
Industrial Kitchen
تجهیزات آشپزخانه صنعتی



که  به طوری  دنیا محسوب می شوند  بزرگ  از صنایع  و رستوران  هتلداری، گردشگری  صنایع 
تخمین زده می شود از هر 10 شغل در دنیا یک شغل مرتبط با این صنایع باشد. تهیه و عرضه ی 
غذای با کیفیت با توجه به نیاز مشتریان ضرورت به کارگیری تجهیزات استاندارد، با دوام و مطابق 
با کاربری خاص هر مرکز تهیه غذا و یا آشپزخانه صنعتی را بیش از پیش مشخص می کند. 
ماشین آالت و تجهیزاتی ساخته شده طبق استانداردهای ایمنی،  بهداشتی و حرفه ای آشپزی که 
ای برای تولید غذای با کیفیت بوده و در خیلی از موارد امکان تولید  ابزار دست آشپزهای حرفه 

محصول بدون داشتن آن محال به نظر می رسد.
شرکت بیک صنعت با بیش از ربع قرن سابقه در واردات و تولید ماشین آالت صنایع غذایی طیف 

گسترده ای از تجهیزات مرتبط با صنعت نان، شیرینی، شکالت و رستوران را تولید می کند.
تیم تحقیق و توسعه بیک صنعت، ضمن توجه به دانش فنی به کار رفته و دستاوردهای برندهای 
جهانی صنعت، نیاز و خواسته ی مشتریان خود را مورد توجه ویژه قرارداده و محصوالتی مطابق با 
سالیق و انتظارات مشتریان طراحی و تولید و با برند ثبت شده وست استار به بازار عرضه می کند.
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 تجهیزات آشپزخانه



فهرست
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تجهیزات پخت

C O O K I N G

یکی از مهم ترین بخش های یک رستوران یا یک آشپزخانه صنعتی 

قسمت پخت می باشد.

انواع اجاق، بولینگ پن، گریل، سرخ کن، فردمکن و ...

با تکنولوژی روز دنیا و مواد اولیه مناسب طبق استانداردهای بهداشتی 

و توجه به کاهش مصرف انرژی با اصالح ساختار تجهیزات و همچنین 

استفاده از عایق های مناسب، از تولیدات بخش پخت می باشد.



اجاق گاز 4 شعله

4 burners gas cooker-over bench2 burners gas cooker-over bench

اجاق گاز 2 شعله

   ساخته شده از استیل

   رومیزی یا مبله )ایستاده( 

   در سایزهای 2، 4 و 6 شعله با چدن 32×32 سانتی مرت

   دارای شمعك و  ترموكوبل

   ساخته شده از استیل

   رومیزی یا مبله )ایستاده( 

   در سایزهای 2 ،4 و 6 شعله با چدن 32×32 سانتی مرت

   دارای شمعك و  ترموكوبل
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کاالی 
اصلی

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف گاز 
)m3.h(

اجاق گاز

Gas 
Cooker

اجاق 4 شعله  رومیزی
4 burners gas cooker

over bench4BGC-OB65×64×342.2

اجاق 4 شعله پاتراكی
4 burners gas cooker

profile stand4BGC-PS65×64×852.2

اجاق 4 شعله كابینتی بدون درب
4 burners gas cooker

cupboard without door4BGC-CWTD65×64×852.2

اجاق 4 شعله كابینتی دربدار
4 burners gas cooker
cupboard with door4BGC-CWD65×64×852.2

اجاق 6 شعله  رومیزی
6 burners gas cooker

over bench6BGC-OB90×64×343.2

اجاق 6 شعله پاتراكی
6 burners gas cooker

profile stand6BGC-PS90×64×853.2

اجاق 6 شعله كابینتی بدون درب
6 burners gas cooker

cupboard without door6BGC-CWTD90×64×853.2

اجاق 6 شعله كابینتی دربدار
6 burners gas cooker
cupboard with door6BGC-CWD90×64×853.2

کاالی 
اصلی

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف گاز 
)m3/h(

اجاق گاز

Gas 
Cooker

اجاق 2 شعله  رومیزی
2 burners gas cooker

over bench2BGC-OB32×64×341.1

اجاق 2 شعله پاتراكی
2 burners gas cooker

profile stand2BGC-PS32×64×851.1

اجاق 2 شعله كابینتی بدون درب
2 burners gas cooker

cupboard without door2BGC-CWTD32×64×851.1

اجاق 2 شعله كابینتی دربدار
2 burners gas cooker
cupboard with door2BGC-CWD32×64×851.1

 آپشن های پیشنهادی

  در مدل های مبله: دارای یك طبقه پاتراكی از پروفیل استیل 

20×20 میلی مرت یا  كابینت استیل دربدار یا بدون درب

 آپشن های پیشنهادی

  در مدل های مبله: دارای یك طبقه پاتراكی از پروفیل استیل 

20×20 میلی مرت یا  كابینت استیل دربــدار یا بدون درب
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   ساخته شده از استیل

   در سایزهای 4 یا 6 شعله با چدن 32×32 سانتیمرت

   دارای شمعك و  ترموكوبل

   دارای عایق پشم سنگ بعنوان عایق حرارتی

   فر با برنر استیل

 آپشن های پیشنهادی

    داخل فر گالوانيزه يا استيل 

اجاق گاز فردار

  در مدل های یك طبقه یك مرتی یا یك طبقه دو مرتی یا دو 

طبقه متام استیل

  دارای عایق پشم سنگ بعنوان عایق حرارتی

  دارای دستگیره استیل با رسی باكالیت

  دارای شمعک و ترموکوبل 

آپشن های پیشنهادی

   داخل فر گالوانیزه یا استیل

   دارای برنر استیل یا شعله گرد دوتایی

فر دمكن

کاالی 
اصلی

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف گاز 
)m3/h(

 اجاق گاز

فردار

OVEN 
RANGE

 اجاق 4 شعله فردار-فر گالوانيزه
OVEN RANGE-4 burners gas 

cooker -Galvanized sheet4BGC-OR-G90×90×852.2

 اجاق 4 شعله فردار-فر استيل
OVEN RANGE-4 burners gas 

cooker -STEEL4BGC-OR-S90×90×852.2

 اجاق 6 شعله فردار-فر گالوانيزه
OVEN RANGE-6 burners gas 

cooker -Galvanized sheet6BGC-OR-G120×90×852.2

 اجاق 6 شعله فردار-فر استيل
OVEN RANGE-6 burners gas 

cooker -STEEL6BGC-OR-S120×90×852.2

کاالی 
اصلی

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 

گاز 

)m3/h(

فر دمكن

RICE 
COOKER 
OVEN

فر دمكن یك طبقه یك مرتی

داخل استیل-گرد

RICE COOKER OVEN
SINGLE-UNIT-STEEL-ROUND BURNERRCO-SU-S-RB100×100×1002

فر دمكن یك طبقه یك مرتی

داخل استیل-برنر

RICE COOKER OVEN
SINGLE-UNIT-STEEL-STEEL BURNERRCO-SU-S-SB100×100×1002

فر دمكن یك طبقه یك مرتی

داخل گالوانیزه-گرد

RICE COOKER OVEN
SINGLE-UNIT-GALVANIZED SHEET-ROUND BURNERRCO-SU-G-RB100×100×1002

فر دمكن یك طبقه یك مرتی

داخل گالوانیزه-برنر

RICE COOKER OVEN
SINGLE-UNIT-GALVANIZED SHEET-STEEL BURNERRCO-SU-G-SB100×100×1002

فر دمكن یك طبقه 2 مرتی

داخل استیل-گرد

RICE COOKER OVEN-HORIZONTAL MODLE
DOUBLE-UNIT-STEEL-ROUND BURNERRCO-HM-DU-S-RB200×100×1004

فر دمكن یك طبقه 2 مرتی

داخل استیل-برنر

RICE COOKER OVEN-HORIZONTAL MODLE
DOUBLE-UNIT-STEEL-STEEL BURNERRCO-HM-DU-S-SB200×100×1004

فر دمكن یك طبقه 2 مرتی

داخل گالوانیزه-گرد

RICE COOKER OVEN-HORIZONTAL MODLE
DOUBLE-UNIT-GALVANIZED SHEET-ROUND BURNERRCO-HM-DU-G-RB200×100×1004

فر دمكن یك طبقه 2 مرتی

داخل گالوانیزه-برنر

RICE COOKER OVEN-HORIZONTAL MODLE
DOUBLE-UNIT-GALVANIZED SHEET-STEEL BURNERRCO-HM-DU-G-SB200×100×1004

فر دمكن 2 طبقه

داخل استیل-گرد

RICE COOKER OVEN-VERTICAL MODLE
DOUBLE-UNIT-STEEL-ROUND BURNERRCO-VM-DU-S-RB100×100×1904

فر دمكن 2 طبقه

داخل استیل-برنر

RICE COOKER OVEN-VERTICAL MODLE
DOUBLE-UNIT-STEEL-STEEL BURNERRCO-VM-DU-S-SB100×100×1904

فر دمكن 2 طبقه

داخل گالوانیزه-گرد

RICE COOKER OVEN-VERTICAL MODLE
DOUBLE-UNIT-GALVANIZED SHEET-ROUND BURNERRCO-VM-DU-G-RB100×100×1904

فر دمكن 2 طبقه

داخل گالوانیزه-برنر

RICE COOKER OVEN-VERTICAL MODLE
DOUBLE-UNIT-GALVANIZED SHEET-STEEL BURNERRCO-VM-DU-G-SB100×100×1904

GAS RANGE  WITH OVENRICE COOKER OVEN
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   ساخته شده از استیل 304

   رو میزی یا مبله )ایستاده(

   دارای صفحه گریل رویه از جنس مرغوب

   مجهز به ترموكوبل و شمعک

   مجهز به محفظه تخلیه روغن

   مجهز به جرقه زن

   در دو مدل با طول 60 یا 90 سانتیمرتی

 آپشن های پیشنهادی

   در مدل های مبله: كابینت استیل دربدار یا بدون درب 

گریل صفحه ای

   ساخته شده از استیل 304

   رو ميزی يا مبله )ايستاده(

   دارای صفحه گريل رويه از جنس مرغوب

   مجهز به ترموكوبل و شمعک

   مجهز به جرقه زن

   دارای سینی زیر گریل

   در دو مدل با طول 60 یا 90 سانتیمرتی

 آپشن های پیشنهادی

    در مدل های مبله: كابينت استيل دربدار يا بدون درب 

گريل زغالی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف گاز 
)m3/h(

 گریل

صفحه ای

GAS 
GRILL

GAS GRILL-60-OVER BENCHGG-60-OB60×68×351.9گریل صفحه ای 60 رومیزی

 گریل صفحه ای 60 مبله-كابینت

بدون درب

GAS GRILL-60-CUP BOARD 
WITHOUT DOORGG-60-CWTD60×68×851.9

 گریل صفحه ای 60 مبله -كابینت

دربدار

GAS GRILL-60-CUP BOARD WITH 
DOORGG-60-CWD60×68×851.9

GAS GRILL-90-OVER BENCHGG-90-OB90×68×353.2گریل صفحه ای 90 رومیزی

 گریل صفحه ای 90 مبله-كابینت

بدون درب

GAS GRILL-90-CUP BOARD 
WITHout DOORGG-90-CWTD90×68×853.2

 گریل صفحه ای 90 مبله -كابینت

دربدار

GAS GRILL-90-CUP BOARD WITH 
DOORGG-90-CWD90×68×853.2

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف گاز 
)m3/h(

گريل زغالی

LAVASTONE 
GRILL

 گریل زغالی 60

رومیزی
LAVASTONE GRILL-60-OVER BENCHLSG-60-OB60×68×351.9

گریل زغالی 60 مبله-

كابینت بدون درب

LAVASTONE GRILL-60-CUP BOARD 
WITHOUT DOORLSG-60-CWTD60×68×851.9

گریل زغالی 60 مبله-

كابینت دربدار

LAVASTONE GRILL-60-CUP BOARD 
WITH DOORLSG-60-CWD60×68×851.9

 گریل زغالی 90

رومیزی
LAVASTONE GRILL-90-OVER BENCHLSG-90-OB90×68×353.2

گریل زغالی 90 مبله-

كابینت بدون درب

LAVASTONE GRILL-90-CUP 
BOARD WITHOUT DOORLSG-90-CWTD90×68×853.2

گریل زغالی 90 مبله-

كابینت دربدار

LAVASTONE GRILL-90-CUP 
BOARD WITH DOOR  LSG-90-CWD90×68×853.2

GAS GRILLLAVASTONE GRILL

L

H

D

L
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D
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   ساخته شده از استیل 304

   دارای صفحه گريل رويه از جنس مرغوب

   مجهز به  ترموكوبل و شمعک

   دارای محفظه تخليه روغن

   مجهز به جرقه زن

   فر با برنر استيل

 آپشن های پیشنهادی

   داخل فر گالوانيزه يا استيل

اجاق گریل فردار

   ساخته شده از استیل

  دارای مخزن و برنر استیل

   مجهز به درب آرام بند

   مجهز به شیر تخلیه اروپایی

   مجهز به شیر پر كن مخرن

   مجهز به جرقه زن 

   مجهز به سوپاپ اطمینان

   مجهز به ترموكوبل و شمعک

   دارای سبد مخصوص پخت پلو 

   در ظرفیت های  250 یا 350  لیرتی

 آپشن های پیشنهادی

   حرارت مستقیم ) تك جداره ( و غیر مستقیم ) 2 جداره(

دیگ پخت صنعتی )بویلینگ پن(

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
گاز 

)m3/h(

اجاق گریل فردار

GAS GRILL WITH 
OVEN

اجاق گريل فردار - 

فر استيل 
GAS GRILL WITH OVEN-STEELGGWO-S90×90×853.2

اجاق گريل فردار - 

فر گالوانيزه 

GAS GRILL WITH OVEN-
Galvanized sheetGGWO-G90×90×853.2

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
گاز 

)m3/h(

دیگ پخت صنعتی 

)بویلینگ پن(

BOILING PAN

 بويلينگ پن -حرارت

مستقيم-250 لیرت
BOILING PAN-DIRECT-250 LITERSBP-D-250L96×100×1003.7

 بويلينگ پن -حرارت

غريمستقيم-250 لیرت
BOILING PAN-INDIRECT-250 LITERSBP-ID-250L96×100×1003.7

 بويلينگ پن -حرارت

مستقيم-350 لیرت
BOILING PAN-DIRECT-350 LITERSBP-D-350L130×130×1004.5

 بويلينگ پن -حرارت غري

مستقيم-350 لیرت
BOILING PAN-INDIRECT-350 LITERSBP-ID-350L130×130×1004.5

GAS GRILL WITH OVENBOILING PAN

L

H D

L

H D
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   ساخته شده از استیل 304

   تابه گردان با تابه تفلون با چرخش 90 درجه جهت تخلیه 

متام محتویات داخلی

   مجهز به برنر استیل

   مجهز به جرقه زن

   مجهز به ترموكوبل و شمعک

   مجهز به شیر آب پركردن مخزن 

   مجهز به درب آرام بند 

   در دو مدل با ظرفیت های 80 و 120 لیرتی

آپشن های پیشنهادی

   باالبر دستی یا برقی

تابه گردان )تيلتينگ پن(

   ساخته شده از استیل 304

   در دو مدل رومیزی یا مبله )ایستاده( 

  مدل رومیزی: برقی یا گازی

  مدل مبله: فقط گازی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
برق 
)KW(

مرصف 
گاز 

)m3/h(

سيب زمينی 

رسخ كن 

 DEEP
FRYER

سیب زمینی رسخ كن 

رومیزی-برقی
DEEP FRYER-ELECTRIC-OVER BENCHDF-E-OB40×60×353-

سیب زمینی رسخ كن 

رومیزی-گازی
DEEP FRYER-GAS-OVER BENCHDF-G-OB40×60×35-2.65

سیب زمینی رسخ كن گازی

كابینت دربدار

DEEP FRYER-GAS-CUP BOARD WITH 
DOOR  DF-G-CWD40×75×85-2.65

مشخصات مدل های گازی

   دارای برنر استیل

   مجهز به ترموكوبل

   مجهز به ترموستات تنظیم دمای روغن

   مجهز به جرقه زن

   مجهز به شیر تخلیه روغن

مشخصات مدل های برقی

   دارای املنت اروپایی

   مجهز به ترموستات تنظیم دمای روغن

   مجهز به شیر تخلیه روغن 

سيب زمينی سرخ كن

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
گاز 

)m3/h(

تابه گردان

)تيلتينگ پن(

TILTING 
PAN

TILTING PAN -MANUAL LIFT-80 LITERSTP-ML-80L110×86×962.2تابه گردان-80لیرتی - باالبر دستی

TILTING PAN-ELECTRIC LIFT-80 LITERSTP-EL-80L110×86×962.2تابه گردان-80لیرتی - باالبر برقی

TILTING PAN-MANUAL LIFT-120 LITERSTP-ML-120L130×86×963.2تابه گردان-120لیرتی -باالبر دستی

TILTING PAN-ELECTRIC LIFT-120 LITERSTP-EL-120L130×86×963.2تابه گردان-120لیرتی - باالبر برقی

TILTING PANDEEP FRYER

L

H D

L

H
D
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   بدنه داخلی استیل 

  ظرفیت: 6 پیتزای 32 سانتیمرتی

  مجهز به نور داخلی 

  مجهز به برنر استیل

  مجهز به شیرآالت اروپایی

  مجهز به سنگ مخصوص كف فر برای پخت با بهرتین کیفیت

  مجهز به ترموستات دیجیتال دمای داخل فر

  مجهز به ترموكوبل

  مجهز به شمعك

فر طبقه ای پیتزا

   ساخته شده از استیل 304

   دارای چدن بسیار با کیفیت

   مجهز به لوله مانیسامن

 آپشن های پیشنهادی

  ساخت با ورق با ضخامت های متفاوت از  ورق استیل با 

ضخامت 1 و  1/5استیل

  كوره دار یا بدون كوره

اجاق پلوپز 3 رديفه

PIZZA DECK OVENFLOOR GAS COOK

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف گاز 

)m3/h(

فر طبقه ای پيتزا

PIZZA DECK OVEN
PIZZA DECK OVEN-6PDO-6146×94×472.4فر طبقه ای  پيتزا-6

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 

گاز 

)m3/h(

اجاق پلوپز

3 رديفه

 FLOOR
GAS COOK

اجاق پلوپز 3 رديفه-ضخامت ورق 

1 ميليمرت-كوره دار
FLOOR GAS COOKER

 3FLAME-THICKNESS 1 MM-WITH
CENTRAL FLAME

FGC-3F-1-WCF75×75×453

اجاق پلوپز 3 رديفه-ضخامت ورق 

1 ميليمرت-بدون كوره
FLOOR GAS COOKER

3FLAME-THICKNESS 1 MM-SIMPLEFGC-3F-1-S75×75×453

اجاق پلوپز 3 رديفه-ضخامت ورق 

1/5 ميليمرت-كوره دار
FLOOR GAS COOKER

 3FLAME-THICKNESS 1.5 MM-WITH
CENTRAL FLAME

FGC-3F-1.5-
WCF75×75×453

اجاق پلوپز 3 رديفه-ضخامت ورق 

1/5FLOOR GAS COOKER ميليمرت-بدون كوره
3FLAME-THICKNESS 1.5 MM-SIMPLEFGC-3F-1.5-S75×75×453

L

H D

L

H D
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   ساخته شده از استیل 304

   دارای چدن بسیار با کیفیت

  مجهز به لوله مانيسامن

   ساخت با ورق با ضخامت 1/5 استيل

 آپشن های پیشنهادی

  كوره دار یا بدون كوره

اجاق پلوپز 4 رديفه

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 

گاز 

)m3/h(

اجاق پلوپز

4 رديفه

 FLOOR GAS
COOK

اجاق پلوپز 4 رديفه- كوره دار
FLOOR GAS COOKER-4FLAME-WITH 

CENTRAL FLAMEFGC-4F-WCF100×100×454

FLOOR GAS COOKER-4FLAME-SIMPLEFGC-4F-S100×100×454اجاق پلوپز 4 رديفه- بدون كوره

FLOOR GAS COOKER

L

H
D
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H O R E C A   B A K E S A N A T

تجهیزات آماده سازی

P r e p r a t i o n

از ملزومات داشتن غذایی ایده آل با ظاهری مطلوب و طعمی خوشایند، 

تجهیزات آماده سازی مناسب و منطبق بر کاربری آن بخش می باشد. 

انواع میزها با کاربری های متفاوت که می توانند ساختار متنوعی داشته 

اتیلن و چوب؛  همچنین هودهای  پلی  استیل،  رویه های  با  باشند  

مرکزی و دیواری تک و دوجداره با ابعاد گوناگون و انواع ترولی های 

حمل بار تنها بخشی از تجهیزات ساخته شده این بخش می باشد.

متفاوت،  کاربری  با  بیک صنعت  شرکت  فریزرهای  و  یخچال ها 

با  فن  بدون  و  َفن دار  به صورت  و  نزن  زنگ  استیل  از  ساخته شده 

اواپراتورهای به روز و همچنین عایق پلی یورتان تزریقی، باعث حفظ 

کیفیت مواد نگهداری شده در این تجهیزات می شوند. ماندگاری باالی 

موادغذایی افزایش کیفیت محصول تولیدی را در پی خواهد داشت. 

یونیت کمپرسور بکار رفته، قطعات برقی خارجی و همچنین ساختار 

از سایر همکاران  را  بیک صنعت  لیزر شده محصوالت  برش  خارجی 

متمایز می سازد.



  ساخته شده از استیل 304

  دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال 

  دارای حفره تخلیه مواد مازاد

  عرض میز: 80 سانتیمرت

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

میز برنج

پاك كنی

 RICE PREPRATION
TABLE

میز برنج پاك كنی

RICE PREPRATION TABLE-LENGTH 120 CMRPT-L120120×80×85به طول 120

میز برنج پاك كنی

به طول 150
RICE PREPRATION TABLE-LENGTH 150 CMRPT-L150150×80×85

میز برنج پاك كنی

RICE PREPRATION TABLE-LENGTH 180 CMRPT-L180180×80×85به طول 180

 آپشن های پیشنهادی

  به طول 120 -150-180 سانتیمرت

میز برنج پاك كنی

RICE PREPRATION TABLE

L

H

D

   دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال 

   دارای محفظه تاپینگ جهت قرار گیری بن ماری 

   عرض 80 سانتیمرت

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

میز تاپینگدار

 TABLE WITH
TOPING

میز تاپینگدار

با طبقه پروفیلی-طول 142
 TABLE WITH TOPING-STEEL PROFILE

SHELF-LENGTH 142 CMTWT-SPSH-L142142×80×85

میز تاپینگدار

با طبقه از ورق استیل-طول 142
 TABLE WITH TOPING-STEEL SHEET

SHELF-LENGTH 142 CMTWT-SSHSH-L142142×80×85

میز تاپینگدار

با طبقه پروفیلی-طول 188
 TABLE WITH TOPING-STEEL PROFILE

SHELF-LENGTH 188 CMTWT-SPSH-L188188×80×85

میز تاپینگدار

با طبقه از ورق استیل-طول 188
 TABLE WITH TOPING-STEEL SHEET

SHELF-LENGTH 188 CMTWT-SSHSH-L188188×80×85

 آپشن های پیشنهادی

  به طول 142-188 سانتی مرت

  طبقه  از جنس پروفيل يا ورق

میز تاپینگدار

TABLE WITH TOPING

L

H

D
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   رویه مناسب جهت تخته كاری

   شاسی از پروفیل استیل 304 

   پایه  از پروفیل 40×40 استیل 304

   رویه تقویت شده با پروفیل استیل

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

میز تخته كار 

ساده

 CUTTING
TABLE

میز تخته كاری رویه چوب

بدون طبقه-طول 120

WOODEN CUTING TABLE
WHITHOUT SHELF-LENGTH 120 CM

W-SCT-
WTSH-L120120×70×85

میز تخته كاری رویه چوب

با طبقه پروفیل استیل-طول 120

WOODEN CUTING TABLE
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 120 CMW-SCT-SPSH-L120120×70×85

میز تخته كاری رویه چوب

بدون طبقه-طول 150

WOODEN CUTING TABLE
WHITHOUT SHELF-LENGTH 150 CMW-SCT-WTSH-L150150×70×85

میز تخته كاری رویه چوب

با طبقه پروفیل استیل-طول 150

WOODEN CUTING TABLE
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 150 CMW-SCT-SPSH-L150150×70×85

میز تخته كاری رویه چوب

بدون طبقه-طول 180

WOODEN CUTING TABLE
WHITHOUT SHELF-LENGTH 180 CMW-SCT-WTSH-L180180×70×85

میز تخته كاری رویه چوب

با طبقه پروفیل استیل-طول 180

WOODEN CUTING TABLE
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 180 CMW-SCT-SPSH-L180180×70×85

میز تخته كاری رویه تفلون

بدون طبقه-طول 120

POLYETHYLENE CUTING TABLE
WHITHOUT SHELF-LENGTH 120 CMP-SCT-WTSH-L120120×70×85

میز تخته كاری رویه تفلون

با طبقه پروفیل استیل-طول 120

POLYETHYLENE CUTING TABLE
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 120 CMP-SCT-SPSH-L120120×70×85

میز تخته كاری رویه تفلون

بدون طبقه-طول 150

POLYETHYLENE CUTING TABLE
WHITHOUT SHELF-LENGTH 150 CMP-SCT-WTSH-L150150×70×85

میز تخته كاری رویه تفلون

با طبقه پروفیل استیل-طول 150

POLYETHYLENE CUTING TABLE
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 150 CMP-SCT-SPSH-L150150×70×85

میز تخته كاری رویه تفلون

بدون طبقه-طول 180

POLYETHYLENE CUTING TABLE
WHITHOUT SHELF-LENGTH 180 CMP-SCT-WTSH-L180180×70×85

میز تخته كاری رویه تفلون

با طبقه پروفیل استیل-طول 180

POLYETHYLENE CUTING TABLE
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 180 CMP-SCT-SPSH-L180180×70×85

آپشن های پیشنهادی

  رويه از تفلون دانسيته باال يا رويه چوب مرغوب  به ضخامت 

5 سانتيمرت

  بطول 120 -150-180 سانتيمرت

  بدون طبقه يا طبقه از پروفيل استيل

میز تخته كار ساده

CUTTING TABLE

L

H

D

   رویه مناسب جهت تخته كاری

   دارای كانال استیل در جداره ها جهت جمع آوری آبریزش 

میز 

   پایه و شاسی جهت تقویه رویه از پروفیل استیل 304

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

میز تخته كار 

كانالدار

 CUTING
TABLE
WITH

CHANNEL

میز تخته كاری كانالدار رویه چوب

بدون طبقه-طول 120

WOODEN CUTING TABLE with channel
WHITHOUT SHELF-LENGTH 120 CM

W-SCTWCH-
WTSH-L120120×70×85

میز تخته كاری كانالدار رویه چوب

با طبقه پروفیل استیل-طول 120

WOODEN CUTING TABLE with channel
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 120 CM

W-SCTWCH-
SPSH-L120

120×70×85

میز تخته كاری كانالدار  رویه چوب

بدون طبقه-طول 150

WOODEN CUTING TABLE with channel
WHITHOUT SHELF-LENGTH 150 CM

W-SCTWCH-
WTSH-L150150×70×85

میز تخته كاری كانالدار  رویه چوب

با طبقه پروفیل استیل-طول 150

WOODEN CUTING TABLE with channel
STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 150 CM

W-SCTWCH-
SPSH-L150

150×70×85

میز تخته كاری كانالدار رویه چوب

بدون طبقه-طول 180

WOODEN CUTING TABLE with channel 
WHITHOUT SHELF-LENGTH 180 CM

W-SCTWCH-
WTSH-L180180×70×85

میز تخته كاری كانالدار رویه چوب

با طبقه پروفیل استیل-طول 180

WOODEN CUTING TABLE with channel-STEEL 
PROFILE SHELF-LENGTH 180 CM

W-SCTWCH-
SPSH-L180

180×70×85

میز تخته كاری  كانالدار رویه تفلون

بدون طبقه-طول 120

POLYETHYLENE CUTING TABLE with
channel-WHITHOUT SHELF-LENGTH 120 CM

P-SCTWCH-
WTSH-L120120×70×85

میز تخته كاری  كانالدار رویه تفلون

با طبقه پروفیل استیل-طول 120

POLYETHYLENE CUTING TABLE with 
channel-STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 120 CM

P-SCTWCH-
SPSH-L120

120×70×85

میز تخته كاری كانالدار رویه تفلون

بدون طبقه-طول 150

POLYETHYLENE CUTING TABLE with 
channel-WHITHOUT SHELF-LENGTH 150 CM

P-SCTWCH-
WTSH-L150150×70×85

میز تخته كاری كانالدار  رویه تفلون

با طبقه پروفیل استیل-طول 150

POLYETHYLENE CUTING TABLE with 
channel-STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 150 CM

P-SCTWCH-
SPSH-L150

150×70×85

میز تخته كاری كانالدار  رویه تفلون

بدون طبقه-طول 180

POLYETHYLENE CUTING TABLE with 
channel-WHITHOUT SHELF-LENGTH 180 CM

P-SCTWCH-
WTSH-L180180×70×85

میز تخته كاری كانالدار  رویه تفلون

با طبقه پروفیل استیل-طول 180

POLYETHYLENE CUTING TABLE with 
channel-STEEL PROFILE SHELF-LENGTH 180 CM

P-SCTWCH-
SPSH-L180

180×70×85

 آپشن های پیشنهادی

  رویه از تفلون دانسیته باال یا رویه چوب مرغوب  به ضخامت 

5 سانتیمرت

  بطول 120 -150-180 سانتیمرت

  بدون طبقه یا طبقه از پروفیل استیل

میز تخته كاری كانالدار

CUTTING TABLE WITH CHANNEL

L
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   ساخته شده از استیل 304

   دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال 

   پایه و شاسی جهت تقویه رویه از پروفیل استیل 304

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

میزكار متام 

استیل

 STAINLESS
STEEL TABLE

میزكار متام استيل یک طبقه 

پروفیلی به طول 120

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH STEEL DOFILE
SHELF- ONE STOREY-length 120cmSST-WSPS-1S-L120120×70×85

میزكار متام استيل یک طبقه 

پروفیلی به طول 150

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH STEEL DOFILE
SHELF- ONE STOREY-length 150cmSST-WSPS-1S-L150150×70×85

میزكار متام استيل یک طبقه 

پروفیلی به طول 180

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH STEEL DOFILE
SHELF- ONE STOREY-length 180cmSST-WSPS-1S-L180180×70×85

میزكار متام استيل دو طبقه 

پروفیلی به طول 120

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH STEEL DOFILE
SHELF-TWO STOREY-length 120cmSST-WSPS-2S-L120120×70×85

میزكار متام استيل دو طبقه 

پروفیلی به طول 150

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH STEEL DOFILE
SHELF- TWO STOREY-length 150cmSST-WSPS-2S-L150150×70×85

میزكار متام استيل دو طبقه 

پروفیلی به طول 180

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH STEEL DOFILE
SHELF- TWO STOREY-length 180cmSST-WSPS-2S-L180180×70×85

میزكار متام استيل یک طبقه از 

ورق استیل به طول 120

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH SHEET 
SHELF-ONE STOREY-length 120cmSST-WSS-1S-L120120×70×85

میزكار متام استيل یک طبقه از 

ورق استیل به طول 150

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH SHEET 
SHELF-ONE STOREY-length 150cmSST-WSS-1S-L150150×70×85

میزكار متام استيل یک طبقه از 

ورق استیل به طول 180

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH SHEET 
SHELF-ONE STOREY-length 180cmSST-WSS-1S-L180180×70×85

میزكار متام استيل دو طبقه از 

ورق استیل به طول 120

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH SHEET 
SHELF-TWO STOREY-length 120cmSST-WSS-2S-L120120×70×85

میزكار متام استيل دو طبقه از 

ورق استیل به طول 150

 STAINLESS STEEL TABLE-WITH SHEET 
SHELF-TWO STOREY-length 150cmSST-WSS-2S-L150150×70×85

میزكار متام استيل دو طبقه از 

ورق استیل به طول 180

STAINLESS STEEL TABLE-WITH SHEET 
SHELF-TWO STOREY-length 180cmSST-WSS-2S-L180180×70×85

 آپشن های پیشنهادی

  طبق ابعاد درخواستی

  طبق طبقات درخواستی از پروفیل یا ورق

میزكار تمام استیل

STAINLESS STEEL TABLE

L

H

D
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  متاما استیل

  دارای ترموستات دیجیتال و یونیت كمپرسور اروپایی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
برق 

)Kw(

یخچال ایستاده

REFRIGERATOR

یخچال ايستاده با درب استيل-عرض 75 

سانتیمرت- طول 80 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH STEEL
DOOR-WIDTH 75 CM-LENGTH 80 CMR-WSD-W75-L8080×75×2100.375

یخچال ايستاده با درب استيل-عرض 75 

سانتیمرت- طول 150 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH STEEL
DOOR-WIDTH 75 CM-LENGTH 150 CMR-WSD-W75-L150150×75×2100.550

یخچال ايستاده با درب استيل-عرض 75 

سانتیمرت- طول 200 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH STEEL
DOOR-WIDTH 75 CM-LENGTH 200 CMR-WSD-W75-L200200×75×2100.750

یخچال ايستاده با درب استيل-عرض 90 

سانتیمرت- طول 150 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH STEEL
DOOR-WIDTH 90 CM-LENGTH 150 CMR-WSD-W90-L150150×90×2100.550

یخچال ايستاده با درب استيل-عرض 90 

سانتیمرت- طول 200 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH STEEL
DOOR-WIDTH 90 CM-LENGTH 200 CMR-WSD-W90-L200200×90×2100.750

یخچال ايستاده با درب شیشه ایی-عرض 

75 سانتیمرت- طول 80 سانتیمرت

REFRIGERATOR-WITH GLASS
DOOR-WIDTH 75 CM-LENGTH 80 CMR-WGD-W75-L8080×75×2100.375

یخچال ايستاده با درب شیشه ایی-عرض 

75 سانتیمرت- طول 150 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH GLASS
DOOR-WIDTH 75 CM-LENGTH 150 CMR-WGD-W75-L150150×75×2100.550

یخچال ايستاده با درب شیشه ایی-عرض 

75 سانتیمرت- طول 200 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH GLASS
DOOR-WIDTH 75 CM-LENGTH 200 CMR-WGD-W75-L200200×75×2100.750

یخچال ايستاده با درب شیشه ایی-عرض 

90 سانتیمرت- طول 150 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH GLASS
DOOR-WIDTH 90 CM-LENGTH 150 CMR-WGD-W90-L150150×90×2100.550

یخچال ايستاده با درب شیشه ایی-عرض 

90 سانتیمرت- طول 200 سانتیمرت

 REFRIGERATOR-WITH GLASS
DOOR-WIDTH 90 CM-LENGTH 200 CMR-WGD-W90-L200200×90×2100.750

 آپشن های پیشنهادی

  درب استیل یا درب شیشه ای

یخچال ایستاده

REFRIGERATOR

L

H

D

  متاما استیل

  دارای ترموستات دیجیتال و یونیت كمپرسور اروپایی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
برق 

)Kw(

فریزر 

ایستاده

FREEZER

فریزر ايستاده  -عرض 75 

سانتیمرت-طول 80 سانتیمرت
FREEZER-WIDTH 75CM-LENGTH 80F-W75-L8080×75×2100.375

فریزر ايستاده  -عرض 75 

سانتیمرت-طول 150 سانتیمرت
FREEZER-WIDTH 75CM-LENGTH 150cmF-W75-L150150×75×2100.550

فریزر ايستاده  -عرض 75 

سانتیمرت-طول 200 سانتیمرت
FREEZER-WIDTH 75CM-LENGTH 200cmF-W75-L200200×75×2100.750

فریزر ايستاده  -عرض 90 

سانتیمرت-طول 150 سانتیمرت
FREEZER-WIDTH 90CM-LENGTH 150cmF-W90-L150150×90×2100.550

فریزر ايستاده  -عرض 90 

سانتیمرت-طول 200 سانتیمرت
FREEZER-WIDTH 90CM-LENGTH 200cmF-W90-L200200×90×2100.750

 آپشن های پیشنهادی

  درب استیل

فریزر ایستاده

FREEZER

L

H

D
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  متاما استیل

  دارای ترموستات دیجیتال و یونیت كمپرسور اروپایی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
برق 

)Kw(

یخچال و فریزر 

میزکاری

REFRIGERAT-
ED & FREEZER 
COUNTER

فریزر میزكاری

طول 150 سانتیمرت

FREEZER COUNTER
LENGTH 150cm

FC-SS-L150150×70×850.375

فریزر میزكاری

طول 190 سانتیمرت

FREEZER COUNTER
LENGTH 190cm

FC-SS-L190190×70×850.550

یخچال میزكاری با درب 

استیل 150 سانتیمرت

REFRIGERATED COUNTER
WHITH STEEL DOOR-LENGTH 150cm

RC-SS-WSD-L150150×70×850.375

یخچال میزكاری با درب 

استیل 190 سانتیمرت

REFRIGERATED COUNTER
WHITH STEEL DOOR-LENGTH 190cm

RC-SS-WSD-L190190×70×850.550

یخچال میزكاری با درب 

شیشه ایی 150 سانتیمرت

REFRIGERATED COUNTER
WHITH GLASS DOOR-LENGTH 150cm

RC-SS-WGD-L150150×70×850.375

یخچال میزكاری با درب 

شیشه ایی 190 سانتیمرت

REFRIGERATED COUNTER
WHITH GLASS DOOR-LENGTH 190cm

RC-SS-WGD-L190190×70×850.550

 آپشن های پیشنهادی

  درب استیل و درب شیشه ای

یخچال و فریزر میزکاری

REFRIGERATED & FREEZER COUNTER

L

H

D

   رویه و بدنه از استیل خشدار

   شاسی از پروفیل استیل

   دارای لگن رسد برای بن ماری1/4 و یخچال دو  یا سه درب 

زیرین

   دارای ترموستات دیجیتال و یونیت كمپرسور اروپایی

   دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
برق 

)Kw(

 تاپینگ پیتزای زیر 

یخچالی

 PIZZA TOPING
WITH

REFRIGERATOR

تاپینگ پیتزای

زیر یخچالی 2 درب
PIZZA TOPING WITH REFRIGERATOR

2 DOOR-LENGTH 150 CMPTWR-2D-L150150×70×850.550

تاپینگ پیتزای

زیر یخچالی 3 درب
PIZZA TOPING WITH REFRIGERATOR

3 DOOR-LENGTH 180 CMPTWR-3D-L180180×70×850.750

آپشن های پیشنهادی

  در طول های 150 و 180 سانتیمرت

 تاپینگ پیتزای زیر یخچالی

PIZZA TOPING WITH REFRIGERATOR

L

D

H
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   ساخته شده از استیل 304

   ساخته از پروفيل استيل به ابعاد 25×25 سانتيمرت

عرض 40 سانتيمرت

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

شبكه چلوصاف کنی

RICE PREPERATION SHELF
آپشنالRICE PREPERATION SHELFRPSHشبكه چلوصاف کنی

optional

 آپشن های پیشنهادی

  طبق طول درخواستی

شبكه چلوصاف کنی

RICE PREPERATION SHELF

L

H

D

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

پاتیل خیساندن برنج

RICE PREPRATION POT
آپشنالRICE PREPRATION POTRPPپاتیل خیساندن برنج

optional

   ساخته شده از استیل 304

   دارای قابلیت چرخش دورانی پاتیل

پاتیل خیساندن برنج

RICE PREPRATION POT

L

H D
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   ساخته شده از استیل 304

  هود مركزی  با چراغ روشنایی 

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

 مرصف برق
)Kw(

هود مركزی

ISLAND HOOD

هود مركزی تك جداره
SINGLE JACKET ISLAND HOODSJ-IH

بر اساس سفارش

Based on request

بر اساس سفارش

Based on request

هود مركزی 2 جداره
DOUBLE JACKET ISLAND HOODDJ-IH

بر اساس سفارش

Based on request

بر اساس سفارش

Based on request

 آپشن های پیشنهادی

  تك جداره یا دو جداره

  طبق طول و عرض درخواستی 

هود مركزی

ISLAND HOOD

L

H

D

   ساخته شده از استیل 304

  هود دیواری با چراغ روشنایی 

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

 مرصف برق
)Kw(

هود دیواری

WALL 
MOUNTED 
HOOD

هود دیواری تك جداره

فیلرت دار

SINGLE JACKET WALL MOUNTED 
HOOD-WITH FILTERSJ-WMH-WF

بر اساس سفارش

Based on request

بر اساس سفارش

Based on request

هود دیواری تك جداره

بدون فیلرت

 SINGLE JACKET WALL MOUNTED
HOOD-WITHOUT FILTERSJ-WMH-WTF

بر اساس سفارش

Based on request

بر اساس سفارش

Based on request

DOUBLE JACKET WALL MOUNTED هود دیواری 2 جداره
HOODDJ-WMH

بر اساس سفارش

Based on request

بر اساس سفارش

Based on request

 آپشن های پیشنهادی

   تك جداره یا دو جداره

   طبق طول و عرض درخواستی 

   هود تك جداره بدون فیلرت  یا فیلرت  S TYPE  از ورق 

استیل 304

هود دیواری

WALL MOUNTED HOOD

L

H

D
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POT CARRING TROLLEY

L

H

D
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H O R E C A   B A K E S A N A T

تجهیزات نگهداری و انبار

S T O R A G E

امروزه هزینه تهیه مواداولیه بخش اعظم قیمت هر سهم از غذای تولیدی 

را شامل می شود. لذا داشتن تجهیزات نگهداری مقاوم و طبق استاندارد 

بهداشتی از جنس استیل زنگ نزن جهت حفظ کیفیت مواد اولیه بسیار 

مهم می باشد.

قفسه های تولیدی انبار و سردخانه از ورق و پروفیل استیل زنگ نزن در 

ابعاد متنوع. کابینت های دیواری و زمینی در مدل های درب دار، بدون 

درب و درب ریلی در ابعاد گوناگون و همچنین طبقه های دیواری بخشی 

از تولیدات قسمت نگهداری و انبار می باشد.  

   ساخته شده متاما از پروفیل و لوله استیل 304

  چرخ های مرغوب قطر 12 سانتیمرتی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

گاری حمل ديگ آشپزخانه

POT CARRING TROLLEY
POT CARRING TROLLEYPCT80×75×105گاری حمل ديگ آشپزخانه

گاری حمل دیگ آشپزخانه



CARRING TROLLEYRACK TROLLEY
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   ساخته شده از استیل 304

  چرخ های مرغوب قطر 12 سانتیمرتی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

گاری حمل بار آشپزخانه

CARRING TROLLEY

CARRING TROLLEY-STEELCT-S90×70×100 گاری حمل بار  استیل

CARRING TROLLEY-ALUMINIUMCT-A90×70×100گاری حمل بار آلومینیوم

 آپشن های پیشنهادی

  رویه آلومینیوم آجدار/ شاسی پروفیل آهنی و دسته استیل 304

  رویه از ورق استیل/ شاسی و دسته پروفیل استیل 304

گاری حمل بار آشپزخانه

L

H D

   ترولی حمل سینی از پروفیل و ورق استیل 304

   قابلیت ساخت طبق ابعاد سینی درخواستی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

ترولی حمل سینی

RACK TROLLEY
RACK TROLLEYRTترولی حمل سینی

بر اساس سفارش

Based on request

ترولی حمل سینی

L

H

D



WALL MOUNTED SHELFSTORAGE SHELF-STEEL PROFILE

L

H

D
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   ساخته شده از استیل 304

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

طبقه دیواری

WALL MOUNTED 
SHELF

WALL MOUNTED DRAINING SHELFWMDSHطبقه ديواری از ورق مشبك
بر اساس سفارش

Based on request

WALL MOUNTED  SHELFWMSHطبقه ديواری از ورق ساده
بر اساس سفارش

Based on request

 آپشن های پیشنهادی

  ساخت طبق ابعاد درخواستی

  ساخت از ورق مشبك یا ساده استیل 304

طبقه دیواری

L

H

D

   پایه و طبقات از پروفیل استیل 304

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

قفسه انبار پروفیلی

STORAGE SHELF-STEEL 
PROFILE

STORAGE SHELF- STEEL قفسه انبار-پروفيل استيل-طول 100
PROFILE-Length100 cmST-SP-L100100×40×200

STORAGE SHELF- STEEL قفسه انبار-پروفيل استيل-طول 120
PROFILE-Length120 cmST-SP-L120120×40×200

STORAGE SHELF- STEEL قفسه انبار-پروفيل استيل-طول 150
PROFILE-Length150 cmST-SP-L150150×40×200

STORAGE SHELF- STEEL قفسه انبار-پروفيل استيل-طول 200
PROFILE-Length200 cmST-SP-L200200×40×200

قفسه انبار پروفیلی

آپشن های پیشنهادی

   در طول 100-120-150-200 سانتی مرت

   در  طول بیش از 120 سانتیمرت طبقات از پروفیل به ابعاد  

25×25 میلیمرت و در طول  200 سانتیمرت طبقات از پروفیل به 

ابعاد  40×40 میلیمرت می باشد.



STORAGE SHELF-STEEL SHEET

L

H

D

STORAGE SHELF-COLDROOM
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   پايه ها از پروفيل و طبقات از ورق استيل 304

  ضخامت ورق استیل  1/25  ميليمرت

  امکان سفارش با ورق استيل به ضخامت 0/8 ميليمرت و 

تقويت شده با پروفيل استيل در زير طبقات نیز وجو د دارد.

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

قفسه انبار از ورق استيل

STORAGE SHELF
STEEL SHEET

قفسه انبار-ورق استيل-ضخامت 1/25
STORAGE SHELF- STEEL SHEET

MM THICKNESS 1.25ST-SSH-1.25 TH100×45×200

قفسه انبار-ورق استيل-ضخامت 0/8
STORAGE SHELF- STEEL SHEET

MM THICKNESS 0.8ST-SSH-0.8 TH100×45×200

قفسه انبار از ورق استيل

   شاسی از پروفیل به ابعاد 40×40 میلیمرت و طبقات از 

پروفیل استیل 

   ارتفاع کلی 150 سانتیمرت

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

قفسه رسدخانه

STORAGE SHELF
COLDROOM

STORAGE SHELF-COLDROOM-Length 100 cmST-CR-L100100×45×150قفسه انبار-رسدخانه-طول 100

STORAGE SHELF-COLDROOM-Length 120 cmST-CR-L120120×45×150قفسه انبار-رسدخانه-طول 120

STORAGE SHELF-COLDROOM-Length 150 cmST-CR-L150150×45×150قفسه انبار-رسدخانه-طول 150

STORAGE SHELF-COLDROOM-Length 200 cmST-CR-L200200×45×150قفسه انبار-رسدخانه-طول 200

قفسه سردخانه

آپشن های پیشنهادی

   در طول 100-120-150-200 سانتی مرت

  در طول بیش از 120 سانتیمرت طبقات از پروفیل به ابعاد  

25×25 میلیمرت و در طول  200 سانتیمرت طبقات از پروفیل به 

ابعاد  40×40 میلیمرت می باشد.

L

H

D



STORAGE SHELF- POT&PANWALL MOUNTED CUPBOARD
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   شاسی از پروفیل به ابعاد 40×40 میلیمرت و طبقات از 

پروفیل استیل 

   ارتفاع کلی 150 سانتیمرت

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

قفسه ظروف بزرگ

STORAGE SHELF
POT&PAN

STORAGE SHELF- POT&PANقفسه انبار-ديگ و ظروف -طول 100
Length 100 cmST-P&P-L100100-70-160

STORAGE SHELF- POT&PANقفسه انبار-ديگ و ظروف -طول 150
Length 150 cmST-P&P-L150150-70-160

STORAGE SHELF- POT&PANقفسه انبار-ديگ و ظروف -طول 200
Length 200 cmST-P&P-L200200-70-160

STORAGE SHELF- POT&PANقفسه انبار-ديگ و ظروف -طول 250
Length 250 cmST-P&P-L250250-70-160

آپشن های پیشنهادی

   در طول 100-120-150-200 سانتی مرت

  در  طول بیش از 120 سانتیمرت طبقات از پروفیل به ابعاد  

25×25 میلیمرت و در طول  200 سانتیمرت طبقات از پروفیل به 

ابعاد  40×40 میلیمرت می باشد.

قفسه ظروف بزرگ

L

H

D

   كابینت دیواری در دو مدل دربدار و بدون درب 

با عرض 30 سانتیمرت

كابینت دیواری

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

درب

)Door(

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
طول×عمق×ارتفاع

)L×D×H(

كابینت 

دیواری

WALL 
MOUNTED 
CUPBOARD

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 2 STOREY

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H60-2S-WTD-L100

100×30×60 WMC-H60-2S-WSD-L100

WMC-H60-2S-WHD-L100

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD2 STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H60-2S-WTD-L120

120×30×60 WMC-H60-2S-WSD-L120

WAC-H60-2S-WHD-L120

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 

2STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H60-2S-WTD-L150

150×30×60 WMC-H60-2S-WSD-L150

WMC-H60-2S-WHD-L150

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 2STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H60-2S-WTD-L190

190×30×60 WMC-H60-2S-WSD-L190

WMC-H60-2S-WHD-L190

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 2STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-2S-WTD-L100

100×30×90 WMC-H90-2S-WSD-L100

WMC-H90-2S-WHD-L100

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 2STOREY  

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-2S-WTD-L120

120×30×90 WMC-H90-2S-WSD-L120

WMC-H90-2S-WHD-L120

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOAR 2STOREY  

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-2S-WTD-L150

150×30×90 WMC-H90-2S-WSD-L150

WMC-H90-2S-WHD-L150

كابینت دیواری

2 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 2STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-2S-WTD-L190

190×30×90 WMC-H90-2S-WSD-L190

WMC-H90-2S-WHD-L190

آپشن های پیشنهادی

   ارتفاع كابینت 60 یا 90 سانتی مرت

   دو طبقه یا سه طبقه

   در طول 100-120-150-190 سانتی مرت

   كابینت دربدار بصورت درب ریلی یا درب لوالیی
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WALL MOUNTED CUPBOARD
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   كابینت دیواری در دو مدل دربدار و بدون درب 

با عرض 30 سانتیمرت

كابینت دیواری

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

درب

)Door(

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
طول×عمق×ارتفاع

)L×D×H(

كابینت 

دیواری

WALL 
MOUNTED 
CUPBOARD

كابینت دیواری

3 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 3STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-3S-WTD-L100

100×30×90 WMC-H90-3S-WSD-L100

WMC-H90-3S-WHD-L100

كابینت دیواری

3 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 3STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-3S-WTD-L120

120×30×90 WMC-H90-3S-WSD-L120

WMC-H90-3S-WHD-L120

كابینت دیواری

3 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 3STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-3S-WTD-L150

150×30×90 WMC-H90-3S-WSD-L150

WMC-H90-3S-WHD-L150

كابینت دیواری

3 طبقه

WALL MOUNTED
CUPBOARD 3STOREY 

بدون درب/ درب ریلی/ لوالیی

without door/ with sliding door
with hinged door

WMC-H90-3S-WTD-L190

190×30×90 WMC-H90-3S-WSD-L190

WMC-H90-3S-WHD-L190

آپشن های پیشنهادی

   ارتفاع كابینت 60 یا 90 سانتی مرت

   دو طبقه یا سه طبقه

   در طول 100-120-150-190 سانتی مرت

   كابینت دربدار بصورت درب ریلی یا درب لوالیی

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING

   كابینت دیواری دو طبقه به عرض 30 سانتیمرت  و ارتفاع 60 

 سانتیمرت دارای آبچكان استیل

   طبقات باالیی بصورت دربدار یا بدون درب

 آپشن های پیشنهادی

  در طول 100-120-150-190 سانتی مرت

  كابینت دربدار بصورت درب ریلی یا درب لوالیی

كابینت دیواری آبچكاندار

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

كابینت دیواری 

آبچكاندار

WALL MOUNTED 
CUPBOARD-WITH 

DRANING

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 100-بدون درب

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF
WITHOUT DOOR-LENGTH 100 CMWMC-WDSH-WTD-L100100×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 100-درب ریلی

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF
WITH SLIDING DOOR-LENGTH 100 CMWMC-WDSH-WSD-L100100×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 100-درب لوالیی

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF
WITH HINGED DOOR-LENGTH 100 CMWMC-WDSH-WHD-L100100×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 120-بدون درب

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF
WITHOUT DOOR-LENGTH 120 CMWMC-WDSH-WTD-L120120×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 120-درب ریلی

 WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF-WITH
SLIDING DOOR-LENGTH 120 CMWMC-WDSH-WSD-L120120×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 120-درب لوالیی

 WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF- WITH
HINGED DOOR-LENGTH 120 CMWMC-WDSH-WHD-L120120×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 150-بدون درب

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF- WITH-
OUT DOOR-LENGTH 150 CMWMC-WDSH-WTD-L150150×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 150-درب ریلی

 WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF-WITH
SLIDING DOOR-LENGTH 150 CMWMC-WDSH-WSD-L150150×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 150-درب لوالیی

 WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF- WITH
HINGED DOOR-LENGTH 150 CMWMC-WDSH-WHD-L150150×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 190-بدون درب

WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF- WITH-
OUT DOOR-LENGTH 190 CMWMC-WDSH-WTD-L190190×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 190-درب ریلی

 WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF-WITH
SLIDING DOOR-LENGTH 190 CMWMC-WDSH-WSD-L190190×30×60

كابینت دیواری آبچكاندار
طول 190-درب لوالیی

 WALL MOUNTED CUPBOARD-WITH DRANING SHELF- WITH
HINGED DOOR-LENGTH 190 CMWMC-WDSH-WHD-L190190×30×60
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WORKING BENCH WITH CUPBOARD
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  كابینت زمینی پشتی دار

  در دو مدل دربدار و بدون درب

  به عرض 60 سانتیمرت و ارتفاع 85 سانتیمرت

كابینت زمینی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

كابینت زمینی

WORKING BENCH 
WITH CUPBOARD

كابینت زمینی 

طول 100بدون درب

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
without door-length 100 cmWBWC-WTD-L100100×60×85

كابینت زمینی

طول 100درب ریلی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with sliding door-length 100 cmWBWC-WSD-L100100×60×85

كابینت زمینی

طول100درب لوالیی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with hinged door-length 100 cmWBWC-WHD-L100100×60×85

كابینت زمینی

طول 120بدون درب

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
without door-length 120 cmWBWC-WTD-L120120×60×80

كابینت زمینی

طول 120درب ریلی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with sliding door-length 120 cmWBWC-WSD-L120120×60×80

كابینت زمینی

طول 120درب لوالیی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with hinged door-length 120 cmWBWC-WHD-L120120×60×80

كابینت زمینی

طول 150بدون درب

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
without door-length 150 cmWBWC-WTD-L150150×60×80

كابینت زمینی

طول 150درب ریلی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with sliding door-length 150 cmWBWC-WSD-L150150×60×80

كابینت زمینی

طول 150درب لوالیی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with hinged door-length 150 cmWBWC-WHD-L150150×60×80

كابینت زمینی

طول 190بدون درب

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
without door-length 190 cmWBWC-WTD-L190190×60×80

كابینت زمینی

طول 190درب ریلی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with sliding door-length 190 cmWBWC-WSD-L190190×60×80

كابینت زمینی

طول 190درب لوالیی

WORKING BENCH WITH CUPBOARD
with hinged door-length 190 cmWBWC-WHD-L190190×60×80

آپشن های پیشنهادی

  در طول 100-120-150-190 سانتی مرت

  كابینت دربدار بصورت درب ریلی یا درب لوالیی

L
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HOT SERVING COUNTER-SOLID SURFACE

55 HORECA  BAKESANAT

H O R E C A   B A K E S A N A T

تجهیزات توزیع و سرو

F O O D  D E L I V E R Y

صنعتی  آشپزخانه  صنف  سودآوری  در  کلیدی  بخش 

در  به روز  رسو  خدمات  و  شعب  بین  مناسب  توزیع  داشنت 

رستوران ها و فودکورت ها می باشد.

می  شود  طی  غذا  از  سهم  هر  تولید  در  که  قبلی  مراحل  متام 

می کند؛  پیدا  معنا  ایده آل  و  منظم  رسو  و  توزیع  یک  با  تنها 

رسایت  از  مانع  و  شده  حفظ  را  غذا  کیفیت  که  به طوری 

آلودگی به تولیدات گردد.

املنت های  با  استیل  و  کورین  رویه  با  غذا  رسو  کانرتهای 

حفظ  ضامن  سال ها  اروپایی،  برقی  سیستم  و  غیرمستغرق 

کیفیت مواد غذایی تولیدی می باشد.

استیل  از  کثیف  و  متیز  ظروف  جابه جایی  ترولی های 

تولیدشده  غذای  نگهداری  گرمخانه  همچنین  و  زنگ نزن 

رسو  و  توزیع  قسمت  تولیدات  از  بخشی  یخ سازها،  و 

می باشد.

   رویه كورین

   شاسی جهت استحكام كورین از پروفیل 304 استیل، عرض 

كانرت 70 سانتیمرت

   دارای املنت های غیرمستغرق و تابلو برق اروپایی

   دیواره جانبی از های گالس

آپشن های پیشنهادی

   به ظرفیت 3 ، 4 یا 5 بن ماری 1/1

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

كانرت گرم با رويه 

كورين

 HOT SERVING
COUNTER

SOLID SURFACE

HOT SERVING COUNTER-SOLID SURFACE -3GNHSC-SS-3G120×70×85كانرت گرم با رویه كورین- 3 بن ماری

HOT SERVING COUNTER-SOLID SURFACE -4GNHSC-SS-4G150×70×85كانرت گرم با رویه كورین- 4 بن ماری

HOT SERVING COUNTER-SOLID SURFACE -5GNHSC-SS-5G190×70×85كانرت گرم با رویه كورین- 5 بن ماری

كانتر گرم با رويه كورين
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COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACECASHIER COUNTER-SOLID SURFACE

56 HORECA  BAKESANAT57 HORECA  BAKESANAT

  رویه كورین

  دارای لگن رسد رویه و یخچال دو درب زیرین، عرض كانرت 

70 سانتیمرت

  دارای ترموستات دیجیتال و یونیت كمپرسور اروپایی

  شاسی جهت استحكام كورین از پروفیل 304 استیل

دیواره جانبی از های گالس

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

كانرت رسد با رويه 

كورين

 COLD SERVING
COUNTER

SOLID SURFACE

کانرت رسد با رویه كورین  با 

لگن مجزای رسد بطول 120

 COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
-with cold basin-length 120cmCSC-SS-WCB-L120120×70×85

کانرت رسد با رویه كورین  با 

لگن مجزای رسد بطول 150

 COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
-with cold basin-length 150cmCSC-SS-WCB-L150150×70×85

کانرت رسد با رویه كورین  با 

لگن مجزای رسد بطول 180

 COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
-with cold basin-length 180cmCSC-SS-WCB-L180180×70×85

کانرت رسد با رویه كورین با 

لگن داخل یخچال بطول 120

 COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
-with interior pool-length 120cmCSC-SS-WIP-L120120×70×85

کانرت رسد با رویه كورین با 

لگن داخل یخچال بطول 150

 COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
-with interior pool-length 150cmCSC-SS-WIP-L150150×70×85

کانرت رسد با رویه كورین با 

لگن داخل یخچال بطول 180

 COLD SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
-with interior pool-length 180cmCSC-SS-WIP-L180180×70×85

کانتر سرد با رويه كورين

آپشن های پیشنهادی

  در دو مدل با لگن مجزای رسد یا لگن داخل یخچالی

  بطول 120 -150-180 سانتی مرت

L
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  رویه كورین 

  شاسی جهت استحكام كورین از پروفیل 304 استیل

  دارای ریل كشوی صندوق اروپایی

  دیواره جانبی از های گالس

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

کانرت صندوق با رويه كورين

CASHIER COUNTER
SOLID SURFACE

CASHIER COUNTERکانرت صندوق با رويه كورين
SOLID SURFACECC-SS

بر اساس سفارش

Based on request

کانتر صندوق با رويه كورين

آپشن های پیشنهادی

   تعيني ابعاد با توجه به تعداد صندوقدار و سيستم مورد 

استفاده صورت می گیرد.

L
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NEUTRAL SERVING COUNTER-SOLID SURFACECUTLERY SERVING COUNTER-SOLID SURFACE
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  رویه كورین 

شاسی جهت استحكام كورین از پروفیل 304 استیل، عرض 

كانرت 70 سانتیمرت

  دیواره جانبی از های گالس

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

کانرت ساده با رويه كورين

NEUTRAL SERVING
COUNTER-SOLID SURFACE

کانرت ساده  با رويه كورين
 NEUTRAL SERVING

COUNTER-SOLID SURFACENSC-SS
بر اساس سفارش

Based on request

کانتر ساده با رويه كورين

آپشن های پیشنهادی

  بر اساس طول درخواستی مورد نیاز

  امکان ساخت كانرتهای زاویه دار، گوشه، منحنی

L

H
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کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

كانرت قاشق و چنگال با رويه كورين

CUTLERY SERVING
COUNTER-SOLID SURFACE

كانرت قاشق و چنگال با رويه 

كورين

CUTLERY SERVING
COUNTER-SOLID SURFACECSC-SS

بر اساس سفارش

Based on request

كانتر قاشق و چنگال با رويه كورين

  رویه كورین 

  شاسی جهت استحكام كورین از پروفیل 304 استیل

  دیواره جانبی از های گالس

آپشن های پیشنهادی

  تعیین ابعاد با توجه به سایز سینی مورد استفاده صورت 

می گیرد.
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HOT SERVING COUNTER STAINLESS STEEL
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COLD SERVING COUNTER STAIN LESS STEEL

60 HORECA  BAKESANAT61 HORECA  BAKESANAT

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف 
 برق
)Kw(

کانرت گرم متام استيل

 HOT SERVING
 COUNTER STAINLESS

STEEL

HOT SERVING COUNTERكانرت گرم متام استیل- 3 بن ماری
STAIN LESS STEEL-3GNHSC-SLS-3G120×70×852

HOT SERVING COUNTERكانرت گرم متام استیل- 4 بن ماری
STAIN LESS STEEL-4GNHSC-SLS-4G150×70×852.5

HOT SERVING COUNTERكانرت گرم متام استيل- 5 بن ماری
STAIN LESS STEEL-5GNHSC-SLS-5G190×70×853

   رویه و بدنه از استیل 304 خشدار

   شاسی از پروفیل استیل 304

   عرض كانرت 70 سانتیمرت

   دارای املنت های غیرمستغرق و تابلو برق اروپایی

   دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال

آپشن های پیشنهادی

   به ظرفیت های 3، 4 یا 5 بن ماری 1 / 1

کانتر سرد تمام استيلکانتر گرم تمام استيل

   رویه و بدنه از استیل 304 خشدار

   شاسی از پروفیل استیل 304

   عرض كانرت 70 سانتیمرت

   دارای لگن رسد رويه و يخچال دو درب زيرين

   دارای املنت های غیرمستغرق و تابلو برق اروپایی

   دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

 مرصف
برق
)Kw(

کانرت رسد متام 

استيل

 COLD SERVING
COUNTER

STAINLESS STEEL

کانرت رسد متام استیل  با لگن 

مجزای رسد بطول 120

 COLD SERVING COUNTER-STAIN LESS
STEEL-with cold basin-length 120cmCSC-SLS-WCB-L120120×70×850.375

کانرت رسد متام استیل  با لگن 

مجزای رسد بطول 150

 COLD SERVING COUNTER-STAIN LESS
STEEL-with cold basin-length 150cmCSC-SLS-WCB-L150150×70×850.375

کانرت رسد متام استیل  با 

لگن مجزای رسد بطول 180

 COLD SERVING COUNTER-STAIN LESS
STEEL-with cold basin-length 180cmCSC-SLS-WCB-L180180×70×850.550

کانرت رسد متام استیل با لگن 

داخل یخچال بطول 120

 COLD SERVING COUNTER-STAIN LESS
STEEL-with interior pool-length 120cmCSC-SLS-WIP-L120120×70×850.375

کانرت رسد متام استیل با لگن 

داخل یخچال بطول 150

 COLD SERVING COUNTER-STAIN LESS
STEEL-with interior pool-length 150cmCSC-SLS-WIP-L150150×70×850.375

کانرت رسد متام استیل با لگن 

داخل یخچال بطول 180

 COLD SERVING COUNTER-STAIN LESS
STEEL-with interior pool-length 180cmCSC-SLS-WIP-L180180×70×850.550

آپشن های پیشنهادی

  در دو مدل با لگن مجزای رسد يا لگن داخل يخچالی

  بطول 120 -150-180 سانتيمرت
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CASHIER COUNTER STAINLESS STEEL
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NEUTRAL SERVING COUNTER-STAIN LESS STEEL
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  رویه و بدنه از استیل 304 خشدار

  شاسی از پروفیل استیل 304

  دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال 

دارای ریل كشوی صندوق اروپایی

آپشن های پیشنهادی

  تعیین ابعاد با توجه به تعداد صندوقدار و سیستم مورد 

استفاده صورت می گیرد.

کانتر صندوق تمام استيل

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

CASHIER COUNTERکانرت صندوق متام استيلکانرت صندوق متام استيل
STAIN LESS STEELCC-SLS

بر اساس سفارش

Based on request

  رویه و بدنه از استیل 304 خشدار

  شاسی از پروفیل استیل 304

  عرض كانرت 70 سانتیمرت

  دارای رویه صداگیری شده از PVC دانسیته باال 

کانتر ساده تمام استيل

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

کانرت ساده متام استيل

NEUTRAL SERVING COUNTER
STAINLESS STEEL

کانرت ساده متام استيل
 NEUTRAL SERVING

 COUNTER-STAINLESS
STEEL

NSC-SLS
بر اساس سفارش

Based on request

آپشن های پیشنهادی

  بر اساس طول درخواستی مورد نیاز

  امکان ساخت كانرتهای زاویه دار، گوشه، منحنی
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CUTLERY SERVING COUNTER-STAIN LESS STEELHOT BANQUET TROLLEY
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   رویه و بدنه از استیل 304 خشدار

   شاسی از پروفیل استیل 304

آپشن های پیشنهادی

   تعیین ابعاد با توجه به سایز سینی مورد استفاده صورت 

می گیرد.

کانتر قاشق چنگال تمام استيل

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

کانرت قاشق چنگال متام استيل

CUTLERY SERVING COUNTER
STAIN LESS STEEL

کانرت قاشق چنگال متام 

استيل

CUTLERY SERVING
COUNTER-STAIN LESS STEELCSC-SLS

بر اساس سفارش

Based on request
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  بدنه داخلی و خارجی استیل 304

  ظرفیت 10 بن ماری 2/1

  عایق پلی یورتان تزریقی جهت عایق گرمایی

  سیستم گرمایشی فن دار با ترموستات دیجیتال

  دارای مخزن آب جهت ایجاد رطوبت با ترموستات عقربه ای 

  دارای درب قفل دار

  متحرک

گرمخانه غذا

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف برق
)Kw(

گرمخانه غذا

HOT BANQUET TROLLEY
HOT BANQUET TROLLEYHBT77×89×1752گرمخانه غذا 

L

H

D



HOSPITAL  MEAL DISTRIBUTION TROLLEYFRENCH FRYES HOT DISPLAY
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  بدنه استیل 304

  دارای املنت و  فن گردش هوا و تابلو برق اروپایی

  عایق حرارتی داخل بدنه 

  ترموستات دیجیتال تنظیم دمای داخلی

آپشن های پیشنهادی

  امکان انتخاب ابعاد و تعداد طبقات بر اساس سینی مورد 

استفاده.

  در دو مدل تك درب و دو درب

  امکان سفارش محفظه رویه مجزا برای ماست و نوشیدنی یا 

محفظه گرم برای توزیع غذا

كانتر گرم بیمارستانی

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف برق
)Kw(

كانرت گرم بیامرستانی

HOSPITAL  MEAL
DISTRIBUTION TROLLEY

HOSPITAL  MEAL DISTRIBUTION TROLLEYHMDT گرمخانه غذا 
بر اساس سفارش

Based on request
2.5
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  بدنه استیل 304

  دارای املنت ، محفظه نگهداری و روغن گیر

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف برق
)Kw(

شوت سیب زمینی

 FRENCH FRYES HOT
DISPLAY

FRENCH FRYES HOT DISPLAY-1 STOREYFFHD-1S60×35×552يك طبقه

FRENCH FRYES HOT DISPLAY-2 STOREYFFHD-2S70×70×552.5دو طبقه

شوت سیب زمینی

آپشن های پیشنهادی

  یك طبقه یا دو طبقه
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FRYED CHICKEN WARMER SHOWCASE
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SERVICE TROLLEY
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کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

مرصف برق
)Kw(

گرمخانه مرغ سوخاری

 FRYED CHICKEN
WARMER SHOWCASE

FRYED CHICKEN WARMER SHOWCASEFCHWSH68×63×622گرمخانه مرغ سوخاری

   بدنه استیل 304

   دارای املنت

   دو طبقه

   دارای نورپردازی داخلی

گرمخانه مرغ سوخاری

   ترولی صفحه دار متام استیل جهت توزیع ظروف و غذا و ... 

ترولی ظروف تميز

آپشن های پیشنهادی

  دو طبقه یا سه طبقه

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

ترولی ظروف متيز

SERVICE TROLLEY

SERVICE TROLLEY- 2 SHELVESST-2SH105×55×100ترولی ظروف متيز- 2 طبقه

SERVICE TROLLEY- 3 SHELVESST-3SH105×55×100ترولی ظروف متيز- 3 طبقه
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DIRTY DISH TROLLEY

70 HORECA  BAKESANAT

  ترولی متام استیل دارای وان با عمق 15 سانتیمرت  جهت 

 جمع آوری ظروف

  دارای 2 طبقه

  دارای چرخ های روان و با کیفیت

ترولی ظروف كثيف

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

ترولی ظروف کثیف

DIRTY DISH TROLLEY
DIRTY DISH TROLLEYDDT105×55×100ترولی ظروف كثيف
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H O R E C A   B A K E S A N A T

تجهیزات شست و شو

WASHING EQUIPMENT

قسمت نهایی و مهم تولید غذا جهت جلوگیری از گسترش آلودگی 
به مواد اولیه و غذای پخته شده، بخش شستشو می باشد. ماشین های 
سانتی گراد  درجه   83 باالی  آبکشی  و  شستشو  دمای  با  ظرفشویی 
نوع  این  باکتری ها می شود.  و  میکروب ها  اعظم  نابودی بخش  باعث 
ماشین های ظرفشویی طبق تکنولوژی روز دنیا از محصوالت بخش 

شستشو می باشند.



FLOOR DRAINSKEWER CONTAINER
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   ساخته شده از استیل 304

   شبكه آبرو كف از پروفيل 20×20 استيل به طول يك مرت

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

شبكه آبرو كف

FLOOR DRAIN
آپشنالFLOOR DRAINFDشبكه آبرو كف

Optional

شبكه آبرو كف
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   ساخته شده از استیل 304

  دارای جدا كننده سيخ از پروفيل استيل

  چرخدار

کاالی اصلی

Main

Category

زیر شاخه

Subcategory

کد کاال

)code(

ابعاد

(Dimentions)
ارتفاع×عمق×طول

)L×D×H(
)mm(ميليمرت

چليك سيخ

SKEWER CONTAINER
SKEWER CONTAINERSC50×50×65چليك سيخ

چليك سيخ
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تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(، رسدار جنگل شاملی، خیابان 

قاسمپور، کوچه زنبق، کوچه نیلوفر، پالک 24، طبقه چهارم

تلفن:    2-44827000       فکس: 44824743

www.bakesanat.com


