
Size: 89 x 52 cm

IG503

Size: 89 x 52 cm

IG503W

Size: 89 x 52 cm

IG503L

Size: 89 x 52 cm

IG503R

Size: 89 x 52 cm

IG8507

Size: 89 x 52 cm

IG8517

Size: 89 x 52 cm

IG8510

Size: 88 x 51 cm

IG8506

Size: 89 x 51 cm

IS9506

Size: 89 x 51 cm

IS9507

Size: 88 x 51 cm

 IG8505

Size: 88 x 51 cm

IG8504

Size: 88 x 51 cm

IG8503

Size: 91 x 51 cm

IS9505

Size: 91 x 51 cm

IS9504

Size: 91 x 51 cm

IS9502

Size: 62 x 51 cm

IS6401

Size: 86 x 50 cm

IS9501

Size: 89 x 52 cm

IG8509

Size: 88 x 51 cm

IG8519

Size: 88 x 52 cm

IG8518M

Size: 88 x 51 cm

IG8502

Size: 88 x 51 cm

IG8501

Size: 62 x 51 cm

IG6401

Size: 62 x 51 cm

IG6403

Size: 31 x 52 cm

IG3201

Built-in Stainless Steel & 
Enameled Hob

اجــــاق  گـــاز
استینلس استیل و لعابی  توکار

Size: 62 x 51 cm

IG401H NEW

Built-in Mixed Gas & Electric 
Hob

اجــــاق  برقـــــی
ترکیبی گازی - برقی توکار

Built-in Glass Hob With Timer

اجـاق گـاز تایمــردار
شیـــــشه ای تــــوکار

Built-in Glass Hob

اجــــاق  گـــاز
شیــــشه ای  تـــــوکار

Built-in Stainless Steel Hob

اجــــاق  گـــاز
استینلس استیل تــوکار

Built-in Ceramic Electric Hob

اجــــاق  برقـــــی
سرامیــــــکی تــــوکار

Size:  59 x  52 cm

CC4502

Size:  29 x  52 cm

CC2202

Size:  29 x  52 cm

CD2003

Size:  29.5 x  51 cm

CC2201

Size:  29 x  52 cm

CD2001

IG503

دسته کنترل های مقاوم به حرارت	 

فندک اتوماتیک	 

دارای برچسب انرژی  	 

شعله TRIPLE CROWN )پلوپز(	 

 	 ULTRA RAPID )ترموکوپل )سیستم ایمنی شعله 

شبکه چدنی لعابدار مات + چدنی وک	 

گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه	 

     IMS : ISO  9001 : 2015  	  ISO 14001 : 2015  	 ISO 45001 : 2018

 	CE	ORIGINAL  دارنده نشـان استاندارد اتـــحادیه اروپـــا

استفاده از سرشعله های جدید )سری HE LUXE( با راندمان باالتر نسبت به سری های دیگر	 

اجـاق گـازها دارای گرید انرژی     	 

نصب رایگان اجاق گاز در سراسر کشور	 

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

باالترین کیفیت و توان حرارتی سرشعله  در اجاق گازهای ایرانی لوازم خانگی کن

ساخـــت و طــــراحــــی مـــــشابه شـــــرکت  ایــتالـیا

ISD505GP511

پنل تنظیمات لمسی	 

قــفل کـــودک	 

کاهش زمان آشپزی	 

نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده	 

قابلیت تنظیم درجه حرارت	 

مـــجـهز به تایمـــر	 

نــظافــت آســـان	 

Size: 30 x 52 cm

IS203 NEW

Size: 86 x 50 cm

ISD505 NEW

Built-in Glass Hob With Timer

اجـاق گـاز تایمــردار
شیـــــشه ای تــــوکار

Built-in Glass Hob

اجــــاق  گـــاز
شیـــــشه ای تــــوکار

www.can.ir

Size: 89 x 52 cm

IGT502 NEW مجهز به تایمر

Version 1401.04

خرید اقساطی ۳۶ ماهه محصوالت کن با شاپ کارت بانک ملت بدون پیش پرداخت تا ۵۰ میلیون ناموت         

جهت اطالعات بیشتر به www.can.ir مراجعه فرمایید

 پایٔه نگهدارندٔه قهوه جوش

جهت اسـتفاده از شـعلٔه کوچک بـرای ظروفی مانند 

قهـوه جوش از پایـٔه نگهدارندٔه قهوه جوش اسـتفاده 

می شـود.

 کلــیه قـــطعات اصلــــی اجـاق گاز شامل 

ســـرشــعله و شیـرکنترل ساخـــت کشـــــور 

ایــتالـــیا  

WOK پایه نگهدارنده 

 wok جـــــهت پخـــت و پــز با ظـــــــروف

)ظروف با کف مقعر( می بایست از پایه نگهدارنده 

wok استفاده شود.

Size: 88 x 53 cm

GP511 NEW

Size: 88 x 51 cm

CG8506

Size: 89 x 52 cm

Pardyc W

Size: 88 x 52 cm

519M

Size: 88 x 51 cm

527G

Size: 88 x 51 cm

526GC

Size: 88 x 51 cm

511G

Size: 62 x 52 cm

419M

Size: 90 x 53 cm

CG9571M  Dual دوحالته(پلوپز(

Size: 88 x 51 cm

G502LW

Size: 89 x 52 cm

Pardyc B

Size: 89 x 52 cm

Apple B

Size: 88 x 51 cm

527GC

Size: 107 x 41 cm

CG1402

Size: 88 x 51 cm

512G

Size: 65 x 52 cm

303G

Size: 88 x 51 cm

CG8505

Size: 88 x 51 cm

CG8507

Size: 89 x 52 cm

CG8504

Size: 89 x 52 cm

Apple W

Size: 92 x 52 cm

525M

Size: 85 x 41 cm

CG8301

Size: 62 x 51 cm

403G

Size:  Ø 51  cm

302G

Size: 88 x 51 cm

G502W

Size:  92 x  52 cm

GT502 NEW مجهز به تایمر

Size: 88 x 51 cm

G502RW

Size: 89 x 52 cm

CG8503

Size: 68 x 51 cm

501G

Size: 88 x 51 cm

526G

Size: 86 x 50 cm

SD505 NEW

Size: 91 x 51 cm

E518M بزودی...

Size: 89 x 51 cm

532S

Size: 75 x 52 cm

CS7501

Size: 91 x 51 cm

518M

Size: 89 x 51 cm

531SF

Size: 91 x 51 cm

523S

Size: 91 x 51 cm

513M

Size: 91 x 51 cm

518S

Size: 89 x 51 cm

532SF

Size: 62 x 51 cm

403S

Size: 91 x 51 cm

513S

Size: 89 x 51 cm

531S

Size: 91 x 51 cm

523M

Size: 52 x 30 cm

203S

Size: 88 x 51 cm

521G

Size: 62 x 51 cm

403GW

Size: 31 x 52 cm

203G

I TALY



E6503 7 برنامـه پخت 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
فن گردش هوای داغ	 
حجم داخلی 65 لیتر   	 
تایمر 	 
درب دو جداره	 
جوجه گردان 	 
لعاب مشکی 	 
سینی عمیق	 
قفل کودک	 

بــــرقـی

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 563 x 600 mm

W D H

  جامـایع 
ســــینک های لــــوازم خانگی کــن با طراحـی جدیـــد، دارای محلــی ثابت بـــرای 
جـا مایع ظرفشـویی اسـت. ایـن جامایع از جنس اسـتیل ضد زنـگ بوده و ظاهر بسـیار 
زیبـا بـه سـینک و آشـپزخانه مـی دهـد. مخـزن بـزرگ تعبیه شـده بـرای ایـن محصول 
مصـرف کننـده را از شـارژ مرتـب مایع ظرفشـویی بی نیاز مـی کند همچنیـن طراحی آن 

به گونه ای است که در زیر سینک قرار گرفته و فضای روی سینک را اشغال نمی کند.

8031-S45

Size: 1160 x 520 mm

20 cmNEW 8041-S45

Size: 1160 x 520 mm

20 cmNEW 8041-P45

Size: 1160 x 520 mm

20 cmNEW

8022-P

Size: 1160 x 500 mm

20 cm 8032-P

Size: 1160 x 500 mm

20 cm

Size: 1160 x 500 mm

8052-P 20 cm8061-S45

Size: 1160 x 520 mm

20 cmNEW

8062-P

Size: 1160 x 500 mm

20 cm 7034-P45

Size: 1010 x 520 mm

20 cmNEW8072-P

Size: 1160 x 500 mm

20 cm

8061-P45

Size: 1160 x 520 mm

20 cmNEW

7033-P

Size: 1010 x 520 mm

20 cm 7034-S45

Size: 1010 x 520 mm

20 cmNEW

NEW

M-2028

Size: 1160 x 500 mm

NEW M-2058

Size: 1160 x 500 mm

NEW M-2068

Size: 1160 x 500 mm

NEW M-2078

Size: 1160 x 500 mm

NEW

438

Size: 1220 x 500 mm

437

Size: 1220 x 500 mm

439

Size: 1220 x 500 mm

440

Size: 1220 x 500 mm

9031-P45

Size: 1200 x 600 mm

20 cmNEW9031-S45

Size: 1200 x 600 mm

20 cmNEW 9041-S45

Size: 1200 x 600 mm

20 cmNEW 9041-P45

Size: 1200 x 600 mm

20 cmNEW

9032-P

Size: 1200 x 600 mm

20 cm 9052-P

Size: 1200 x 600 mm

20 cm 9062-P

Size: 1200 x 600 mm

20 cm 9072-P

Size: 1200 x 600 mm

20 cm

M-2079

Size: 1200 x 600 mm

NEW

BCN - 88

Size: 880 x 450 mm

BCN - 83

Size: 740 x 440 mm

BCN-104

Size: 1040 x 500 mm

BCN-90

Size: 900 x 500 mm

BCN-74

Size: 740 x 500 mm

A-4050

Size: 400 x 500 mm

A-6040

Size: 600 x 400 mm

A-4040

Size: 400 x 400 mm

A-4030

Size: 400 x 300 mm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

SIMONE-D20سیمونه

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

SIMONE-D10سیمونه

Size: 99 x 49.5 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

LUIGI-D20لوییجی

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

LORENZO-N20 لوِرنزو

Size: 85 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

ARON-N10 آرون

Size: 76 x 44 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

ENZO-N10ِانزو

Size: 40 x 45 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

ENIGMA -D20انیگما

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

JAZZ-D20 جاز

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

POLO-D20پولو

Size: 115 x 50 cm

Nera

QZL3322-N15

Size: 84 x 56 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

GARNET-D20گارنت

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

CITRINE-D20سیترین

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

TOPAZ-D20توپاز

Size: 115 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

TOPAZ-D10توپاز

Size: 78 x 50 cm

Cornflekes

Gray

Nera

Snova

TIP TOE-D20تیپ تو

Size: 115 x 50 cm

درب استیل	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین 	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm

Amor آمور

لوله نـما: تلسکوپی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین	 
درب: جک گازی	 
پنل تنظیمات : کلید چرخشی	 
 	 SMD : نورپردازی
) امکان تنظیم نور آفتابی و مهتابی  (	 

Size:  90  cm
Ariel آریـل

Classic & Built-in Hood

هـــود
زیــر کابینتـی و تـــوکار

Granite Kitchen Sink

سینــک ظـرفشویی
گرانیتــــی

Built-in Stainless Steel Kitchen Sink

سینــک ظـرفشویی
استینلــس استیــل تـوکار

Built-in Stainless Steel One-piece

Kitchen Sink

سینــک ظـرفشویی
نیـــمه فانتـــــزی

 Sit-on Stainless Steel Kitchen Sink

سینــک ظـرفشویی
استینلــس استیــل روکار

Built-in Stainless Steel 

Handmade Kitchen Sink

سینــک ظـرفشویی
استینلس استیـل باکسـی تـوکار

Drawn Undermount

لگن های کششی زیرکابینتی

E6501 13 برنامـه پخت 	 
مجهز به سیستم پخت سریع 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
سنسور پخت گوشت	 
فن گردش هوای داغ	 
حجم داخلی 65 لیتر   	 
تایمر 	 
یخ زدایی	 
پخت اتوماتیک	 
درب سـه جداره	 
جوجه گردان	 
ریل تلسکوپی	 
لعاب مشکی  	 
سینی عمیق	 
قفل کودک	 

بــــرقـی

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 563 x 600 mm

W D H

NEWE6500M 13 برنامـه پخت 	 
مجهز به سیستم پخت سریع 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
سنسور پخت گوشت	 
فن گردش هوای داغ	 
حجم داخلی 65 لیتر   	 
تایمر 	 
یخ زدایی	 
پخت اتوماتیک	 
درب سـه جداره	 
جوجه گردان 	 
ریل تلسکوپی	 
لعاب طوسی 	 
سینی عمیق	 
قفل کودک	 

بــــرقـی

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 563 x 600 mm

W D H

374B 11 برنامه پخت	 
تایمر  	 
پخت اتوماتیک	 
مجهز به سیستم پخت سریع	 
درب 4 جداره 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن گردش هوای داغ 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
ریل تلسکوپی )2سری(	 
جوجه گردان 	 
لعاب مشکی  	 
سینی عمیق 	 
نظافت آسان	 
سیستم ایمنی خودکار	 
قفل کودک	 

بــــرقـی

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 545 x 592 mm

W D H

TC360 4 عملکرد	 
لعاب کریستال کلین )نظافت آسان(	 
تایمر دیجیتالی )دارای زمان بندی پخت 	 

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

بــرقـی  و گازی

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 563 x 600 mm

W D H

Built-in Ovens 

فــــــرتوکار

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: کلید فشاری 	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cm
1440 مشکی

استیل

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لــمسی 	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cm
1450 مشکی

استیل

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: کلید مکانیکی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  60  cm
2200 سفید

مشکی

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
نور پردازی: 	 
کم مصرف  SMD خطی	 
دارای ریموت کنترل	 

Size:  80  cm
Artima 9 آرتیما 9

سفید
مشکی

استیل

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cm
Artima 8 آرتیما 8

سفید
مشکی

نقرهای

استیل

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: کلید فشاری	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  80  cm
Artima 7 آرتیما 7

سفید

مشکی

نقرهای

تایمر	 
درب استیل	 
فیلتر آلومینیومی	 
سنسور دما	 
سسنسور دود	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
نور پردازی: 	 
کم مصرف SMD دورنگ	 
امکان   تنظیم نورآفتابی ومهتابی	 
دارای ریموت کنترل رادیویی	 

Size:  80  cm
Artima 6 آرتیما 6

سفید
مشکی

نقرهای

استیل

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: کلید فشاری	 
 	SMD نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cm
Artima 3 آرتیما 3

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  80  cm
Artima 5 آرتیما 5 سفید

مشکی

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: کلید فشاری	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cm
Artima 4 آرتیما 4 مشکی

 تایمر	 
فیلتر  آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cm
Artima 2 آرتیما 2

سفید
مشکی

رفلکس

 تایمر	 
فیلتر  آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cm
Artima 2 M آرتیما 2  مشکیطالیی

مشکینقرهای

دو موتوره 	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف
قدرت مکش: 	 
450 متر مکعب بر ساعت	 

Size:  90 - 80 - 60  cm
2000 مشکی

سفید
نقرهای

فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: کلید فشاری 	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cm
1420 استیل

هـــودمشکی
شکـــل T )شومینه ای(

T  Shape Hood

تایمر	 
فیلتر  آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لــمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cm
1430 استیل

مشکی

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
قابلیت کنترل همزمان از دوطرف	 
نور پردازی: 	 
4عدد SMD کم مصرف	 

Size: 90  cm

1430-GI Island استیل
مشکی

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  60 - 90  cm
1470-G سفید

مشکی

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
1470G M مشکیطالیی

مشکینقرهای

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
1430-G مشکی

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90 - 80 - 60  cm

Touch تاچ

90cmتیتانیوم

Size:  90 - 80 - 60 cmمشکی

Size:  90 - 80 - 60 cmاستیل

Vertical Hood

هـــود
مــــــورب

NEW

تایمر	 
درب تمام استیل 	 
سنسور دما	 
سنسور دود	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
نور پردازی: کم مصرف  SMD دورنگ	 
امکان   تنظیم نورآفتابی و مهتابی	 
دارای ریموت کنترل رادیویی	 

Size:  90  cm
Elio ِالیو سفید

مشکی
NEW

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی 	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی 	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Pandora پاندورا

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm

Onyx اونیکس رفلکس

مشکی

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی 	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Parmyda طالیی پارمیدا

ِبژ

کارینا

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Carina

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال و پایین	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Onyx M اونیکس مشکیطالیی

مشکینقرهای

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
فیلتر آلومینیومی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Mars  مارس

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
فیلتر آلومینیومی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Mars M مشکیطالیی مارس

مشکینقرهای

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
فیلتر آلومینیومی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 80 - 90  cm
Atlas اطلــس سفید

مشکی

مشکیطالیی

مشکینقرهای

تایمر	 
لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
فیلتر آلومینیومی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Atlas M اطلــس

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

Size:  90  cm
Titan تایتان مشکیطالیی

مشکینقرهای

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

Size:  90  cm
Titan M تایتان

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Parmys M پارمیس

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Parmys پارمیس

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size: 60 - 90  cm
Padna پارمیس Size: 90 cmسفید

مشکی

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
سنسور دما	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Pardyc + پاردیک پالس

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
سنسور دما	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Pardyc + M پاردیک پالس مشکیطالیی

مشکینقرهای هـــود
جـزیـــره

Island Hood

ویژگی های مشترک هـود های لوازم خانگی کن :	 

موتور : توربو با تکنولوژی ایتالیا	 

جنس مواد حلزونی: مواد نسوز از پروپیلن الیاف دار	 

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

مجهز به محافظ حرارتی موتور )ترموگارد(	 

قدرت مکش: 700 متر مکعب بر ساعت	 

 	DB 58 	 63 :میزان صدا

توان مصرفی: 150 وات	 

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
     IMS : ISO  9001 : 2015  	  ISO 14001 : 2015  	 ISO 45001 : 2018

دارای 24 مــاه ضــمانــــت	 

مزایای سینکهای گــــرانیتی:
جنس سینک های گرانیتی کن تراست ٪80 از سنگ گرانیت طبیعی می باشد و ٪20 از رزین و رنگ است.

از ویژگی های منحصربه فرد آن می توان به مقاومت بسیار زیاد در برابر خط و خش و ضربه، بهداشتی بودن، فرمول ساخت محرمانه و سیستم آنتی باکتریال که اطمینان بخش سالمت 
شماست، اشاره کرد. 

مزایای سینــک های گـرانیتـی در مقایسه با سینک های استیل:
1. تحمل دما تا 280 درجه سانتی گراد

2. کیفیت تایید شده توسط آزمایشگاههای معتبر
3. بهداشتی

Oven Toaster

آون توســـتر

TO3600 تایمر	 
قفل کودک	 
نشانگر دمــا	 
پنل تنظیمات لـمسی	 
8 بـرنامـه پـخت پیش فرض	 
قابلیت ذخیره برنامه	 
درب دو جداره	 
حجم داخلی 36 لیتر	 
مجهز به جوجه گردان	 
شلف جوجه گردان	 
مجهز به فن کانوکشن	 
 + سينى مشبک )شلف مشبک(	 
 + سينى عمـــيق	 
 + سينى كف )سينى خرده نان(	 

Size: 56 x 38 x 32.5 cm

رنگ های متنوع TO4000رنگ های متنوع تایمر	 
قفل کودک	 
نشانگر دمــا	 
پنل تنظیمات لـمسی	 
8 بـرنامـه پـخت پیش فرض	 
قابلیت ذخیره برنامه	 
درب تک جداره	 
حجم داخلی 40 لیتر	 
مجهز به جوجه گردان	 
شلف جوجه گردان	 
مجهز به فن کانوکشن	 
 + سينى مشبک )شلف مشبک(	 
 + سينى عمـــيق	 
 + سينى كف )سينى خرده نان(	 

Size: 56 x 38 x 32.5 cm

سـطح بـراق	 
استفاده از ورق 0/8 میلی متر	 
استفاده از فوالد ضد زنگ 304	 
دارای 60 ماه ضـــمانــــت 	 
عمق لگن ها 20 سانتی متر	 
سینـی عمیـــق	 

DMS45

Size: 400 x 340 mm

20 cmNEW

R45

DMP45

Size: 400 x 340 mm

20 cmNEW

R45

DSS45

Size: 350 x 320 mm

17 cmNEW

R45

DSP45

Size: 350 x 320 mm

17 cmNEW

R45

DLP45

Size: 420 x 350 mm

20 cmNEW

R45

DLS45

Size: 420 x 350 mm

20 cmNEW

R45

DM20

Size: 400 x 340 mm
R20

دفتـر فــروش:      7۳۵۳ - ۰21                                               خدمات پس از فروش :   71۵9 - ۰21

Set of Linak
Hood, Hob & Oven

ِسـت لـیناک
هـــود، اجاق و فــر تایمر	 

لوله نـما: تلسکوپی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
فیلتر آلومینیومی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm

پنل تنظیمات: فشاری	 
فیلتر آلومینیومی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  70  cm

Size: 88 x 53 cm

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 563 x 600 mm

W D H

تایمر 	 
13 برنامـه پخت 	 
مجهز به سیستم پخت سریع 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
سنسور پخت گوشت	 
فن گردش هوای داغ	 
حجم داخلی 65 لیتر   	 

یخ زدایی	 
پخت اتوماتیک	 
درب سـه جداره	 
جوجه گردان 	 
ریل تلسکوپی	 
لعاب طوسی 	 
سینی عمیق	 
قفل کودک	 

  سبد و تخته گوشت پالستیکی
لـوازم خانگـی کـن بـا قـرار دادن لـوازم جانبـی متعـدد در محصـوالت خـود، یک بسـته 
کامل را در اختیار مشـتریان قرار داده اسـت. سـبد و تخته گوشـت پالسـتیکی با طراحی 
منطبـق بـر محصـوالت کـن، کامـالََ درون سـینک قرارگرفته و بهتریـن کارایـی و عملکرد را 
بـرای مصـرف کننـدگان فراهم آورده اسـت. این سـبد و تخته گوشـت از بهترین مــــواد 

پالستیکی ساخته شـده و در اثر اسـتفاده طوالنی تغییر رنگ پیدا نمی کند.

تایمر	 
فیلتر آلومینیومی	 
پنل تنظیمات: لـمسی	 
درب: جک گازی	 
 	SMD  نور پردازی: کم مصرف

Size:  90  cm
Pardyc پاردیک سفید

مشکی

9022-P

Size: 1200 x 600 mm

20 cm

E6500 13 برنامـه پخت 	 
مجهز به سیستم پخت سریع 	 
صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی 	 
فن خنک کننده اتوماتیک 	 
سیستم ایمنی خودکار	 
سنسور پخت گوشت	 
فن گردش هوای داغ	 
حجم داخلی 65 لیتر   	 
تایمر 	 
یخ زدایی	 
پخت اتوماتیک	 
درب سـه جداره	 
جوجه گردان 	 
ریل تلسکوپی	 
لعاب طوسی 	 
سینی عمیق	 
قفل کودک	 

سفید

مشکی

بــــرقـی

Width (W) :    عرض  

Deep (D) :       عمق  

Height (H) :   ارتفاع

Size: 600 x 563 x 600 mm

W D H

8031-P45

Size: 1160 x 520 mm

20 cm

بزودی...

سفید

مشکی

مـــوتــور فلــــزی 
دایکستی آلومینیومی

مـــوتــور فلــــزی 
دایکستی آلومینیومی


