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1 راهنمای استفاده از عالئم

اجاق گازهای استیل البرز

در این مـدل، از لوازم گازسوز شرکت Sabaf که از تولیــد کنندگان برتـر 
ایتالیایی است، استفاده شده است.

در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Defendi که از تولیــد کنندگان برتر 
ایتالیایی است، استفاده شده است.

سینک های استیل البرز

عمـــق لگن سیـنک را نمایش می دهد.

حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.

سیــنک دارای میـــوه شور و تخته برش است. 

میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.

مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش است که باعث سریـع تر گرم شدن 
ظروف می شود.  

وجود دو ژیگلور در این مدل مشعل ها، باعث تقویـت شعله می شود. مشعل های
دو گانه دارای 31 در صد توان حرارتی بیشتـر در مشعل های پلوپز و 25 در صد 

بیشتردر مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.  

سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به 
کابینت متصل به سینک گردد.

لگن های سینک الکتروپلیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیمار زا 
جلوگیری می شود.
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SMD

مشعل های شف) chef( توان حرارتی باالیی دارند به طوری که شعله 
بـه صورت همزمان از داخـل و خــارج مشعــل شکـل می گیرد و 
موجب مــی شود سرعت پخت غـذا کوتاه شود. ایـن مــدل مشعل 

توسط برترین تـامین کنندگان  ایـــتالیا صورت می پذیرد.

نشان دهنده تعداد دستورات پخـــــت است.

این محصول دارای فن کانوکشن است که با ایـجاد جریان هوای گرم 
در محفظه داخــلی فر، باعـــث ایــجاد حـرارت یـــکنواخت شـده

و به پـخت بهتر غذا کمک می کند.   

حجم فر را نشان می دهد.

نـــوع المپ هـــود، ال ای دی است. 

نوع المــــپ هـود، ا س  ام دی است. 

نوع المپ هود، فلورسنت نواری است. 

هــود دارای ریـــموت کنترل است.

نشان دهنده تعداد دور موتور قبل تنظیم است.

مـوتور هود دارای تکنولــــوژی اینورتر است.

نشـــــان دهنده حداقل صدای هـــود است.

این محصـــول، دارای سنســور پخـت است.

این محصول دارای موتور و سیخ جوجه گردان است.

این محصــــول دارای قفـل کودک است.

نشان دهنده تعداد شیشه ی درب فر است.

هودهای استیل البرز

مشعــل های استفاده شده دارای رانـــدمان باالی حرارتی هستند.

شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان، از 5 برابر مقاومت 
بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.
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120  x  60  cm

120  x  60  cm

7 6 3 /6 0

7 6 5 /6 0

120  x  60  cm
7 6 4 /6 0

816/60

Undermount  SinksLay-On Model Welded Type Sinks

Lay-On Model Welded Type Sinks

120  x  60  cm
7 6 1 /6 0

120  x  60  cm
7 6 2 /6 0

سیـنک های استیل البرز دارای 10 سال ضمانت هستند.

به پاسخگویی تمام نیازهای مصرف کنندگان شده است.

کابینت موجب هماهنگی با دیگر محصوالت و زیبایی در آشپزخانه می شود. 
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100  x  60  cm
6 1 1 /6 0

7 3 8 /6 0

17.5

120  x  60 cm
7 2 6 /60
120x 60 cm

Lay-On Model Welded Type SinksLay-On Model Welded Type Sinks
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200/60 216/60

219/60

217/60

Lay-On Model Welded Type SinksLay-On Model Welded Type Sinks

15

15

15

31

31

31

218/60

15 31



7 6 5

116  x  52 cm
7 3 8

116  x  52  cm
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120x 50

2 1 9
120  x  50  cm

15 31



عملکرد:

عملکرد:

ساده

دارای دو محور چرخشی

شیر آالت استیل البرز دارای 72 ماه ضمـــانت و 10 
سال خدمــات پس از فروش هستند.

180

2416

Steel Faucets

جهـت( و pull out )بیـرون کشیدنی( پاسخگوی نیـاز مشتریان خواهند بـود.

گزینه برای استفـــاده در آشپزخانه مصرف کننــــدگان برای اجتناب از زنگ زدگی و تامین  
آب شرب کامال بهــــداشتی خواهند بود.همچنین، جنـــس استیــــل به کار رفته در آنها

مانع از جا ماندن لک و موجب سهـــولت در تمییز کردن می شود.
،

2 1 6
120  x  50  cm

2 1 7
120  x  50  cm

15

15

31

31

2 1 8
120  x  50  cm

15 31
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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(

Steel Faucets

 نحــــوه توزیــع منحصــر بفرد شعــله  طوریـــست که همـزمان شعـــله از داخــل و

ایفا می کند.

:)Chef( برنر سری شف

:Sabaf شرکت AE برنر سری
تلسکوپیعملکرد:

بـه منظور افزایــش رفاه و رضاینتمنــدی مشتـریان، محصوالت اجاق گاز استیـــــل البرز 
دارای نصب رایگان هستند.

جـهت نصب محصـــوالت استیــل البرز در تهران عدد 1 به شمـاره 20008544 پیامک 
شود و در دیگر شهرها با شماره 41776-021تماس حاصل شود.



S - 5912 - L&R

اجـاق گازهای استیل ایتالیایی 

Italian Stainless Steel Hobs

اجـاق گازهای استیل ایتالیایی 

Italian Stainless Steel Hobs

15.5

اجـاق گازهای استیل البرز دارای 24 ماه ضمانت 
و 10 ســــال خـدمات پس از فـروش هستند.



G - 5907 - L&R

G - 5909 - L&R

G - 5910 W

اجـاق گازهای استیل ایتالیایی 

Italian Stainless Steel Hobs

اجاق گازهای شیشه ای ایتالیایی

Italian Glass Hobs

51

61/5

4.6

اجـاق گازهای استیل البرز دارای 24 ماه ضمانت 
و 10 ســــال خـدمات پس از فـروش هستـند.

86  x  50 cm

11.6
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اجاق گازهای شیشه ای ایتالیایی

Italian Glass Hobs

اجاق گازهای شیشه ای ایتالیایی

Italian Glass Hobs

87  x  51 cm



اجاق گازهای استیل ایرانی

Iranian Stainless Steel Hobs

اجاق گازهای استیل ایرانی

Iranian Stainless Steel Hobs

121  x  51  cm

8.4

91  x  52  cm

87  x  52  cm

60  x  51  cm

11.2



G - 5954 i s 

G - 5951 i s 

G - 4652 i s 

G - 5960 i WG - 5957  i - L&R

- L&R

اجاق گازهای شیشه ای ایرانی

Iranian Glass Hobs

اجاق گازهای شیشه ای ایرانی

Iranian Glass Hobs

86  x  50  cm87  x  51  cm
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فــر های تـــوکـــار
IN - SET Ovens

فــر های تـــوکـــار
IN - SET Ovens

و 10 ســــال خـدمات پس از فـروش هستــند.

دارای یک سینی )کم عمق لعابی( 
دارای ولوم و تایمر لمسی

دارای گریـل

دارای دو سینی )عمیق و کم عمق لعابی( 
دارای یک سینی )عمیق  لعابی( 

دارای یک سینی )کم عمق لعابی( 

دارای دو سینی )عمیق و کم عمق لعابی( 

با قابلیـت یخ زدایی

با قابلیـت یخ زدایی

با قابلیـت یخ زدایی

دارای ولوم و تایمر لمسی

دارای ولوم و تایمر لمسی

FGE50
 
FGE6

24

2

دارای دو سینی )عمیق و کم عمق لعابی( 

دارای گریـل
دارای یک جفت ریل تلسکوپی

دارای گریـل

دارای گریـل

دارای گریـل

دارای گریـل

دارای یک جفت ریل تلسکوپی

60 x   60 x   54 cm  

به منظور افزایــش رفاه و رضایـــت مندی مشتریان، محصوالت فر استیــل البـرز دارای 
نصــب رایگان هستند.

جهت نصب محصوالت استیل البرزدر تهران عدد 1 را به شماره 20008544 پیامک شود 
و در دیگر شهرها با شماره 41776-021 تماس حاصل شود. 

60 x   60 x   54 cm  

دارای یک جفت ریل تلسکوپیدارای یک جفت ریل تلسکوپی

8 عملکرد

11 عملکرد

12 عملکرد

 
FE51

 
FE50

 
FE6
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2 12

دارای دو سینی  ) عمیق و کم عمق لعابی(

F G 3

فر گازی

2

فــر های تـــوکـــار
IN - SET Ovens

دارای یک جفت ریل تلسکوپی

60 x   60 x   54 cm  

همچنین، با تـوجه به طراحی خالقانه و نوین در هودهای استیــل البرز، مشتــریان می توانند 
با انتخاب خود باعث افزایش زیبایی و هارمونی در آشپزخانه دلخواهشان شوند.

هــود
Hood

به منظور افزایش رفــاه و رضایــتمندی مشتریان، محصـــوالت هــود استیل البرز دارای 
نصب رایـــگان هستند.

جهت نصب محصوالت استیل البرزدر تهران عدد 1 را به شماره 20008544 پیامک شود 
و در دیگر شهرها با شماره 41776-021 تماس حاصل شود. 

کنند.لذت بخش

دارای ولوم و تایمر لمسی

دارای یک سینی )کم عمق لعابی( 
با قابلیـت یخ زدایی

 
FGE4 New

4

دارای ولوم و تایمر دکمه ای

دارای گریـل
دارای یک جفت ریل تلسکوپی

دارای دو سینی )عمیق و کم عمق لعابی(

دارای سنسور پخت غـذا

با قابلیـت یخ زدایی

12 عملکرد

دارای گریـل

دارای دو جفت ریل تلسکوپی

)meat probe( 

دارای دو سینی )عمیق و کم عمـق لعابی( 

با قابلیـت یخ زدایی
دارای گریـل

دارای دو جفت ریل تلسکوپی

12 عملکرد
 )meat probe(دارای سنسور پخت غـذا
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لمسی حرکتی

دو عدد فیلتر آلومینیومیدو عدد  فیلتر آلومینیومی

فیلتر آلومینیومی
کنتـــــرل دار

موتور 3 دور
لمســی

بدنه گالـــوانیزه  شیشه

بدنه گالـــوانیزه  شیشه

سنســـور دود و حرارت

هـودهـای استیــل البرز دارای 24 مـاه ضمــانت 
و 10 ســــال خـدمات پس از فـروش هستــند.

دو عدد فیلتر آلومینیومیدو عدد فیلتر آلومینیومی

قدرت مکش:        800قدرت مکش:         800

قدرت مکش:        800

قدرت مکش:         800قدرت مکش:         800

 m3/h

قدرت مکش:         700
لـــوالی تقویت شده 

دو عدد فیلتر آلومینیومی
قدرت مکش:         800

قدرت مکش:         800

قدرت مکش:         800
دو عدد فیلتر آلومینیومی

دو عدد فیلتر آلومینیومی

قدرت مکش:         800

هــود
Hood

هــود
Hood

 m3/h  

  m3/h

  m3/h

 m3/h

 m3/h 

 m3/h

 m3/h

 m3/h

 m3/h

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

موتور 4 دور                 
لمسی حرکتی    

فیلتر آلومینیومی  
کنترل دار      

جک برقی
سنسور حرارت 

SA - 418
85  X 87/1 X 40/3     

m3/h قدرت مکش:         800

لـــوالی تقویت شده 

دو  عدد فیلتر آلومینیومی

لـــوالی  ساعتــی

لـــوالی  ساعتــی

لـــوالی تقویت  شده 

لـــوالی تقویت شده 

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm 

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

37
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موتور 8 دور                 
لمسی           

فیلتر آلومینیومی       

موتور 8 دور                 
لمسی           

فیلتر آلومینیومی       

SA - 417

SA - 416

SA - 407

85  X 88/4 X 37/2     

85  X 87/7 X 36/9     

85  X 87/7 X 36/9     

سه عدد فیلتر آلومینیومی

لمسی حرکتی
سه عدد فیلتر آلومینیومی

دو عدد فیلتر آلومینیومی

لمسی حرکتیلمسی حرکتی

8

8

m3/h قدرت مکش:          800

سه عدد فیلتر آلومینیومی
دو عدد فیلتر آلومینیومی
سنــسور دود و حرارت

هــود
Hood

هــود
Hood

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         700

m3/h قدرت مکش:         700

m3/h قدرت مکش:         700

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         700

m3/h قدرت مکش:         900

m3/h قدرت مکش:         900

دو عدد فیلتر آلومینیومی

بدنه استیل و شیــــشه 

m3/h قدرت مکش:         800

لـــوالی  ساعتــی

لـــوالی  ساعتــی

لـــوالی تقویت شده 

لـــوالی تقویت شده 

لـــوالی تقویت شده 

لـــوالی تقویت شده 

مـوتور 4 دور
لمسی حرکتی

دو عدد فیلتر آلومینیــومی
کنترل دار 
جک برقی

سنــسور حرارت 
m3/h قدرت مـکش:        800

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  
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B  

دو عدد فیلتر آلومینیومی

دو عدد فیلتر آلومینیومی
سنــسور دود

سنــسور دود و حرارت

سنــسور دود و حـرارت
دو عدد فیلتر آلومینیومی

دو عدد فیلتر آلومینیومی

دو عدد فیلتر آلومینیومی

هــود
Hood

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         900

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

m3/h قدرت مکش:         800

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  

cm  
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