
  Manufacturer of
         Range Hoods, Built-in Hobs, Kitchen Sinks And Ovens

پاییز 1397

521 - G Size:  88  x  51  cm

17,700,000 ریال

CG - 9502 Size:  92  x  52  cm

23,200,000 ریال

521 - GW Size:  88  x  51  cm

19,800,000 ریال

511 - G Size:  88  x  51  cm

17,600,000 ریال

511 - GW Size:  88  x  51  cm

19,700,000 ریال

403 - G Size:  62  x  51  cm

15,800,000 ریال

512 - G Size:  88  x  51  cm

17,700,000 ریال

512 - GW Size:  88  x  51  cm

19,800,000 ریال

302 - G Size:  Ø 51  cm

14,800,000 ریال

527 - G Size:  88  x  51  cm

17,400,000 ریال

526 - G Size:  88  x  51  cm

17,400,000 ریال

527 - GC Size:  88  x  51  cm

17,400,000 ریال

526 - GC Size:  88  x  51  cm

17,400,000 ریال

203 - G Size:  31  x  52  cm

9,900,000 ریال

419 - M Size:  62  x  52  cm

16,700,000 ریال

CG - 8501 Size:  89  x  52 cm

22,700,000 ریال

CG - 1402 Size:  107  x  41 cm

19,500,000 ریال

303 - G Size:  65  x  52 cm

14,900,000 ریال

522 - M Size:  92  x  52  cm

17,500,000 ریال

525 - M Size:  92  x  52  cm

17,400,000 ریال

501 - G Size:  68  x  51  cm

17,200,000 ریال

519 - M Size:  88  x  52  cm

17,700,000 ریال

CG - 8503 Size:  89  x  52  cm

21,300,000 ریال17,900,000 ریال

CG - 8504CG-9571M Size:  89  x  52  cmSize:  90  x  53  cm

17,900,000 ریال

425 - M Size:  65  x  52  cm

17,200,000 ریال

 	CE-original  دارنده نشـان استاندارد اتـــحادیه اروپـــا

 	                                                                                                                                                IMS : گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه

   ISO  14001 : 2004  - OHSAS 18001 : 2007  - ISO 9001 : 2008

تـمامی سر شعله ها جدیـد  HE LUXE ساخت شرکت    ایتـالیــا با راندمان حرارتی باالتــر 	 

نسبت به سرشلعه های قبل

کلیـه قـطعات اصـلی اجـاق گـاز ساخت شـرکت     ایتـــالیـــا	 

کلیـه اجـاق گـازها دارای گرید انرژی     	 

نصب اجاق گاز در سراسر کشور رایگان	 

یک عمر خدمات پس از فروش	 

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

24 مــاه ضـمانـت شیـــشــه اجاق گاز	 

Apple-B Size:  89  x  52  cm

17,900,000 ریال

Apple-W Size:  89  x  52  cm

19,200,000 ریال

Pardyc-B Size:  89  x  52  cm

17,900,000 ریال

Pardyc-W Size:  89  x  52  cm

19,200,000 ریال

422 - M Size:  64  x  52  cm

16,900,000 ریال

اجـــاق گــازهـای

شیشه ای، استینلس استیل 

و لعابی تـــــــــــوکار

Built-in Glass,
Stainless Steel & Enameled Hobs

Version 8.0

403 - GW Size:  62  x  51  cm

17,800,000 ریال

CG - 8301 Size:  85  x  41  cm

15,700,000 ریال

10.7 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 11 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw 10.5 Kw

10.5 Kw 10.5 Kw 9 Kw 10.3 Kw

9 Kw 9 Kw 9 Kw 6.9 Kw

7.4 Kw

518 - S Size:  91  x  51  cm

Kw 17,850,00010.5 ریال

524 - S Size:  91  x  51 cm

Kw 19,500,00010.5 ریال

518 - SX Size:  91  x  51  cm

Kw 17,900,00010.5 ریال

532 - SF Size:  89  x  51  cm

Kw 21,900,00010.5 ریال

531 - SF Size:  89  x  51  cm

Kw 21,900,00010.5 ریال

530 - S Size:  89  x  51  cm

Kw 18,200,00010.5 ریال

530 - M Size:  89  x  51  cm

Kw 18,600,00010.5 ریال

CS - 7501 Size:  75   x  52 cm

Kw 21,000,00010.5 ریال

518 - M Size:  91  x  51  cm

Kw 17,900,00010.5 ریال

518 - B Size:  91  x  51  cm

17,400,000 ریال

لعـابی

10.5 Kw

532 - S Size:  89  x  51  cm

Kw 21,000,00010.5 ریال

531 - S Size:  89  x  51  cm

Kw 21,000,00010.5 ریال

523 - S Size:  91  x  51  cm

Kw 17,750,00010.5 ریال

523 - M Size:  91  x  51  cm

Kw 17,850,00010.5 ریال

403 - S Size:  62  x  51  cm

Kw 15,900,0009 ریال

203 - S Size:  30  x  52  cm

Kw8 Kw 9,800,0003.8 ریال 5.35 Kw 3.8 Kw

513 - S Size:  91  x  51  cm

Kw 17,800,00010.5 ریال

CS-8571 Size:  86  x  50  cm

Kw 18,300,00010.7 ریال

513 - SX Size:  91  x  51  cm

Kw 17,850,00010.5 ریال

513 - M Size:  91  x  51  cm

Kw 17,950,00010.5 ریال

سینــک های ظـرفشویی

استینلــس استیــل تـوکار

Built-in Stainless Steel Kitchen Sinks

9011 Size:  121  x  52  cm

11,000,000 ریال

9022-P Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

سینــک های ظـرفشویی

استینلـــس استــیل روکار

 Sit-on Stainless Steel Kitchen Sinks

438 Size:  120  x  50  cm

5,600,000 ریال

نیمه فانتزی

439 Size:  120  x  50  cm

5,600,000NEW ریال

نیمه فانتزی

9022 Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9052-P Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9032-P Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9062-P Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9052 Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9062 Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9072 Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

9032 Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

437 Size:  120  x  50  cm

5,600,000 ریال

نیمه فانتزی

8072-P Size:  116  x  50  cm

9,300,000NEW ریال

7033 Size:  101  x  52  cm

6,900,000NEW ریال

7034 Size:  101  x  52  cm

6,700,000NEW ریال

8062-P Size:  116  x  50  cm

9,200,000NEW ریال

8052-P Size:  116  x  50  cm

9,200,000NEW ریال

8022-P Size:  116  x  50  cm

9,200,000NEW ریال

8032-P Size:  116  x  50  cm

9,200,000NEW ریال

8072 Size:  116  x  50  cm

9,300,000 ریال

8052 Size:  116  x  50  cm

9,200,000 ریال

8062 Size:  116  x  50  cm

9,200,000 ریال

8032 Size:  116  x  50  cm

9,200,000 ریال

9021 Size:  121  x  52  cm

11,000,000 ریال

9031 Size:  121  x  52  cm

11,000,000 ریال

9041 Size:  121  x  52  cm

11,000,000 ریال

8022 Size:  116  x  50  cm

9,200,000 ریال

سینک هایی که با عالمت قرمز مشخص شده اند، دارای تخته گوشت و سبد عمیق 
پالستیکی می باشند. 

یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه،سبد و تخته گوشت است.  ی
داخـل یکی از  لگن های سینک قرار گرفته و میتوان همزمان و جداگانه  این محصول بدون نیاز به فضای بیشتر،
از مزایای این مــحصول جدیـد استفاده کردن آن ها بصورت همـزمان مـی باشد  شما میتوانید  استفاده کرد،

مــواد غذایی مورد نظر را بر روی تخته گوشت خرد کنید و آن را براحتی داخل سبد تعبیه شده بریزید. ک
جنس مواد استفاده شده از بهترین نوع پالستیک بوده و در اثر استفاده طوالنی مـدت تغییر رنگ پیدا نمی کند.ی

9072-P Size:  120  x  60  cm

9,600,000NEW ریال

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

20 cm
20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

19 cm 19 cm 20 cm

20 cm 20 cm 20 cm 19 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

HM-304 Size:  120  x  50  cm

26,500,000 ریال

-سبد فلزی
-تخته گوشت چوبی

-سیفون اتوماتیک
1/2-استفاده از ورق

NEW 20 cm

20 cm

A-4040 Size:  40  x  40  cm

7,800,000NEW ریال

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

A-4030 Size:  40  x  30  cm

NEW

فـوالد ضد زنگ
DIN1.4301   (CrNi1810 )

نصب به روش توکار

نصب به روش روکار

نصب به روش زیر سنگی

7,800,00020 ریال cm 20 cm

- استفاده از ورق 0/8

- استفاده از استینلس استیل  304

- بست نگهدارنده پرسی

دارای 60 مــــاه ضـــمانــــت

یک عمـــر خدمات پـس از فـروش

تـمامی سینک ها همراه سیفون می باشد



شیشه آیینه ای
سنسور دما

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

فـــرهای تـــــوکار

Built-in Ovens

چهـــــره مانــــــدگار

کیفیــت ایــــــــــران

محبــوب تــریـن بـرنــد
به انتخاب مصرف کننــدگـــان

ISO 17025 دریـافت گواهی استاندارد

ISO 17025 آزمایشگاه لـوازم خانگـی کن دارنـده نشان استانـدارد
در محـــصوالت پخـــت و پــــز گاز ســـوز

نشان زریـــــــن
تضمیـن کیفیت و مرغـوبـــیت 
محصول در صنایع وابـــــــسته 

به ساختــــــــــــمان

برگزیده جشنواره ملی
قهـــرمانان صنــــــــعت
درسالــــــــهای 94 و 96

بـــــرنده جایــــزه بزرگتریـــن مسابقــــه 

طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا
دریافــــت جایزه مــــحصول مــــــنتخب آیدیـــــــران، بخـاطـر باالتـــــرین 

کیفیت طراحــــی در سالـــــــهای 96،95و97

مدل : پادنا

10,900,000 ریال

Padna - B Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پادنا

13,800,000 ریال

Padna - W Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پادنا

10,850,000 ریال

Padna Size:  60  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پارمیس

11,500,000 ریال

Parmys - M Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پارمیس

11,400,000 ریال

Parmys Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

13,600,000 ریال

1520 Size:  80  cm

تایمر
سنسور دما

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: لـمسی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

1410 Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

تیتانیوم . استیل

 9,800,000 ریال
مشکی

 8,900,000 ریال

تیتانیوم

استیل

مشـکی

مدل : تاچ

Touch Size:  90 - 80 - 60  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مشکی . استیل

 8,800,000 ریال
تیتانیوم

 9,500,000 ریال

تیتانیوم

استیل

مشـکی

1410-W Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

 9,900,000 ریال

NEW

4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربوفن )فن(	 
جوجه گردان	 
میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	  بــــرقـی و گازی

TC360M Size : 600 x 600 x 570 mm

36,600,000 ریال

11 عملکرد	 
پراب )سنسور گوشت(	 
کنترل پنل لـمسی	 
جوجه گردان	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتال	 
)دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه 	 

اتوماتیک(
المپ داخلی	 
2 عدد ریل تلسکوپی	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
 توربو فن)الـمنت حلقه ای + فن(	 
سینی کم عمق + سینی عمیق	  بــــرقـی

TC362W Size : 600 x 600 x 570 mm

40,500,000 ریال

8 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
یخ ُزدا	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
دسته کنترل فشاری )ایمنی کودک(	 
توربوفن )الـمنت حلقه ای + فن(	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	  بــــرقـی

TC361B Size : 600 x 600 x 570 mm

36,550,000 ریال

9 عملکرد	 
کنترل پنل لـمسی+دسته کنترل	 
جوجه گردان	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتال	 
)دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه 	 

اتوماتیک(
المپ داخلی	 
2 عدد ریل تلسکوپی	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربو فن)الـمنت حلقه ای + فن( 	 
سینی کم عمق + سینی عمیق	  بــــرقـی

TC363B Size : 600 x 600 x 570 mm

36,450,000 ریال

Qzl3322 Size :  83.8  x  55.9 cm

18,837,000 ریال

New Ascend Size :  86  x  50  cm

15,548,000 ریال

VS3

شیرآالت کـن تــراست
دارای ضمانت 5 ساله / تعویض 

  کارتریج    اسپانیا

7,200,000 ریال
6,500,000 ریال

7,000,000 ریال

سفید
6,700,000 ریال

کروم
کروم

7,200,000 ریال
استیل

استیل

VS1

TIPTOE D-100 Size:  100  x  50  cm

NEW 14,950,000 ریال

TIPTOE D-200 Size:  116  x  50  cm

NEW 25,025,000 ریال

ENIGMA D-200 Size:  116  x  50  cm

NEW 25,025,000 ریال

POLO MIX D200 Size:  116  x  50  cm

NEW 27,950,000 ریال

مزایای سینکهای گــــرانیتی:
ــد و  ــی میباش ــت طبیع ــنگ گرانی ــت 80٪ از س ــن تراس ــی ک ــینکهای گرانیت ــس س جن

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــگ اس ــن و رن 20٪ از رزی

از ویــژه گیهــای منحصــر بــه فــرد آن کــه شــامل: مقاومــت بســیار زیــاد در برابــر خــط و 

خــش، ضربــه، بهداشــتی، فرمــول ســاخت محرمانــه و سیســتم آنتــی باکتریال ســینک 

اطمینــان بخــش ســامت شــما مــی باشــد.

مزایای سینکهای گــــرانیتی در مقایسه با سینکهای استیل:
1. حتمل دما تا 280 درجه سانتی گراد

2. کیفیت تایید شده توسط آزمایشگاههای معتبر

3. بهداشتی

LARGO Size:  114  x  50  cm

NEW 18,434,000 ریال NEW 23,140,000 ریال

NEWBEETHOVEN D-200 Size:  116  x  50  cm NEWBEETHOVEN MIX D-200 Size:  116  x  50  cm

NEW 27,950,000 ریال

Athlos 2B Size:  116  x  50  cm

26,754,000 ریال

Polo Size:  116  x  50  cm

25,025,000 ریال

Jazz Size :  116  x  50  cm

23,920,000 ریال

Alazia 2B Size:  116  x  50  cm

24,817,000 ریال

Aldora 2B Size:  116  x  50  cm

25,415,000 ریال

سینکــــهای گــــرانیتی کــــــن تـــــــراست

Athlos 1 /2 B Size:  100  x  50  cm

16,055,000 ریال

Vivaldi 150 Size :  100  x  50  cm

16,146,000 ریال

Vivaldi Size:  116  x  50  cm

20,774,000 ریال

Size:  116  x  50̀  cm

21,970,000 ریال

Alazia 3 /4 B

محصوالت با برند  در کارخانه لوازم خانگی کن تولید میشود و تحت گارانتی این شرکت می باشد 

اجاق گاز شیشه ای و استیل شیر کنترل اجاق گاز ها ساخت شـرکت    ایتــــالیـــا

IG8504 Size:  88   x  51 cm

Kw 11,600,00010.3 ریال

 IG8503 Size:  88  x  51  cm

Kw 12,600,00010.3 ریال

IG8502 Size:  88  x  51  cm

Kw 12,600,00010.3 ریال

 IG8501 Size:  88  x  51 cm

Kw 12,600,00010.3 ریال

IG6402M Size:  64   x  52 cm

Kw 8,300,0008.5 ریال

 IG6401 Size:  62  x  51  cm

Kw 9,800,0008.5 ریال

 IG8505 Size:  88  x  51 cm

Kw 11,600,00010.3 ریال

IG8506 Size:  88  x  51  cm

Kw 11,900,00010.3 ریال

IG8507 Size:  89  x  52 cm

Kw 13,200,00010.3 ریال

IG8509 Size:  89  x  52 cm

Kw 13,200,00010.3 ریال

IG8510 Size:  89  x  52 cm

Kw 13,200,00010.3 ریال

IG8508 Size:  88   x  51 cm

Kw 11,000,00010.3 ریال

 IG3201 Size:  31  x  52  cm

Kw 6,400,0003.7 ریال

IS9502 Size:  91   x  51 cm

Kw 11,500,00010.3 ریال

IS9501 Size:  86   x  50 cm

Kw 12,800,00010.3 ریال

IS6401 Size:  62   x  51 cm

Kw 9,000,0008.5 ریال

دفتر فروش:                               7353 - 021
امور مشتریان:                             7159 - 021 
سامانه پیام کوتاه:                  3005006001816
)جهت نـصب 1(                                              )جهت تعمـیر2(

با عــضویت در کانال رســـمی لوازم خانگـی کــن
آخــرین نـسخـه  این بروشــور را دریافـت کنیـــد   

@canhomeapp

بــــرقـی
TC361W Size : 600 x 600 x 570 mm

8 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
یخ ُزدا	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
دسته کنترل فشاری )ایمنی کودک(	 
توربوفن )الـمنت حلقه ای + فن(	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	 

36,650,000 ریال

4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربوفن )فن(	 
جوجه گردان	 
میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	  بــــرقـی و گازی

TC360B Size : 600 x 600 x 570 mm

36,500,000 ریال

4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(
المپ داخل فر	 
2 عدد ریل تلسکوپی 	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
توربوفن )فن(	 
جوجه گردان	 
میکروسوئیچ ایمنی درب فر	 
سینی کم عمق - سینی عمیق	  بــــرقـی و گازی

TC360W Size : 600 x 600 x 570 mm

36,700,000 ریال

11 عملکرد	 
پراب )سنسور گوشت(	 
کنترل پنل لـمسی	 
جوجه گردان	 
لعاب کریستال کلین)نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتال	 
)دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه 	 

اتوماتیک(
المپ داخلی	 
2 عدد ریل تلسکوپی	 
درب جدا شونده آسان	 
فن خنک کننده اتوماتیک	 
 توربو فن)الـمنت حلقه ای + فن(	 
سینی کم عمق + سینی عمیق	  بــــرقـی

TC362B Size : 600 x 600 x 570 mm

38,900,000 ریال

7,900,000 ریال

600 Size:  90 - 60  cm

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری

LED  نور پردازی: کم مصرف

9,900,000 ریال

801 Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : هایلوکس

8,700,000 ریال

Hilux Size:  90  cm

فیلتر آلومینیومی
Semi Touch :پنل تنظیمات

SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : آرتیما

7,300,000 ریال

Artima 2 Size:  70  cm

 تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

تــوکــار
مدل : آرتیما

6,500,000 ریال

Artima 3 Size:  70  cm

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری

SMD  نور پردازی: کم مصرف

تــوکــار
300 Size:  90  cm

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: کلید فشاری
نور پردازی: المپ رشته ای

سفید

استیل

مشکی

طرح چوب

زرشکی

مسـی

نقره ای

سفید

استیل

مشکی

زرشکی

مسـی

طرح چوبنقره ای
6,300,000 ریال
رنگی
6,100,000 ریال
استیل
6,700,000 ریال

2000 Size:  90 - 80 - 60  cm

دو موتوره 
نور پردازی: المپ رشته ای 

قدرت مکش: 450 متر مکعب بر ساعت
سفید

مشکی

طرح چوب

نقره ای

سفید

سفید

مشکی

مشکی

رفلکس

رنگی

5,300,000 ریال
طرح چوب

5,500,000 ریال

خانه کــــن تهران:                     66733300 - 021

 دفتر فروش مشهد:
051 -36652687 -36665715              

دفتر فروش اهـواز:                 33786705-6 - 061

13,800,000 ریال

1400 Island Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

جزیره

مدل : پرستیژ

19,000,000 ریال

Prestige - B Size:  75  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پرستیژ

19,000,000 ریال

Prestige - W Size:  75  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

هــود هـای شومینه ای، زیر کـابینتــی و تــــــوکار

Chimney, Classic & Built-in Hoods

مدل : اونیکس

8,800,000 ریال

Onyx - B Size:  90  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : اونیکس

9,800,000 ریال

Onyx - R Size:  90  cm

شیشه آیینه ای
تایمر

لوله نـما: تلسکوپی
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین

SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : اطلــس

8,400,000 ریال

Atlas Size:  90  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

فیلتر آلومینیومی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پانیسا

13,900,000 ریال

Panisa Size:  80  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

فیلتر آلومینیومی
سنسور دما

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : تایتان
13,900,000 ریال

Titan Size:  90  cm

مدل : پانیذ

15,200,000 ریال

Paniz Size:  80  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

فیلتر آلومینیومی
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پرنسا

15,600,000 ریال

Pransa Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پاردیک

11,500,000 ریال

Pardyc - B Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

مدل : پاردیک

14,500,000 ریال

Pardyc - W Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

1510 Size:  90 - 80  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

13,600,000 ریال

1510 - M Size:  80  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

سایز 90 13,500,000 ریال
سایز 80 13,400,000 ریال

مدل : پارمیدا

13,700,000 ریال

Parmyda Size:  90  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی 

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین
SMD  نور پردازی: کم مصرف

طالیی

مدل : پاترا

16,500,000 ریال

Patra Size:  80  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

دارای محافظ برق شهر
فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک بــرقی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

NEW

NEW

مدل : اطلــس

8,300,000 ریال

Atlas 60 Size:  60  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
درب: جک گازی

فیلتر آلومینیومی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

مدل : آریـل

13,900,000 ریال

Ariel Size:  90  cm

لوله نـما: تلسکوپی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین

درب: جک گازی
پنل تنظیمات : کلید چرخشی

نورپردازی : SMD ) امکان تنظیم نور آفتابی 
و مهتابی  (

NEW

ویژگی های مشترک هـود های لوازم خانگی کن :

موتور : توربو با تکنولوژی ایتالیا
حلزونی : مواد نسوز جهت نظافت آسان

جنس مواد : پروپیلن الیاف دار
قدرت مکش : 700 متر مکعب بر ساعت

db 58 - 63 : میزان صدا
توان مصرفی : 150 وات

تا 155  با تـحمل دمایی  پروانه و حلزون موتور : کم صدا 
درجه سانتی گراد

اولین تولیـد کننده هود در ایران	 

تدوین کننده استاندارد هود در ایران	 

 	CE - original  دارنده نشان استاندارد اتـحادیه اروپا

 	 : IMS گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه

 ISO  14001 : 2004   -  OHSAS 18001 : 2007   -   ISO 9001 : 2008 

یک عمر خدمات پس از فروش	 

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

مدل : مارس

Mars Size:  90  cm

تایمر
لوله نـما: تلسکوپی

پنل تنظیمات: لـمسی
فیلتر آلومینیومی

SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

مدل : پاردیک پالس

Pardyc + Size:  90  cm

تایمر
فیلتر آلومینیومی

سنسور دما
پنل تنظیمات: لـمسی

درب: جک گازی
SMD  نور پردازی: کم مصرف

NEW

8,300,000 ریال11,000,000 ریال

پنل تنظیمات: لـمسی )3 حالته(

2200ma :باتری

Micro USB  کابل

ماندگاری طوالنی مدت عطر

All CapsulesFragrance Diffuser

New Product

Coming Soon...

Long life fragrance
ماندگاری طوالنی مدت عطر


