
رمگالیست قیمت تولیدی صنعتی 

18,810,000تک شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم101

24,600,000دو شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم201

34,230,000سه شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم301

37,480,000چهار شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم401

41,290,000چهار شعله، دوپلوپز، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم402

48,025,000پنج شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم501

501R48,150,000پنج شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز کنار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501D پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،تایمر زماندار،برد دیجیتال لمسی،فندک اتومات پشت
52,720,000شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501D(V1) پنج شعله، شیشه ای،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،برد دیجیتال لمسی،سرشعله دیفندی،فندک اتومات پشت
54,630,000شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501DR پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز کنار،تایمر زماندار،برد دیجیتال لمسی،فندک اتومات پشت
50,820,000شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501L43,280,000پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501L(V1)51,050,000پنج شعله، شیشه ای،پلوپز وسط،سرشعله دیفندی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501E پنج شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،شبکه چدن هشت ضلعی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل
45,740,000تاپ تایم

501G 49,550,000(پنج شعله،شیشه ای،ترموکوبل تاپ تایم،فندک پشت شیر) طالیی با چدن مخصوص 501اجاق گاز صفحه ای  مدل

501H پنج شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،شبکه چدن خورشیدی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل
47,510,000تاپ تایم

501H(V1)50,058,000پنج شعله،شیشه ای،پلوپز کنار،شبکه چدن خورشیدی،سرشعله دیفندی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501HR47,640,000پنج شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز کنار،شبکه چدن خورشیدی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501T پنج شعله،شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ
49,295,000تایم

501TB پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل
49,550,000تاپ تایم

501TW پنج شعله،صفحه شیشه ای سفید،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت
56,850,000شیر،ترموکوبل تاپ تایم

501TW(V1) پنج شعله،صفحه شیشه ای سفید،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،سرشعله دیفندی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل
59,390,000تاپ تایم

47,008,000پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم502

502T پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل
48,530,000تاپ تایم

502R47,640,000پنج شعله، شیشه ای،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز کنار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم
503P62,250,000پنج شعله، شیشه ای،سرشعله فلت با راندمان حرارتی باال،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،فندک اتومات پشت شیر
48,510,000پنج شعله، ترکیب شیشه و استیل،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط، ترموکوبل تاپ تایم،فندک اتومات پشت شیر504

505D56,540,000پنج شعله، شیشه ای،سرشعله دیفندی،پلوپز وسط،ترموکوبل تاپ تایم،مجهز به برد دیجیتال لمسی،فندک اتومات پشت شیر

54,630,000پنج شعله، استیل،پلوپز وسط،سرشعله دیفندی، ترموکوبل تاپ تایم،فندک اتومات پشت شیر510
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56,049,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،تایمردار192

192D65,300,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

64,570,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سفید) 194

64,570,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سیلور) 194
194D (بدنه 

(سفید
68,230,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

194D (بدنه 
(سیلور

68,230,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

54,350,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی196

196D58,000,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

57,277,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سفید) 198

57,277,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سیلور) 198
198D (بدنه 

(سفید
60,910,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

198D (بدنه 
(سیلور

60,910,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال
202L (بدنه 

(سفید
48,216,000پنج شعله،رویه لعاب،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی

202L (بدنه 
(مشکی

48,216,000پنج شعله،رویه لعاب،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی

55,807,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سفید) 202

55,807,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه مشکی) 202
202D (بدنه 

(سفید
59,460,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

202D (بدنه 
(مشکی

59,460,000پنج شعله،رویه لعاب،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

58,720,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سفید) 204

58,720,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه سیلور) 204

58,720,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،تایمردار،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی(بدنه مشکی) 204
204D (بدنه 

(سفید
62,380,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

204D (بدنه 
(سیلور

62,380,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال
204D (بدنه 

(مشکی
62,380,000پنج شعله،رویه استیل،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،فندک خودکار پشت شیر،شبکه چدنی،برد دیجیتال

پنج شعله،صفحه شیشه ای،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،پلیت لعاب،تایمردار،فندک خودکار پشت (بدنه سفید) 250
شیر،شبکه چدنی

55,072,000

پنج شعله،صفحه شیشه ای،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،پلیت لعاب،تایمردار،فندک خودکار پشت (بدنه سیلور) 250
شیر،شبکه چدنی

55,072,000

پنج شعله،صفحه شیشه ای،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،پلیت لعاب،تایمردار،فندک خودکار پشت (بدنه مشکی) 250
شیر،شبکه چدنی

55,072,000
250D (بدنه 

(سفید
پنج شعله،صفحه شیشه ای،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،پلیت لعاب،فندک خودکار پشت شیر،شبکه 

چدنی،برد دیجیتال
58,726,000

250D (بدنه 
(سیلور

پنج شعله،صفحه شیشه ای،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،پلیت لعاب،فندک خودکار پشت شیر،شبکه 
چدنی،برد دیجیتال

58,726,000
250D (بدنه 

(مشکی
پنج شعله،صفحه شیشه ای،مجهز به ترموکوبل تاپ تایم،رنگ استاتیک،پلیت لعاب،فندک خودکار پشت شیر،شبکه 

چدنی،برد دیجیتال
58,726,000
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1044DF برنامه پخت 8تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،دارای
153,970,000اتومات برقی و گازی،فن یکسان کننده دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

1046DF برنامه پخت 8تمام استیل،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،دارای
160,797,000اتومات برقی و گازی،فن یکسان کننده دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

1024DF تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
دما،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی

138,220,000

1026DF تمام استیل،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
145,047,000دما،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی

1014DF تمام لعاب،مجهز به گاورنر،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن
135,660,000یکسان کننده دما

1016DF تمام استیل،مجهز به گاورنر،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن
142,470,000یکسان کننده دما

934DF تمام لعاب،مجهز به گاورنر،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن
134,390,000یکسان کننده دما

936DF تمام استیل،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
141,200,000دما،گاورنر

944DF برنامه پخت 8تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،دارای
151,200,000اتومات برقی و گازی،فن یکسان کننده دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

946DF برنامه پخت 8تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،دارای
158,030,000اتومات برقی و گازی،فن یکسان کننده دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

924DF تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
136,500,000دما،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی

926DF تمام استیل،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
143,330,000دما،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی

914DF تمام لعاب سفید،فندک پشت شیر،شیشه ساده،قاب فلزی درب فر،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای
داخل فر

130,690,000

916DF تمام استیل،فندک پشت شیر،شیشه ساده،قاب استیل درب فر،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای
داخل فر

137,403,000

126,680,000تمام لعاب،شیشه رفلکس،رنگ استاتیک،مجهز به تایمر زماندار904

904DF تمام لعاب سفید،شیشه رفلکس،رنگ استاتیک،فندک پشت شیر،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای
داخل فر

129,520,000

132,030,000تمام استیل،شیشه رفلکس،مجهز به تایمر زماندار906
906DF134,670,000تمام استیل،شیشه رفلکس،فندک پشت شیر،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر
139,440,000تمام لعاب سفید،شیشه اپتی وایت،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما سفید،مجهز به تایمر زماندار704

704DF تمام لعاب سفید،شیشه اپتی وایت،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما سفید،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان
143,180,000کننده دمای داخل فر

146,950,000تمام استیل،شیشه اپتی وایت،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما سفید،مجهز به تایمر زماندار706

706DF تمام استیل،شیشه اپتی وایت،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما سفید،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان
150,190,000کننده دمای داخل فر

124,510,000تمام لعاب،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما رفلکس،مجهز به تایمر زماندار604
604DF127,840,000تمام لعاب،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما رفلکس،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر
131,166,000تمام استیل،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما رفلکس606

606DF134,470,000تمام استیل،فندک پشت شیر،فندک داخل فر،نما رفلکس،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر

624DF تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
131,250,000دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

626DF تمام استیل،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،فن یکسان کننده
138,600,000دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

634DF برنامه پخت 8تمام لعاب،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،دارای
147,000,000اتومات برقی و گازی،فن یکسان کننده دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

636DF برنامه پخت 8تمام استیل،شیشه دوبل آسان جدا شو، ریل کشویی قابل تنظیم در تمام طبقات،برد دیجیتال لمسی،دارای
154,350,000اتومات برقی و گازی،فن یکسان کننده دما،گاورنر،گریل برقی اتومات،سرشعله دیفندی،پلوپز سه ژیگلوره

314DF125,010,000تمام لعاب،شیشه ساده،قاب فلزی روی شیشه درب فر،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر
316DF129,950,000تمام استیل،شیشه ساده،قاب استیل روی شیشه درب فر،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر
304DF124,180,000تمام لعاب،شیشه رفلکس،رنگ استاتیک،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر
306DF127,430,000تمام استیل،شیشه رفلکس،برد دیجیتال لمسی هوشمند،فن یکسان کننده دمای داخل فر
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رمگالیست قیمت تولیدی صنعتی 

88,550,000فر برقی و گازی ،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به تایمر زماندار شیر ترموستات،مجهز به دو المنت2002

2002Wمجهز به تایمر زماندار شیر ترموستات،مجهز به دو ,نمایشگر دمای فر, مجهز به دیجیتال لمسی جدید,فر برقی و گازی
93,872,000المنت،شیشه اپتی وایت

2002S فر برقی و گازی ،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به تایمر زماندار شیر ترموستات،مجهز به دو
91,927,000المنت،آپشن دور استیل

2002G 2002فرتوكار(v1 ) 91,064,000)المنت2فر برقی و گازی ،دیجیتال لمسی،نمایشگر دمای فر، تایمر زماندار،دارای(طالیی

78,914,000فر برقی و گازی ،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به تایمر زماندار شیر ترموستات،مجهز به یک المنت4002

4002Wمجهز به تایمر زماندار شیر ترموستات،شیشه اپتی ,نمایشگر دمای فر, مجهز به دیجیتال لمسی جدید,فر برقی و گازی
86,152,000وایت،مجهز به یک المنت

4002S فر برقی و گازی ،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به تایمر زماندار شیر ترموستات،آپشن دور
85,349,000استیل،مجهز به یک المنن

92,477,000فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سه المنت برقی3002

3002W98,083,000فر برقی ،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سه المنت برقی،شیشه اپتی وایت

3002S96,635,000فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سه المنت برقی،آپشن دور استیل

3002G94,600,000فر برقی، ست طالیی، مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سه المنت برقی،آپشن دور استیل

95,590,000المنت برقی3فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی،دارای هشت برنامه پخت اتومات،هشت برنامه پخت نیمه اتومات،مجهز به 3004

3004W المنت 3فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی،دارای هشت برنامه پخت اتومات،هشت برنامه پخت نیمه اتومات،مجهز به 
101,156,000برقی،شیشه اپتی وایت

3004S المنت،آپشن 3فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی،دارای هشت برنامه پخت اتومات،هشت برنامه پخت نیمه اتومات،مجهز به
99,704,000استیل

104,310,000برنامه پخت9فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سنسور میت پراب،،دارای 5002

5002W برنامه پخت،شیشه اپتی 9فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سنسور میت پراب،،دارای
111,000,000وایت

5002S 108,328,000برنامه پخت،آپشن دور استیل9فر برقی،مجهز به دیجیتال لمسی جدید،نمایشگر دمای فر،مجهز به سنسور میت پراب ،دارای

برنامه پخت،میت پراب،قابلیت ذخیره و حذف برنامه،درب فر سه جداره و آرام بند،ریل 12فر برقی،کنترل هوشمند،5004
115,500,000تلسکوپی،دوعدد سینی چربیگیر آسان تمیز شونده

5004S،برنامه پخت،میت پراب،قابلیت ذخیره و حذف برنامه،درب فر سه جداره و آرام بند،ریل 12فر برقی،کنترل هوشمند
121,000,000تلسکوپی،دوعدد سینی چربیگیر آسان تمیز شونده

برنامه پخت،قابلیت ذخیره و حذف برنامه،درب فر سه جداره و آرام بند،ریل 16فر برقی،کنترل هوشمند،دارای7004
106,700,000تلسکوپی،دوعدد سینی چربیگیر آسان تمیز شونده

7004Sبرنامه پخت،قابلیت ذخیره و حذف برنامه،درب فر سه جداره و آرام بند،ریل 16فر برقی،کنترل هوشمند،دارای
112,200,000تلسکوپی،دوعدد سینی چربیگیر آسان تمیز شونده
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510P58,905,000پنج شعله، استیل،پلوپز وسط،سرشعله فلت با توان باال، ترموکوبل تاپ تایم،فندک اتومات پشت شیر

520T پنج شعله،استیل،شبکه چدن،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت
شیر،ترموکوبل تاپ تایم

51,070,000

530T پنج شعله،استیل،شبکه چدن،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت
شیر،ترموکوبل تاپ تایم

52,720,000

530T(V1)55,270,000پنج شعله،استیل،شبکه چدن،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت شیر،سرشعله دیفندی،ترموکوبل تاپ تایم

540T52,720,000پنج شعله،استیل،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

540T (V1)55,270,000پنج شعله،استیل،پلوپز وسط،مجهز به تایمر زماندار،سرشعله دیفندی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

550T55,270,000پنج شعله،استیل،سرشعله ساباف با توان باال،دو پلوپز کنار،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

550T(V1)57,810,000پنج شعله،استیل،دو پلوپز کنار،مجهز به تایمر زماندار،سرشعله دیفندی،فندک اتومات پشت شیر،ترموکوبل تاپ تایم

560T پنج شعله،استیل،سرشعله ساباف با توان باال،پلوپز وسط،شبکه چدن مربع،مجهز به تایمر زماندار،فندک اتومات پشت
52,720,000شیر،ترموکوبل تاپ تایم

51,450,000شبکه چدن-پلوپز وسط-صفحه استیل کوهان دار-پنج شعله570

570R51,830,000شبکه چدن-پلوپز کنار-صفحه استیل کوهان دار -پنج شعله

50,180,000شبکه چدن-پلوپز وسط-صفحه استیل -پنج شعله580

580R50,560,000شبکه چدن-پلوپز کنار-صفحه استیل -پنج شعله

ROHAND( مدل رُهند)42,460,000موتور توربو تمام نسوز،برد اشاره،مجهز به سنسور حرارتی،ریموت دار
ROLEX 56,410,000)موتور ایتالیایی تمام فلزی، جک برقی،برد لمسی،مجهز به سنسور دود،مکش باال،بی صدا،ریموت دار(مدل رولکس

ROMANA 
(موتور فلزی)

48,533,000)موتور ایتالیایی تمام فلزی،توربو،برد لمسی، مجهز به سنسور دما،ریموت دار(مدل رمانا مشکی 
ROMANA 

(موتور توربو)
46,627,000)موتور توربو تمام نسوز،برد لمسی، مجهز به سنسور دما،ریموت دار(مدل رمانا مشکی 

ROMANA W 
(موتور فلزی)

57,170,000)موتور ایتالیایی تمام فلزی،شیشه اپتی وایت،توربو،برد لمسی، مجهز به سنسور دما،ریموت دار(مدل رمانا سفید 
ROMANA W 
(موتور توربو)

55,900,000)موتور توربو تمام نسوز،شیشه اپتی وایت،برد لمسی، مجهز به سنسور دما،ریموت دار(مدل رمانا سفید 
ROTANA 

(موتور فلزی)
49,550,000)موتور ایتالیایی، تمام نسوز،برد لمسی، مجهز به سنسور دما،ریموت دار(مدل رتانا 

ROTANA 
(موتور توربو)

46,370,000موتور توربو تمام نسوز،برد لمسی، مجهز به سنسور دما،ریموت دار(مدل رتانا 

ROZITA 42,688,000)موتور توربو تمام نسوز ، مجهز به سنسور دود ، ریموت دار(مدل رزیتا
RIVER 43,832,000)موتور توربو تمام نسوز،برد لمسی، مجهز به سنسور دود،ریموت دار(مدل ریور
ROSE 43,150,000)سانت مناسب اجاق های چهارشعله60موتور توربو،تمام نسوز،پروانه نسوز،برد لمسی،مکش باال، بی صدا، سایز  (مدل رز

ROMEGA 34,811,000)موتور توربو تمام نسوز ، مجهز به سنسور دود ، ریموت دار(مدل شومینه ای رمگا
ROMA 34,811,000موتور توربو تمام نسوز ، مجهز به سنسور دود ، ریموت دار(مدل رما
RONIX 44,213,000)موتور ایتالیایی تمام فلز،توربو،برد لمسی،دارای سنسور دود،مکش باال، بی صدا،ریموت دار(مدل رونیکس مشکی

RONIX W 53,014,000)موتور ایتالیایی تمام فلز،توربو،برد لمسی،دارای سنسور دود،مکش باال، بی صدا،ریموت دار(مدل رونیکس سفید
RONIX H 45,610,000)موتور ایتالیایی تمام فلز،توربو،برد اشاره ای با حرکت دست(مدل رونیکس اشاره ای
RONIKA 36,970,000)موتور توربو فلزی،برد لمسی،ریموت دار،سنسور دود(مدل رونیکا مشکی

RONIKA W 37,479,000موتور توربو فلزی،برد لمسی،ریموت دار،سنسور دود(مدل رونیکا سفید
ROXANA36,590,000)موتور توربو دوسرشفت تمام نسوز ،برد لمسی، ریموت دار،سنسور دود(مدل رکسانا

ROZENTAL H 45,620,000(موتور توربو فلزی،برد لمسی،مکش باال، بی صدا،سنسور دما،ریموت دار)هود رزنتال طالیی اشاره ای
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