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با آسا گروپ کیفیت همراه شماست



1 راهنمای استفاده از عالئم
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SMD

مشعل های شف توان حرارتی باالیی دارند بطوریکه شعله بـصورت 
همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد  و موجب مــی شود 
سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تـامین 

کنندگان ایـــتالیا صورت می پذیرد.

نشان دهنده تعداد دستورات پخت می باشد.

نشان دهنده تعداد دستورات پخت می باشد.

این محصــول دارای فن کانوکشن می باشدکه با ایجاد جریان هوای گرم در محفــظه 
داخلی مایکروویو باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند. 

مایکروویـــوهای استیل البرز
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،

120  x  60  cm

120  x  60  cm

120  x  60  cm

7 6 3 /6 0

7 6 4 /6 0

7 6 5 /6 0

816/60



67

100  x  60  cm

120  x  60  cm

6 1 1 /6 0

7 6 1 /6 0

17.5

120  x  60  cm
7 6 2 /6 0



89

200/60



116  x  52  cm
7 6 5
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عملکرد: 

عملکرد:

عملکرد:

ساده

ساده

دارای دو محور چرخشی

شیر آالت استیل البرز دارای 72 ماه ضمـــانت و 10 
سال خدمــات پس از فروش می باشد.
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31/5

ST- 411
cm
cm

عملکرد:

عملکرد:

عملکرد:

)PULL OUT( دارای شیلنگ

شاوری دارای شیلنگ

دو منظوره 

)PULL DOWN(

)با قابلیت اتصال به دستگاه تصفیه آب(

تلسکوپیعملکرد:

آسا گروپ تضمین کننده مطمئن کیفیت کاالهاى خریدارى شده شماست. جهت کسب 

اطالعات بیشتر در خصوص نحوه فروش، تحویل و نصب با ما تماس بگیرید

دفتـر فــروش: 021-33110010

asa_group1999 :اینستاگرام ما
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IN - SET Hobs )G l a s s ) 

اجاق گــازهای شیــشه ای تـوکار
IN - SET Hobs )G l a s s ) 

اجاق گــازهای شیــشه ای تـوکار



10.9

8.4



10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9



فــر های تـــوکـــار
IN - SET Ovens

دارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابی

دارای دو سینی کم عمق لعابی دارای یک سینی کم عمق لعابی 

FGE50FGE4 New FGE6

244

2



مایــکروویـوهای توکـار
IN - SET Microwaves

138

8 13

دارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابی

F G 3

فر گازی

2
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لمسی حرکتی
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موتور 4 دور                 
لمسی حرکتی 

چیمنی مشکی    
فیلتر آلومینیومی  

کنترل دار      
جک برقی

موتور 8 دور                 
لمسی حرکتی 

چیمنی مشکی    
فیلتر آلومینیومی       

موتور 8 دور                 
لمسی حرکتی 

چیمنی مشکی    
فیلتر آلومینیومی       

SA - 418

SA - 417

SA - 416

85  X 87/1 X 40/3     

85  X 88/4 X 37/2     

85  X 87/7 X 36/9     

لمسی حرکتی

لمسی حرکتی



8

8

8

لمسی حرکتی

لمسی حرکتی
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