالی
تایمر و ریموت کنترل
کم صداترین هود، مجهز به سیستم جدید 
خروجی هوا جهت کاهش صدا
در سایز 70 سانتیمتر

Hidden - Touch - Mas

آرتمیس مَس

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت 
دارای المپ LED کم مصرف
ورق استیل مطابق با استاندارد بین المللی
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
LCD کلیدهای لمسی و نمایشگر
تایمر و ساعت
سنسور دود و دما
ریموت کنترل
در سایز 90 سانتیمتر

Artemis - Mas

فلت توربو

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
ورق استیل مشکی مطابق با استاندارد 
بین ا لمللی
LCD کلیدهای لمسی و نمایشگر
مجهز به ریموت کنترل
در سایز 90 سانتیمتر

Flat - Mas

آرتیـــــکا 90 لمسی

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت
شیشه نشکن
دارای المپ LED کم مصرف
ریموت کنترل
ورق استیل مطابق با استاندارد بین المللی
سنسور دود و دما
کلیدهای لمسی و نمایشگر
در سایز 90 سانتیمتر

Artica 90 - Touch

شومینــــه  مَس

دارای 2 موتور 3 دور
با مکش 550 متر مکعب در ساعت
سوئیچ فشاری
روشنایی توسط دو المپ شمعی 40 وات
طلق نسوز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
در رنگ های سفید، نقره ای و مشکی
در سایز 90

Chimney - Mas

شومینــــه  مَس

دارای 2 موتور 3 دور
با مکش 550 متر مکعب در ساعت
سوئیچ فشاری
روشنایی توسط دو المپ شمعی 40 وات
طلق نسوز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
در رنگ های سفید، نقره ای و مشکی
در سایز 90

Chimney - Mas

وِگـــــا مَس
Vega - Mas

دارای 2 موتور 3 دور
با مکش 450 متر مکعب در ساعت
سوئیچ فشاری
روشنایی توسط دو المپ شمعی 40 وات
طلق نسوز
فیلتر الیافی قابل تعویض
در رنگ های سفید، نقره ای، مشکی
در سایز  60 - 80 - 90 سانتیمتر

آرتیسان مَس

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت
ورق استیل مطابق باستاندارد بین المللی
شیشه نشکن
فیلتر آلومینیومی فابل شستشو
کلیدهای لمسی و نمایشگر
دارای المپ LED کم مصرف
ریموت کنترل
در سایز 80 و 90 سانتیمتر

Artisan - Mas

آرتیـــــکا 90 فشاری

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی
با مکش 680 متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
استیل نگیر با استاندارد بین المللی
سوییچ فشاری
دارای تاج استیل با قابلیت تنظیم ارتفاع
در سایز 80 و 90 سانتیمتر

Artica 90 - Mas

مخفـــی - فشاری

دارای 2 موتور 3 دور ایتالیایی با مکش 680 
متر مکعب در ساعت
دارای المپ LED کم مصرف
استیل نگیر با استاندارد بین المللی
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
سوییچ فشاری
در سایز  70 سانتیمتر

Hidden - Mas
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Certificates & Awards

•سیستم جدید خروجی هوا
نــوآوری ویــژه در طراحــی قســمت خروجــی هواکــش هــود آشــپزخانه َمــس موجــب ارتقــاع 
ــی حشــرات و  ــه شــده باعــث ممانعــت از ورود احتمال ــه هــوا و دمپرهــای تعبی حجــم تخلی

اشــیاء بــه درون محیــط خانــه وآشــپزخانه مــی شــود. 
تبدیــل دهانــه خــروج هــوا در دو ســایز 100 میلیمتــر و 120 میلیمتــر امــکان اتصــال بــه لولــه 

خــروج هــوا در مقاطــع مناســب را فراهــم مــی کنــد.

•حلزونی فلزی
ابــداع جدیــد در طــرح حلزونــی فلــزی، ایــن محصــول را  بصــورت قابــل توجــه ای  از ســایر 
محصــوالت  مشــابه  متمایــز مــی کنــد. مقاومــت در برابــر خوردگــی و زنــگ زدی، مقاومــت 
حرارتــی بــاال و قابلیــت مکــش هــوای حیــرت انگیــز تــا ســقف 1100 مترمکعــب در ســاعت،  بــا 

فشــار اســتاتیک عالــی  و نوفــه حداقــل.

•شیرهای گاز
لیــاژ برنجــی ســاخته  شــیرهای گاز مــورد اســتفاده در محصــوالت گاز ســوز »َمــس« تمامــا از آ

شــده اند و متضمــن عمــر طوالنــی و پایــداری کیفیــت شــعله مــی باشــند.

• Special air outlet device
The innovation of the air outlet unit allows the device to intake 
more air from the source with less noise.
The output air damper protects your kitchen from external ob-
jects or insects that might enter your house from the chimney 
pipe.
The spigot diameter of 100mm and 120mm makes it easy to use 
for the proper outlet pipe sizes.

• Metal aspirator
The new well designed dual- inlet galvanized steel aspirator not 
only resists the extreme temperature but also can take in an in-
credible air volume, up to 1100m3/h with a very high static pres-
sure, higher fan efficiency and low noise.

• Gas valves
The gas valves used in the “MAS” cooking appliances is based on 
the brass alloy material which guarantees a flame quality for a 
long life performance.
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ــده هــود آشــپزخانه  در ســال  ــد کنن ــن تولی ــوان اولی ــه عن ــوازم خانگــی َمــس ب ــه ل کارخان
1362 بــا تمرکــز بــر توســعه صنعــت لــوازم آشــپزخانه و ارتقــای ســطح ســامت محیــط خانــه 
همــگام بــا دســتاوردهای علمــی و فنــی بیــن المللــی ایــن صنعــت، آغــاز بــه کار نمــود و در 
ایــن راســتا بــا بهــره گرفتــن از نیــروی هــای متخصــص داخلــی و نیــز بــا بکارگیــری و آمــوزش  
ــه ای  ــرا منطق ــی و ف ــطح مل ــود در س ــوالت خ ــی محص ــد کیف ــه تولی ــق ب ــر موف ــران ماه کارگ
گردیــد. ایــن واحــد تولیــدی ضمــن مشــارکت فعــال در تدویــن اســتاندارد ملــی هــود 
خوراک پــزی موفــق بــه دریافــت نشــان اســتاندارد ملــی ایــران )در بــدو تدویــن( در ســال 
1379 و ســپس موفــق بــه اســتقرار مدیریــت تصمیــن کیفیــت ایــزو 9002 در ســال 1380 و 

تعمیــم آن بــه ایــزو 9001 در ســال بعــد گردیــد.
 هــم اکنــون کارخانــه لــوازم خانگــی َمــس بــا تولیــد و عرضــه متنــوع محصــوالت خــود 
شــامل انــواع هــود آشــپزخانه، اجــاق گاز تــوکار، فــرگاز تــوکار، فــر ترکیبــی )برقــی و گازی( و 
انــواع ســینک هــای ظرفشــویی در حــال ارائــه خدمــات  بــه  نماینــدگان فــروش در سراســر 
ایــران بــا توجــه بــه حفــظ  و تــداوم کیفیــت محصــوالت، عنایــت ویــژه بــه حقــوق مصــرف 

کننــده، رضایتمنــدی مشــتری، پشــتیبانی و خدمــات موثــر پــس از فــروش مــی باشــد. 
ــا بهــره گیــری از »واحــد تحقیــق و توســعه« ضمــن ارتقــای  ــوازم خانگــی َمــس ب کارخانــه ل
ــت و  ــت، حفاظ ــط زیس ــظ محی ــه حف ــبت  ب ــود را نس ــدی خ ــوالت، پایبن ــی محص ــی و کم کیف
ایمنــی کار، کاهــش ضایعــات فراینــد تولیــد و نیــز بــا شــناخت و ورود بــه بازارهــای فــرا ملــی 
موفــق بــه دریافــت نشــان های اســتاندارد و جوایــز متعــدد ملــی و بیــن المللــی گردیــده 
اســت. ایــن واحــد ضمــن دریافــت گواهینامــه اســتاندارد کیفیــت اروپــا )ســی ای(، عضــو 

انجمــن ملــی کیفیــت ایــران و دارای نشــان بیــن المللــی »ارزش برنــد« مــی باشــد.
 کارخانــه لــوازم خانگــی َمـــــــس باالتریــن افتخــار خــود را، »اعتمــاد مشــتریان« دانســته و 
بــا امیــد یــه حفــظ و تــداوم ایــن اعتمــاد، بــه استمــــــرار ارتقــاء کمــی و کیفــــــــی محصــوالت و 

خدمــات خــود اســتوار اســت.      

MAS Home Appliances, as the first cooking appliances producer 
in Iran, is an ISO9001 certified private manufacturing company 
focused on improving people’s lives through timely innovations 
since 1982, with its proper solution for the various market needs.
Today with so many exclusive agents and distributors MAS is the
leading manufacturer of a variety of kitchen hoods, gas hobs, 
gas ovens, gas and electric (mixed) ovens, and stainless steel 
kitchen sinks in
Iran.
MAS products are made according to ISIRI and CE standards 
with strict quality control procedure based on ISO9001. 
MAS R&D department consists of professional engineers and 
well experienced designers who constantly improve new de-
signs and new technologies to catch up with the latest trends 
and to meet the demands of the market, or to fulfill the buyers’ 
OEM/ODM service requests. 
Mas is also concerned about the environment and tries its best 
to control waste and pollution under ISO14001 standard re-
quirements to contribute to a greener world.
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 کارخانــه لــوازم خانگــی َمـــــــس باالتریــن افتخــار خــود را، »اعتمــاد مشــتریان« دانســته و 
بــا امیــد یــه حفــظ و تــداوم ایــن اعتمــاد، بــه استمــــــرار ارتقــاء کمــی و کیفــــــــی محصــوالت و 

خدمــات خــود اســتوار اســت.      

MAS Home Appliances, as the first cooking appliances producer 
in Iran, is an ISO9001 certified private manufacturing company 
focused on improving people’s lives through timely innovations 
since 1982, with its proper solution for the various market needs.
Today with so many exclusive agents and distributors MAS is the
leading manufacturer of a variety of kitchen hoods, gas hobs, 
gas ovens, gas and electric (mixed) ovens, and stainless steel 
kitchen sinks in
Iran.
MAS products are made according to ISIRI and CE standards 
with strict quality control procedure based on ISO9001. 
MAS R&D department consists of professional engineers and 
well experienced designers who constantly improve new de-
signs and new technologies to catch up with the latest trends 
and to meet the demands of the market, or to fulfill the buyers’ 
OEM/ODM service requests. 
Mas is also concerned about the environment and tries its best 
to control waste and pollution under ISO14001 standard re-
quirements to contribute to a greener world.

A Reliable Support For Your Surprise Dinner!  
Orib -Turbo Range Hoods


