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درباره گروه تایسز

تماس با ما

محصوالت تایسز

ضمانت و 
خدمات پس از فروش



بازگشت

سخن مدیرعامل

تایسز... شما سزاوارید

تنها یک شعار نیست،بلکه باور ماست

بر اسـاس هـمـین باورواعـتقاد به شایســـــتگی شـما ، برآن شدیم تا 

محصــوالتی درخور و الیق این باور را در اختیارتان بگذاریم . تایســز با 

کیفیت جهانی و بی همتا در بازار داخلی و با رعایت اسـتانداردهای بین 

المللی،تجربه لذت و آسـایش اسـتفاده از تکنولوژی روز دنیا را در اختیار 

شما میگذارد . تنوع محصولی،قیمت مناسب و همچنین خدمات پس از 

فروش فراگیر،از دیگر عواملی اســت که ما برای راحتی و اطمینان خاطر 

شما فراهم آوردیم. 

چرا تایسز :

- طراحی مدرن

- تکنولوژی روز دنیا 

- قیمت مناسب

 - خدمات پس از فروش فراگیر

- تجربه ای دلچسب



بازگشت

امروز بی شک با پیشـرفت تکنولوژی و ارتباطات،دیگر مرزی وجود 

ندارد . مردم در هر جای این کره خاکی با آگاهی از میزان کیفیت و 

سبک زندگی هم نوعان خود ، خواسـتار آسـایش و آرامش هرچه 

بیشـتر در زندگی هســتند. در چنین زمانی  ، تنها مجموعه هایی 

موفق خواهند بود که با بهره گیری از دانش روز ، پشــــــــتکار و 

خالقیت ، در راستای محقق شـدن این خواسـت قدم بگذارند . بر 

اساس همین باور گروه صنعتی مهیار با حدف گذاری مشــــخص 

مسیر ۳۰ ساله خود را به تولید لوازم خانگی تایسـز رسانده است . 

درطول این مصیر با برنامه ریزی دقیق مدیران ، گروه مهیار چندین 

بار موفق به کســب مقام واحد نمونه ملی و صنعتی گشـــته و با 

گســترش فعالیت های خود و نیز ایجاد شغل ، به عنوان واحد کار 

آفرین برتر معرفی گردیده اسـت. ا سـتاندارد های بین المللی و با 

کیفیتی جهانی را مهیا کرده ، و با گســـــترش و تنوع سبد کاالیی 

تایسـز ، در تالش برای جلب رضایت هرچه بیشــتر مردمان پاک 

سرزمینمان هستیم.
             

                   
                                                                        

بهنام شیر محمدی
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بازگشت



بازگشت

مشاهده

اجاق گـاز مبله
Furnished Oven



TGC4-111 |  60 Liter 

بازگشت

اجاق های مـبـله

Glass ovens

TGC4-112 | 60 Liter

TGC4-114 |  60 Liter TGC4-115 |  60 Liter 

TGC5-212 |  90 Liter TGC5-211 |  90 Liter 



اجاق های مـبـله

TGC5-214 |  90 Liter 

بازگشت

Glass ovens

TGC5-215 | 90 Liter

TGC5-411 |  90 Liter TGC5-412 |  90 Liter 

TGC5-415 |  90 Liter TGC5-414 |  90 Liter 



اجاق های مـبـله

TGC5-511 |  90 Liter 

بازگشت

Glass ovens

TGC5-512 | 90 Liter

TGC5-514 |  90 Liter TGC5-515 |  90 Liter 

TGC5-612 |  90 Liter TGC5-611 |  90 Liter 



اجاق های مـبـله

TGC5-614 |  90 Liter 

بازگشت

Glass ovens

TGC5-615 | 90 Liter



بازگشت

4
Month

Guarantee
Liter 60

4 Speed
Setting

TGC4-111

Volume
panel

- صفحه شیشه ای / سلکتور ٤ حالته 

- حجم ٦٠ لیتر 

- ترموکوپل  TOP TIME / لوالی آسان باز شونده

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- المپ داخل محفظه فر / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

 (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن چهار تکه / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب آلومنیومی کشویی دو جداره قابل شستشو

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



- صفحه شیشه ای / سلکتور ٤ حالته 

- حجم ٦٠ لیتر 

- ترموکوپل  TOP TIME / لوالی آسان باز شونده

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- المپ داخل محفظه فر / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

 (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن چهار تکه / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب آلومنیومی کشویی دو جداره قابل شستشو

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

بازگشت   

4
Month

Guarantee

TGC4-112
Liter 60

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC4-114
Liter 60

- صفحه شیشه ای / سلکتور ٤ حالته 

- حجم ٦٠ لیتر 

- ترموکوپل  TOP TIME / لوالی آسان باز شونده

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- المپ داخل محفظه فر / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

 (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن چهار تکه / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب آلومنیومی کشویی دو جداره قابل شستشو

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC4-115
Liter 60

- صفحه شیشه ای / سلکتور ٤ حالته 

- حجم ٦٠ لیتر 

- ترموکوپل  TOP TIME / لوالی آسان باز شونده

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- المپ داخل محفظه فر / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

 (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن چهار تکه / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب آلومنیومی کشویی دو جداره قابل شستشو

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 
Adjustable
bases 



- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر   / سلکتور ٤ حالته 

- طراحی بدنه LOFRA  / قاب کلیدی تخت

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر / شیشه باال

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

TOP TIME ترموکوپل / (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن طرح LOFRA / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب  دو جداره / لوالی آسان باز شونده

- رنگ استیل  / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   
بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-211
Liter 90

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-212
Liter 90

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر   / سلکتور ٤ حالته 

- طراحی بدنه LOFRA  / قاب کلیدی تخت

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر / شیشه باال

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

TOP TIME ترموکوپل / (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن طرح LOFRA / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب  دو جداره / لوالی آسان باز شونده

- رنگ استیل  / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-214
Liter 90

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر   / سلکتور ٤ حالته 

- طراحی بدنه LOFRA  / قاب کلیدی تخت

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر / شیشه باال

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

TOP TIME ترموکوپل / (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن طرح LOFRA / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب  دو جداره / لوالی آسان باز شونده

- رنگ استیل  / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-215
Liter 90

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر   / سلکتور ٤ حالته 

- طراحی بدنه LOFRA  / قاب کلیدی تخت

- سرشعله بهینه سوز / پایه های استیل قابل تنظیم

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه  (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / سینی فوق کشش دو پوششه

- مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر / شیشه باال

- برنر آلومینیاز / لوالی آسان باز شونده

TOP TIME ترموکوپل / (ZAMAK)  ولوم مقاوم به حرارت -

  (ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- سپری چدن طرح LOFRA / سینی فوق کشش دو پوششه

- درب  دو جداره / لوالی آسان باز شونده

- رنگ استیل  / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

- کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده 

(EASY TO CLEAN)  

 

   

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



بازگشت

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه professional / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت/  رنگ استیل

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

4
Month

Guarantee

TGC5-411
Liter 90

Convection
fan

Governor

Touch
 panel

Aluminum 
oven 
burner 

thermometer 
Digital

88 c



بازگشت

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه professional / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ سفید

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

4
Month

Guarantee

TGC5-412
Liter 90

Convection
fan

Governor

Touch
 panel

Aluminum 
oven 
burner 

thermometer 
Digital

88 c



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-414
Liter 90

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه professional / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ مشکی

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

Convection
fan

Governor

Touch
 panel

Aluminum 
oven 
burner 

thermometer 
Digital

88 c



بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-415
Liter 90

- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه professional / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ کرم

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

Convection
fan

Governor

Touch
 panel

Aluminum 
oven 
burner 

thermometer 
Digital

88 c



- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه SPORT / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ استیل

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-511
Liter 90

Convection
fan

Governor

Touch
 panel

Aluminum 
oven 
burner 



- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه SPORT / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ سفید

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-512
Liter 90

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه SPORT / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ مشکی

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-514
Liter 90

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



- صفحه استیل با عمق های متفاوت جهت سوخت بهتر  

- حجم ۹٠ لیتر / تایمر دیجیتال ٨ کلید لمسی 

- طراحی بدنه SPORT / قاب کلیدی زاویه دار

- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت / رنگ کرم

- دارای شعله زماندار / ترموکوپل TOP TIME / درب دو جداره

- ترمومتر دیجیتال داخل محفظه فر جهت نمایش دمای پخت

GOVERNOR سرشعله بهینه سوز / تنظیم کننده فشار گاز -

- سرشلنگی ٣٦٠ درجه (جهت ایمنی بیشتر مسیر سوخت)

- موتور جوجه گردان / مجهز به دو عدد المپ برای دید بهتر 

LOFRA سپری چدن طرح / (ZAMAK) ولوم مقاوم به حرارت -

(ZAMAK) دستگیره زاویه دار مقاوم به حرارت -

- شیشه باال / لوالی آسان باز شونده / پایه های استیل قابل تنظیم

- سینی فوق کشش دو پوششه / دارای میکروسوییچ ایمنی فر

(EASY TO CLEAN) کابین فر با پوشش لعاب آسان پاک شونده -

- دو عدد شلف طبقاتی مجزا برای پخت استیک و شیرینی

 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TGC5-515
Liter 90

4 Speed
Setting

Volume
panel

Heat
resistant
handle

Adjustable
bases 



4
Month

Guarantee

TGC5-611
Liter 90

Touch
 panel

Governor

defrosting

DualDUAL

بازگشت

- اجاق گاز ۲ فر گازی - برقی ۵ شعله
- صفحه استیل Professional با طراحی ایمن تر

- سر شعله بهینه سوز با راندمان باال
Top Timeترموکوبل -

- مجهز به جرقه زن اتوماتیک شعله های باال
- شبکه چدن مدل LOFRA ایتالیا

- مجهز به ۲ کنترلر دیجیتال لمسی جهت کابین های فر گازی و برقی
- مجهز به ریموت کنترل

- دارای شعله زماندار با قابلیت زمان پخت 
- ۱۰ برنامه بخت کاربردی در قسمت برقی پخت فر

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت
- تنظیم برنامه دلخواه جهت پخت مطلوب تر

- مجهز به فن خنک کننده
- مجهز به فن گردش هوای داخل محفظه داخل فر جهت یکنواختی 

سطح پخت
(MEAT PROBE SENSOR0) مجهز به سنسور پخت گوشت -

- مجهز به ۴المنت با عملکرد مجزا و دلخواه
- دارای درب شیشه ای روی صفحه

- طراحی قاب کلیدی به صورت زاویه دار
(ZAMAK)ولوم های دو جزئی مقاوم در برار حرارت -

- دارای تنظیم کننده فشار گاز(گاورنر)



4
Month

Guarantee

Touch
 panel

Governor

defrosting

DualDUAL

بازگشت

TGC5-612
Liter 90

- اجاق گاز ۲ فر گازی - برقی ۵ شعله
- صفحه استیل Professional با طراحی ایمن تر

- سر شعله بهینه سوز با راندمان باال
Top Timeترموکوبل -

- مجهز به جرقه زن اتوماتیک شعله های باال
- شبکه چدن مدل LOFRA ایتالیا

- مجهز به ۲ کنترلر دیجیتال لمسی جهت کابین های فر گازی و برقی
- مجهز به ریموت کنترل

- دارای شعله زماندار با قابلیت زمان پخت 
- ۱۰ برنامه بخت کاربردی در قسمت برقی پخت فر

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت
- تنظیم برنامه دلخواه جهت پخت مطلوب تر

- مجهز به فن خنک کننده
- مجهز به فن گردش هوای داخل محفظه داخل فر جهت یکنواختی 

سطح پخت
(MEAT PROBE SENSOR0) مجهز به سنسور پخت گوشت -

- مجهز به ۴المنت با عملکرد مجزا و دلخواه
- دارای درب شیشه ای روی صفحه

- طراحی قاب کلیدی به صورت زاویه دار
(ZAMAK)ولوم های دو جزئی مقاوم در برار حرارت -

- دارای تنظیم کننده فشار گاز(گاورنر)



4
Month

Guarantee

Touch
 panel

Governor

defrosting

DualDUAL

بازگشت

TGC4-614
Liter 90

- اجاق گاز ۲ فر گازی - برقی ۵ شعله
- صفحه استیل Professional با طراحی ایمن تر

- سر شعله بهینه سوز با راندمان باال
Top Timeترموکوبل -

- مجهز به جرقه زن اتوماتیک شعله های باال
- شبکه چدن مدل LOFRA ایتالیا

- مجهز به ۲ کنترلر دیجیتال لمسی جهت کابین های فر گازی و برقی
- مجهز به ریموت کنترل

- دارای شعله زماندار با قابلیت زمان پخت 
- ۱۰ برنامه بخت کاربردی در قسمت برقی پخت فر

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت
- تنظیم برنامه دلخواه جهت پخت مطلوب تر

- مجهز به فن خنک کننده
- مجهز به فن گردش هوای داخل محفظه داخل فر جهت یکنواختی 

سطح پخت
(MEAT PROBE SENSOR0) مجهز به سنسور پخت گوشت -

- مجهز به ۴المنت با عملکرد مجزا و دلخواه
- دارای درب شیشه ای روی صفحه

- طراحی قاب کلیدی به صورت زاویه دار
(ZAMAK)ولوم های دو جزئی مقاوم در برار حرارت -

- دارای تنظیم کننده فشار گاز(گاورنر)



4
Month

Guarantee

Touch
 panel

Governor

defrosting

DualDUAL

بازگشت

TGC4-615
Liter 90

- اجاق گاز ۲ فر گازی - برقی ۵ شعله
- صفحه استیل Professional با طراحی ایمن تر

- سر شعله بهینه سوز با راندمان باال
Top Timeترموکوبل -

- مجهز به جرقه زن اتوماتیک شعله های باال
- شبکه چدن مدل LOFRA ایتالیا

- مجهز به ۲ کنترلر دیجیتال لمسی جهت کابین های فر گازی و برقی
- مجهز به ریموت کنترل

- دارای شعله زماندار با قابلیت زمان پخت 
- ۱۰ برنامه بخت کاربردی در قسمت برقی پخت فر

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت
- تنظیم برنامه دلخواه جهت پخت مطلوب تر

- مجهز به فن خنک کننده
- مجهز به فن گردش هوای داخل محفظه داخل فر جهت یکنواختی 

سطح پخت
(MEAT PROBE SENSOR0) مجهز به سنسور پخت گوشت -

- مجهز به ۴المنت با عملکرد مجزا و دلخواه
- دارای درب شیشه ای روی صفحه

- طراحی قاب کلیدی به صورت زاویه دار
(ZAMAK)ولوم های دو جزئی مقاوم در برار حرارت -

- دارای تنظیم کننده فشار گاز(گاورنر)
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بازگشت

Kitchen
Table Hobs

گـازهای شیش های

Glass Hobs

گـازهای استیل

Steel Hobs



بازگشت

مشاهده

 اجا قهای شیشه ای
Glass Oven



اجاق های شیشه ای

TBF5-1920 | Size 90 x 52

TBG3-1601 | Size 90 x 52

بازگشت

TBG5-1902 | Size 90 x 52

Glass ovens

TBG5-1908 | Size 90 x 52

TBG5-1907 | Size 90 x 52

TBG4-1602 | Size 90 x 52



اجاق های شیشه ای

TBG5-1909 | Size 90 x 52

TBGS5-1901 | Size 90 x 52

بازگشت

TBG5-1921 | Size 90 x 52

Glass ovens

TBG5-1910 | Size 90 x 52

TBG5-1915 | Size 90 x 52

TBG5-1922 | Size 90 x 52



اجاق های شیشه ای

TBG5-1916 | Size 90 x 52

بازگشت

Glass ovens

TBG5-1919 | Size 90 x 52



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

۳٫۸kwدارای ترموکوپل تاپ تایم / پلوپز با توان حرارتی -

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF5-1920
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1908
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1907
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1902
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۳ شعله  / دارای شبکه چدنی ۳تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه / ولوم باکالیت ۲ جزئی

(۵۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۶۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG4-1602
Size 60 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۳ شعله  / دارای شبکه چدنی ۳تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه / ولوم باکالیت ۲ جزئی

(۵۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۶۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG3-1601
Size 60 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1909
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۷۵ / ۵ x ۴۱ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1910
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1915
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۷ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

۳٫۸kw دارای ترموکوپل تاپ تایم / پلوپز با توان حرارتی -

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1921
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۷ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

۳٫۸kw دارای ترموکوپل تاپ تایم / پلوپز با توان حرارتی -

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1922
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۷ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1901
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

- دارای ترموکوپل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1916
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



- اجاق گاز صفحه  شیشه ای ۵ شعله  / دارای شبکه چدنی ۵ تکه 

- دارای شیشه سکوریت آنتی شوک حرارتی / دارای فندک اتوماتیک 

- دارای صفحه شیشه ۸ میلیمتری و دارای روغن گیر لعابی مات 

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۷ /۵cm) ابعاد برش  (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

۳٫۸kw دارای ترموکوپل تاپ تایم / پلوپز با توان حرارتی -

- سر شعله بهینه سوز جهت ایجاد توان حرارتی با راندمان باال

- شبکه چدن مناسب با سر شعله بهینه سوز و ولوم های 

  باکالیت تک جزئی 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBG5-1919
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

head of
flame



بازگشت

مشاهده

 اجاقهای استیل
Steel Oven



اجاق های استیل

Steel stoves

TBS4-1810 | Size 90 x 52 TBS5-1805 | Size 90 x 52

بازگشت

TBS5-1806 | Size 90 x 52 TBS5-1807 | Size 90 x 52

TBS5-1808 | Size 90 x 52 TBS5-1811 | Size 90 x 52



بازگشت

4
Month

Guarantee

TBS4-1810
Size 90 x 52

Aluminum 
oven 
burner 

Steel
stove

Volume
panel

3.8KWاجاق گاز ۵ شعله استیل مات ۳۰۴/پلوپز با توان حرارتی -

- طراحی شبکه چدن مناسب  با سرشعله بهینه سوز شبکه چدنی ۵تکه

- دارای ترموکوبل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- دارای فندک اتوماتیک و ولوم های باکالیت تک جزئی

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

   

head of
flame

Steel



بازگشت

4
Month

Guarantee

TBS5-1805
Size 90 x 52

3.8KWاجاق گاز ۵ شعله استیل مات ۳۰۴/پلوپز با توان حرارتی -

- طراحی شبکه چدن مناسب  با سرشعله بهینه سوز شبکه چدنی ۵تکه

- دارای ترموکوبل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- دارای فندک اتوماتیک و ولوم های باکالیت تک جزئی

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

   

Steel

Aluminum 
oven 
burner 

Steel
stove

Volume
panel

head of
flame



بازگشت

4
Month

Guarantee

TBS5-1806
Size 90 x 52

3.8KWاجاق گاز ۵ شعله استیل مات ۳۰۴/پلوپز با توان حرارتی -

- طراحی شبکه چدن مناسب  با سرشعله بهینه سوز شبکه چدنی ۵تکه

- دارای ترموکوبل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- دارای فندک اتوماتیک و ولوم های باکالیت تک جزئی

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

   

Steel

Aluminum 
oven 
burner 

Steel
stove

Volume
panel

head of
flame



بازگشت

4
Month

Guarantee

TBS5-1807
Size 90 x 52

3.8KWاجاق گاز ۵ شعله استیل مات ۳۰۴/پلوپز با توان حرارتی -

- طراحی شبکه چدن مناسب  با سرشعله بهینه سوز شبکه چدنی ۵تکه

- دارای ترموکوبل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- دارای فندک اتوماتیک و ولوم های باکالیت تک جزئی

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

   

Steel

Aluminum 
oven 
burner 

Steel
stove

Volume
panel

head of
flame



بازگشت

4
Month

Guarantee

TBS5-1808
Size 90 x 52

3.8KWاجاق گاز ۵ شعله استیل مات ۳۰۴/پلوپز با توان حرارتی -

- طراحی شبکه چدن مناسب  با سرشعله بهینه سوز شبکه چدنی ۵تکه

- دارای ترموکوبل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- دارای فندک اتوماتیک و ولوم های باکالیت تک جزئی

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

   

Steel

Aluminum 
oven 
burner 

Steel
stove

Volume
panel

head of
flame



بازگشت

4
Month

Guarantee

TBS5-1811
Size 90 x 52

3.8KWاجاق گاز ۵ شعله استیل مات ۳۰۴/پلوپز با توان حرارتی -

- طراحی شبکه چدن مناسب  با سرشعله بهینه سوز شبکه چدنی ۵تکه

- دارای ترموکوبل تاپ تایم (روشن شدن سر شعله کمتر از یک ثانیه)

- دارای فندک اتوماتیک و ولوم های باکالیت تک جزئی

- بدنه زیر صفحه اجاق گاز گالوانیزه(جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی)

(۸۶ / ۷ x ۴۸ /۵cm) ابعاد برش (۹۰ x ۵۲cm ) ابعاد خارجی -

   

Steel

Aluminum 
oven 
burner 

Steel
stove

Volume
panel

head of
flame



ســــینک ها
Kitchen Sinks

بازگشت

مشاهده



TS-4101 | Depth 22

بازگشت

ســینک ها 

Kitchen Sinks

TS-4102 | Depth 22

TS-4109 | Depth 22 TS-4110 | Depth 22



- عمق ۲۲ سانتی متر / آبریز مربع

- طراحی professionalو اختصاصی   

- فوم صداگیر با سطح در بر گیرندگی کامل لگن

- ورق استیل ضد زنگ NO.4 با ضخامت ۸ میلی متر

- دارای سیفون/ دارای سبد استیل کشویی / لگن چپ

- دارای تخت ساطور / دارای بست رگالژ

- سینی کشش شده جهت جلوگیری ازریزش آب بر 

  روی سطح کابینت

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TS-4101
Depth 22

stainless
steel

Installation
at work

4 Speed
Setting

Stainless
steel
gutter

304

Gaurantee
Month
24



- عمق ۲۲ سانتی متر / آبریز مربع

- طراحی professional و اختصاصی   

- فوم صداگیر با سطح در بر گیرندگی کامل لگن

- ورق استیل ضد زنگ NO.4 با ضخامت ۸ میلی متر

- دارای سیفون/ دارای سبد استیل کشویی / لگن راست

- دارای تخت ساطور / دارای بست رگالژ

- سینی کشش شده جهت جلوگیری از ریزش آب بر 

  روی سطح کابینت

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TS-4102
Depth 22

Turbo
Function

3900m
/Hour 

4 Speed
Setting

Touch
Screen

stainless
steel

Installation
at work

4 Speed
Setting

Stainless
steel
gutter

304

Gaurantee
Month
24



- عمق ۲۲ سانتی متر / آبریز مربع

- طراحی professional و اختصاصی   

- فوم صداگیر با سطح در بر گیرندگی کامل لگن

- ورق استیل ضد زنگ NO.4 با ضخامت ۸ میلی متر

- دارای سیفون/ دارای سبد استیل کشویی / لگن چپ

- دارای تخت ساطور / دارای بست رگالژ

- سینی کشش شده جهت جلوگیری ازریزش آب بر 

  روی سطح کابینت

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TS-4109
Depth 22

stainless
steel

Installation
at work

4 Speed
Setting

Stainless
steel
gutter

304

Gaurantee
Month
24



- عمق ۲۲ سانتی متر / آبریز مربع

- طراحی professional و اختصاصی   

- فوم صداگیر با سطح در بر گیرندگی کامل لگن

- ورق استیل ضد زنگ NO.4 با ضخامت ۸ میلی متر

- دارای سیفون/ دارای سبد استیل کشویی / لگن راست

- دارای تخت ساطور / دارای بست رگالژ

- سینی کشش شده جهت جلوگیری ازریزش آب بر 

  روی سطح کابینت

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TS-4110
Depth 22

stainless
steel

Installation
at work

4 Speed
Setting

Stainless
steel
gutter

304

Gaurantee
Month
24
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بازگشت

Kitchen
Hood

هـودهـــای مــورب 

Diagonal Hood

هـودهـــای مخفــی 

Hidden Hood



بازگشت

مشاهده

 هـودهای مــورب
Diagonal Hood



هودهای مورب

Type of Hood

TBF-2902 | Size 90 TBF-2901 | Size 90

بازگشت

TBF-2906 | Size 90 TBF-2907 | Size 90

TBF-2908 | Size 90 TBF-2913 | Size 90



- هود ۹۰ سانتی متری مورب با نمای شیشه ای

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

12CM توان مصرفی موتور 155 وات /قطر لوله خروجی -

54db-44db میزان صدا بر اساس دور موتور -

- دارای 3 عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

(CHIMI)دارای کاور ۲ تکه ۴۰ سانتیمتری قابل تنظیم -

- مجهز به المپ LED SMD /  بدنه مشکی سوپر مات

- نشانگر ساعت و دمای محیط /مجهز به سنسور دود و حرارت

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF-2902
Size 90

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



- هود ۹۰ سانتی متری مورب با نمای شیشه ای

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت

- بدنه مشکی سوپر مات

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

12CM توان مصرفی موتور 155 وات /قطر لوله خروجی -

54db-44db میزان صدا بر اساس دور موتور -

- دارای 2 عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

(CHIMI)دارای کاور ۲ تکه ۴۰ سانتیمتری قابل تنظیم -

- مجهز به المپ LED SMD محرک قابل تنظیم در ۲ زاویه

- نشانگر ساعت و دمای محیط /مجهز به سنسور دود و حرارت

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF-2901
Size 90

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



- هود ۹۰ سانتی متری مورب با نمای شیشه ای

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت

- بدنه مشکی سوپر مات / مجهز به سنسور دود و حرارت 

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

12CM توان مصرفی موتور 155 وات /قطر لوله خروجی -

54db-44db میزان صدا بر اساس دور موتور -

- دارای 2 عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

(CHIMI)دارای کاور ۲ تکه ۴۰ سانتیمتری قابل تنظیم -

- مجهز به المپ LED SMD محرک قابل تنظیم در ۲ زاویه

- نشانگر ساعت و دمای محیط /  دارای جک پنوماتیک 

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF-2906
Size 90

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



- هود ۹۰ سانتی متری مورب با نمای شیشه ای

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت

- بدنه سفید اوپتیک/ مجهز به سنسور دود و حرارت 

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

12CM توان مصرفی موتور 155 وات /قطر لوله خروجی -

54db-44db میزان صدا بر اساس دور موتور -

- دارای 2 عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

(CHIMI)دارای کاور ۲ تکه ۴۰ سانتیمتری قابل تنظیم -

- مجهز به المپ LED SMD محرک قابل تنظیم در ۲ زاویه

- نشانگر ساعت و دمای محیط /  دارای جک پنوماتیک 

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF-2907
Size 90

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



- هود ۹۰ سانتی متری مورب با نمای شیشه ای

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت

- بدنه سفید اوپتیک/ مجهز به سنسور دود و حرارت 

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

12CM توان مصرفی موتور 155 وات /قطر لوله خروجی -

54db-44db میزان صدا بر اساس دور موتور -

- دارای 2 عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

(CHIMI)دارای کاور ۲ تکه ۴۰ سانتیمتری قابل تنظیم -

- مجهز به المپ LED SMD محرک قابل تنظیم در ۲ زاویه

- نشانگر ساعت و دمای محیط /  دارای جک پنوماتیک 

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF-2908
Size 90

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



- هود ۹۰ سانتی متری مورب با نمای شیشه ای

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت

- بدنه سفید اوپتیک/ مجهز به سنسور دود و حرارت 

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

- توان مصرفی موتور 155 وات  

54db-44db میزان صدا بر اساس دور موتور -

- دارای 2 عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

(CHIMI)دارای کاور ۲ تکه ۴۰ سانتیمتری قابل تنظیم -

12CM قطر لوله خروجی /  SMD مجهز به المپ -

- نشانگر ساعت و دمای محیط /  دارای جک پنوماتیک 

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBF-2913
Size 90

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



بازگشت

مشاهده

 هـودهای مخفی
Hidden Hood



هودهای مخفی

Type of Hood

TBH-2914 | Size 79.5 TBH-2916 | Size 70

بازگشت

TBH-2917 | Size 70



(HIDDEN HOOD) هود مخفی 79.5 سانتی متری -

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۸۵۰ متر مکعب بر ساعت

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

- توان مصرفی موتور 155 وات  

- قطر لوله خروجی  12cm/نشانگر ساعت و دمای محیط

- دارای ۱ عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

 50db-42dbمیزان صدا بر اساس دور موتور -

12CM قطر لوله خروجی /  SMD مجهز به المپ -

 LED SMDمجهز به ۲ المپ -

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBH-2914
Size 79.5

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



(HIDDEN HOOD) هود مخفی ۷۰ سانتی متری -

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۸۵۰ متر مکعب بر ساعت

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

- توان مصرفی موتور 155 وات  

- نشانگر دیجیتال ساعت و دمای محیط

- دارای ۱ عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

 50db-42dbمیزان صدا بر اساس دور موتور -

12CM قطر لوله خروجی /  SMD مجهز به المپ -

  12cm قطر لوله خروجی /LED SMDمجهز به ۲ المپ -

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBH-2916
Size 70

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel



(HIDDEN HOOD) هود مخفی ۷۰ سانتی متری -

- دارای نمایشگر دیجیتال لمسی و ریموت کنترل

- قدرت مکش ۸۵۰ متر مکعب بر ساعت

- دارای موتور ۴ سرعته توربو مجهز به ترموگارد

- توان مصرفی موتور 155 وات  

- نشانگر دیجیتال ساعت و دمای محیط

- دارای ۱ عدد فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو

 50db-42dbمیزان صدا بر اساس دور موتور -

12CM قطر لوله خروجی /  SMD مجهز به المپ -

  12cm قطر لوله خروجی /LED SMDمجهز به ۲ المپ -

- مجهز به سیستم خاموش کننده زماندار اتوماتیک   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TBH-2917
Size 70

remote
control

Turbo 
engine

sensor

Touch
 panel
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بازگشت

Kitchen
Oven

فــــر توکــار 

Builtin Oven

فــــر رومیزی 

Counter top oven



بازگشت

مشاهده

 فــــر توکــار
Builtin Oven



فــــرهای توکار

TBE6-3301 |  67 Liter 

بازگشت

Builtin oven

TBE6-3401 |  67 Liter 

TBE6-3402 |  67 Liter TBE6-3404 |  67 Liter 

TBE6-3423 |  67 Liter TBE6-3201 |  67 Liter 



فــــرهای توکار

TBE6-3216 |  67 Liter 

بازگشت

Builtin oven

TBE6-3221 |  67 Liter 



4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

cooking
program8C

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۸ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   

بازگشت

TBE6-3301
Liter 67



4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

cooking
program13c

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

بازگشت

Liter 67
TBE6-3401

- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   



4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

cooking
program13c

بازگشت

Liter 67
TBE6-3402

- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   



- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   

4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

cooking
program13c

بازگشت

Liter 67
TBE6-3404

- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   



- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۳۲ برنامه پخت ترکیبی

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا 

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   

4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

cooking
program32c

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

بازگشت

Liter 67
TBE6-3423

- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   



- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۳۲ برنامه پخت ترکیبی

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا 

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   

4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

cooking
programNG

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

بازگشت

Liter 67

- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   

TBE6-3201



- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۳۲ برنامه پخت ترکیبی

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا 

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   

4
Month

Guarantee

Meat 
cooking
sensor

Touch
 panel

defrostingdefrosting

Open the 
door easily

cooking
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Liter 67
TBE6-3216

- فر تمام برق ۶۷ لیتری / مجهز به فن خنک کننده اتوماتیک 

- دارای ولوم ۶ حالته عملگرهای فر / دارای جوجه گردان

- رنگ سوپر مات مشکی(الکترو استاتیک) 

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی/ دارای ترمو متر عقربه ای  

- مجهز به ۱ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۱۰۰۰ وات

- دارای ۲ عدد المپ داخل فر با حباب سکوریتی 

(Easy to chean)محفظه لعابی داخلی فر با قابلیت نظافت آسان -

- دارای ۲ عدد شلف با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت 

- درب با قابلیت جدا شونده و شیشه های کشویی جهت نظافت آسان 

- دارای شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلو گیری از اتالف گرما

- سیستم کنترل دماب داخل فر حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه 

- مجهز به لوالی درب فر با قابلیت باز و بسته شدن در چند حالت 

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   



- فر تمام برق ۶۷ لیتری با ۳۲ برنامه پخت ترکیبی

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- تنظیم زمان برای شروع و پایان پخت غذا 

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی  

- دارای صفحه نمایش دیجیتال لمسی و مجهز به فن خنک کننده

- مجهز به ۴ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۴۲۰۰ وات

- مجهز به سنسور پخت گوشت(meat probe) دارای جوجه گردان

- محفظه لعابی داخل فر با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت

- دارای شیشه شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلوگیری 

  از اتالف گرما / بدنه سفید اوپتیک

- سیستم کنترل اتوماتیک دمای داخل کابین فر و دارای قفل

  ایمنی کودک /  حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد 

- دارای نشانگر ساعت مجهز به لوالی درب فر با قابلیت 

  باز و بسته شدن در چند حالت

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)
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Liter 67
TBE6-3221

- فر تمام برق ۶۷ لیتری / مجهز به فن خنک کننده اتوماتیک 

- دارای ولوم ۶ حالته عملگرهای فر

- رنگ سوپر مات مشکی(الکترو استاتیک) 

- فن گردش هوای گرم جهت پخت یکنواخت و دارای برنامه یخ زدایی 

- دارای ۲ جفت ریل تلسکوپی/ دارای زنگ هشدار  

- مجهز به ۱ المنت برقی و توان المنت حرارتی ۱۰۰۰ وات

- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی

 - مجهز به فن خنک کننده اتوماتیک

(Easy to chean)محفظه لعابی داخلی فر با قابلیت نظافت آسان -

- دارای ۲ عدد شلف با قابلیت تنظیم ارتفاع در ۵ حالت 

- درب با قابلیت جدا شونده و شیشه های کشویی جهت نظافت آسان 

- دارای شیشه ۳ جداره آنتی شوک حرارتی جهت جلو گیری از اتالف گرما

- حداکثر تولید دما ۲۵۰ درجه /  دارای زنگ هشدار

- مجهز به لوالی درب فر با قابلیت باز و بسته شدن در چند حالت 

- ابعاد خارجی(۵۶*۵۸*۵۹)ابعاد برش(۵۷/۵*۵۷/۵*۵۵)

 

   



بازگشت

مشاهده

 فــــر رومیزی
Counter Top oven



فــــرهای رومیزی

To-3104 

بازگشت

Counter top oven

To-3101



- برد نمایشگر دیجیتال تخصصی / قابلیت نمایش دمای داخل کابین

- ۶برنامه اصلی و کاربردی / میوه خشک کن

- رنگ بدنه مشکی / یخ زدایی / قفل کودک

- قابلیت ایجاد برنامه پخت دلخواه/ موتور جوجه گردان  

- ۲عدد المنت مجزا باال و پایین با سطح در بر گیری کامل فضای پخت

- فن کانوکشن جهت گردش هوای یکنواخت سطح پخت 

- ریل تلسکوپی / شلف های طبقاتی / شلف میانی 

- نگهدارنده متحرک سیخ جوجه گردان  

- سینی عمیق با دورو پوشش لعابی الکترو استاتیک ایزی تو کلین

- دارای سینی کششی چربی گیر روی المنت با پوشش لعابی ·

- درب اسان باز شو / شیشه ۲ جداره قابل شستشو

- درب جدا شونده / دارای نوار سیلیکونی جهت جلوگیری از پرت حرارتی

- بدنه یکپارچه / ۲۴ ماه ضمانت

- پایه های قابل تنظیم ترمینال تقسیم عایق شده جهت ایمنی بیشتر

 

   

بازگشت

4
Month

Guarantee

TO-3104

Oven
capacity

Tray

Touch
 panel

Convection
fan

67L



- برد نمایشگر دیجیتال تخصصی / قابلیت نمایش دمای داخل کابین

- ۶برنامه اصلی و کاربردی / میوه خشک کن

- رنگ بدنه مشکی / یخ زدایی / قفل کودک

- قابلیت ایجاد برنامه پخت دلخواه/ موتور جوجه گردان  

- ۲عدد المنت مجزا باال و پایین با سطح در بر گیری کامل فضای پخت

- فن کانوکشن جهت گردش هوای یکنواخت سطح پخت 

- ریل تلسکوپی / شلف های طبقاتی / شلف میانی 

- نگهدارنده متحرک سیخ جوجه گردان  

- سینی عمیق با دورو پوشش لعابی الکترو استاتیک ایزی تو کلین

- دارای سینی کششی چربی گیر روی المنت با پوشش لعابی ·

- درب اسان باز شو / شیشه ۲ جداره قابل شستشو

- درب جدا شونده / دارای نوار سیلیکونی جهت جلوگیری از پرت حرارتی

- بدنه یکپارچه / ۲۴ ماه ضمانت

- پایه های قابل تنظیم ترمینال تقسیم عایق شده جهت ایمنی بیشتر

 

   

بازگشت

4
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Guarantee

Oven
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67L

TO-3101



بازگشت

سنسور پخت گوشت

304

32C
NG

برنامه پخت / فرگازي

ریموت کنترل

موتور توربو دو سر شفت

سنسور دود و گاز

پایه هاي قابل تنظیم

دستگیره مقاوم

در برابر حرارت

استنلس استیل

نصب توکار

آبچکان استنلس استیل

موتور جوجه گردان

67L

Gaurantee
Month
24

88 c

ظرفیت فر

درب سه جداره 

با قاب آلمینیومی

پنل ولومی

فن کانوکشن

24ماه گارانتی

سینی عمیق لعاب شده

ترمومتر دیجیتال

دوفر برقی و گاز مجزا

ترمومتر عقربه اي

DUAL



بازگشت

پنل لمسی

13
func.

00 00:

Easy
Clean

Energy
Grade

A

Installation
Free

Steel

Glassy

درب باالي شیشه اي

تجهیزات ایمنی گاز
سر شعله با توان

حرارتی باال

اجاق استیل

اجاق شیشه اي

سپري چدنی

 قابل شستشو

گاورنر

برنر فر آلومینیومی

نمایشگر دیجیتال زمان

تعداد برنامه پخت

المپ داخل فر

پوشش داخلی 

آسان تمیز شو

درب آسان باز شو

گرید انرژي 

نصب رایگان  یخ زدایی 

ظرفیت فر 60L



بازگشت



بازگشت



بازگشت



بازگشت



INFO@Taysezco.ir

شماره تماس دفتر مرکزی:

۰۲۱-۸۸۸۸۷۱۲۱

ارتباط با مشتری:

028-33800

بازگشت

http://instagram.com/Taysezco.ir
https://taysez.ir/
tel:0218888712
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طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

مشاهده محصـوالت

درباره گروه تایسز

صفحه نخست

اطالعات تماس ما 

عالئم اختصاری 

ضمانت و خدمات پس از فروش 

https://smartcatalog.ir/

