
راهنماى نشانه  هود میزان صدا 90cm

Size

سایز هود
Remote Control

ریموت کنترل
Engine rpm

4دور موتور

برق و گاز (شیشه اپتیک سفید)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جداشونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

تنظیم دماى المنت(گریل)
تایمر 

فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى
جوجه گردان

ترموکوپل
سینى عمیق

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

برق و گاز (شیشه و استیل)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جداشونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

تنظیم دماى المنت(گریل)
تایمر 

فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى
جوجه گردان

ترموکوپل
سینى عمیق

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

تمام برق (شیشه اپتیک سفید)
Twin دو قلو ( داراى دو فر مجزا و

امکان تبدیل یک فر)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایش دیجیتال لمسى

17 برنامه پخت
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
Meat Probe داراى سیستم

(حسگر پخت گوشت)
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
دو طبقه ریل تلسکوپى و سینى عمیق

جوجه گردان
Easy to Clean  پوشش داخلى آسان تمیز شونده

Speed Cook  برنامه پخت سریع
سیستم ایمنى خودکار

تمام برق (شیشه و استیل)
Twin دو قلو ( داراى دو فر مجزا و

امکان تبدیل یک فر)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایش دیجیتال لمسى

17 برنامه پخت
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
Meat Probe داراى سیستم

(حسگر پخت گوشت)
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
دو طبقه ریل تلسکوپى و سینى عمیق

جوجه گردان
Easy to Clean  پوشش داخلى آسان تمیز شونده

Speed Cook  برنامه پخت سریع
سیستم ایمنى خودکار

تمام برق (مشکى)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

11 برنامه پخت
مجهز به سیستم پخت سریع

ذخیره برنامه دلخواه
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى

سینى عمیق
جوجه گردان

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

V202V202SV301

V301W

V301SV401

V302V401W

V401S

برق و گاز (مشکى)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جداشونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

تنظیم دماى المنت(گریل)
تایمر 

فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى
جوجه گردان

ترموکوپل
سینى عمیق

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

تمام برق (مشکى)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

11 برنامه پخت
مجهز به سیستم پخت سریع

ذخیره برنامه دلخواه
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى

سینى عمیق
جوجه گردان

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

تمام برق (شیشه اپتیک سفید)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

11 برنامه پخت
مجهز به سیستم پخت سریع

ذخیره برنامه دلخواه
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى

سینى عمیق
جوجه گردان

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

تمام برق (شیشه و استیل)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

11 برنامه پخت
مجهز به سیستم پخت سریع

ذخیره برنامه دلخواه
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى

سینى عمیق
جوجه گردان

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

تمام برق (مشکى)
Twin دو قلو ( داراى دو فر مجزا و

امکان تبدیل یک فر)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایش دیجیتال لمسى

17 برنامه پخت
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
Meat Probe داراى سیستم

(حسگر پخت گوشت)
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
دو طبقه ریل تلسکوپى و سینى عمیق

جوجه گردان
Easy to Clean  پوشش داخلى آسان تمیز شونده

Speed Cook  برنامه پخت سریع
سیستم ایمنى خودکار

نما استیل و شیشه سکوریت مشکى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H304

90cm 56DB
4

V202WV304V403

تمام برق (شیشه اپتیک نقره اى)
Twin دو قلو ( داراى دو فر مجزا و

امکان تبدیل یک فر)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایش دیجیتال لمسى

17 برنامه پخت
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
Meat Probe داراى سیستم

(حسگر پخت گوشت)
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
دو طبقه ریل تلسکوپى و سینى عمیق

جوجه گردان
Easy to Clean  پوشش داخلى آسان تمیز شونده

Speed Cook  برنامه پخت سریع
سیستم ایمنى خودکار

H305W

750m3/h

نما شیشه اپتیک(سفید)
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

90cm 56DB
4

H307

90cm 63DB
5

H308 
نما شیشه سکوریت مشکى

مجهز به درب اتوماتیک برقى
موتور توربو 4 دور 

قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو
داراى المپ SMD نوارى بلند و قابل تنظیم

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

750m3/h

90cm 56DB
4

نما شیشه (مشکى)
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

داراى المپ SMD نوارى بلند
LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

750m3/h

H311

80cm 56DB
4

نما شیشه (مشکى)
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H312

90cm 56DB
4

H103S

90cm 56DB
4

نماى استیل با شیشه سکوریت
موتور توربو 4 دور

قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 3 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

داراى المپ SMD نوارى بلند
LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
تنظیم قابل  و  بلند  دودکش  داراى 

750m3/h

90cm 56DB
4

نماى مشکى با شیشه سکوریت
موتور توربو 4 دور

قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 3 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

داراى المپ SMD نوارى بلند
LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
تنظیم قابل  و  بلند  دودکش  داراى 

750m3/h

H103B

نما استیل
موتور توربو 4 دور

قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

داراى دودکش بلند و قابل تنظیم
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H501

90cm 56DB
4

نما شیشه (مشکى)
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H300B

60cm 56DB
4

تمام برق (مشکى)
حجم داخلى 72 لیتر

درب چهار جداره جدا شونده
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسى

11 برنامه پخت
مجهز به سیستم پخت سریع

ذخیره برنامه دلخواه
قفل کودك

تایمر پیشرفته زمان پخت

برنامه یخ زدایى
فن گردش هواى داغ

فن خنک کننده اتوماتیک
ریل تلسکوپى

سینى عمیق
جوجه گردان

Easy to Clean پوشش داخلى آسان تمیز شونده
سیستم ایمنى خودکار 

نما شیشه سکوریت مشکى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

90cm 56DB
4

H314

New

نما شیشه سکوریت مشکى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور فلزى 5 دور پرقدرت سوپرسایلنت
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

با قابلیت نصب فیلتر کربنى
LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
داراى المپ SMD نوارى بلند و قابل تنظیم

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

900m3/h

H601

80cm 56DB
4

نما استیل و شیشه سکوریت مشکى
داراى یک عدد جک گازى براى درب

موتور توربـو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)

داراى 1 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو  بلند
کلید لمسى

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H601B

80cm 56DB
4

نما مشکى و شیشه سکوریت مشکى
داراى یک عدد جک گازى براى درب

موتور توربـو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)

داراى 1 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو  بلند
کلید لمسى

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

New

H602S

80cm 56DB
4

نما استیل 
موتور توربـو 4 دور

قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 1 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو  بلند

کلید فشارى
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H305B

90cm 56DB
4

نما استیل و شیشه سکوریت مشکى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H300W

60cm 56DB
4

نما شیشه اپتیک (سفید)
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H315

90cm 56DB
4

نما شیشه سکوریت مشکى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور توربو 4 دور
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)

داراى 1 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو  بلند
کلید لمسى

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

H402

90cm 56DB
5

نما استیل و شیشه سکوریت مشکى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور فلزى 5 دور پرقدرت سوپرسایلنت
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)

داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو بلند
LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
با قابلیت نصب فیلتر کربنى

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

900m3/h

فــر ابعــاد  فر نشانه  راهنماى  Convection Fan

گـردش هـوا

Twin

دو قلو

Meat Probe

حسگر پخت گوشت

Easy to Clean

پوشش داخلى آسان تمیز شونده
UCD

درب خنک و قابل لمس

Lock Child

قـفل کـودك

Rotisserie

جـوجـه گردان

H313

90cm 63DB
5

نما شیشه سکوریت اپتیک نقره اى
داراى دو عدد جک گازى براى درب

موتور فلزى 5 دور پرقدرت سوپرسایلنت
قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

با قابلیت نصب فیلتر کربنى
LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر

با قابلیت نمایش ساعت و تایمر
داراى المپ SMD نوارى بلند و قابل تنظیم

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت

900m3/h

GALAXY

H310
نما شیشه سکوریت مشکى

داراى دو عدد جک گازى براى درب
موتور توربو 4 دور

قدرت مکش :                 (مترومکعب بر ساعت)
داراى 2 عدد فیلتر آلومینیومى 3 الیه قابل شستشو

LCDکلید لمسى و صفحه نمایشگر
با قابلیت نمایش ساعت و تایمر

داراى سنسور دود، بو ، گاز و حرارت
SMD داراى دو عدد المپ

750m3/h

90cm 56DB
4

RED LINE

RED LINEGALAXY

RED LINE



S501T

5 شعله / استیل
پلوپز وسط

واسطه شبکه چدنى

سر شعله پلوپز با راندمان باال
تایمر زماندار مکانیکى

ترموکوپل تاپ تایم

5 شعله / استیل
پلوپز کنار

واسطه شبکه چدنى
سر شعله پلوپز با راندمان باال

سپر حرارتى تعبیه شده روى شبکه چدنى
تایمر زماندار مکانیکى

ترموکوپل تاپ تایم

S502T83. 4 x 47. 4

Size

Energy

Timer

86 x 50

Size

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

Timer

90 x 50

Size

G506 G508

G506D G508D

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال 

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال 

5 شعله / شیشه اى و قاب استیل
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال 

5 شعله / شیشه اى و قاب استیل
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال 

2 شعله / استیل

GS506 GS508

4 شعله / استیل
پلوپز دار

سر شعله پلوپز با راندمان باال
واسطه شبکه چدنى 

2 شعله /شیشه اى
پلوپز دار

سر شعله پلوپز با راندمان باال
پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها  

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
 
 

سر شعله پلوپز با راندمان باال
تایمر زماندار دیجیتال

امکان تنظیم زمان براى هر شعله بصورت مجزا

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
 
 

سر شعله پلوپز با راندمان باال
تایمر زماندار دیجیتال

امکان تنظیم زمان براى هر شعله بصورت مجزا

27. 4 x 47. 4

Size

Energy

30 x 51

Size

27. 4 x 47. 4

Size

Energy

30 x 50

Size

55. 9 x 47. 4

Size

Energy

58 x 50

Size

55. 9 x 47. 4

Size

61 x 50

Size

Energy

55. 9 x 47. 4

Size

61 x 50

Size

Energy

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

8:05

Timer

90 x 50

Size

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

8:05

Timer

90 x 50

Size

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

Grad Energy

انـرژى Energyگــرید  

Size Inside

78x47ابــعاد  بــرش

Size

پـوشـش آســان تمـیـز 
شونده  براى روغنگیـرهـا

Size Outside

بیرونى 78x47ابــعاد  

Size

Timer Analog

مکـانیکـى تـایـمر 

TimerTimer Digital

دیجیتالى 8:05تـایـمر 

Timer4 شعله / شیشه اى
پلوپز دار

سر شعله پلوپز با راندمان باال
پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها

 

4 شعله / شیشه اى/ اپتیک سفید
پلوپز دار

سر شعله پلوپز با راندمان باال
پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها

6 شعله / استیل
2 پلوپز

واسطه شبکه چدنى

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

95 x 52

Size

سر شعله پلوپز با راندمان باال
ترموکوپل تاپ تایم

G513
87. 4 x 47. 4

Size

Energy

91 x 51.5

Size

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال

زیر ولوم سربى
شبکه چدنى لوالیى و یک تکه

 

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
ترموکوپل تاپ تایم

 

5 شعله / شیشه اى اپتیک سفید
سپر حرارتى

سر شعله پلوپز با راندمان باال

راهنماى نشانه  اجاق رومیزى G601

G401S401G401W

G507

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

95 x 52

Size

6 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
 سر شعله پلوپز با راندمان باال

2 پلوپز

G506C 87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

5 شعله / شیشه اى خط دار
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
 سر شعله پلوپز با راندمان باال

GS506D

تایمر زماندار دیجیتال
امکان تنظیم زمان براى هر شعله بصورت مجزا

زیر ولوم سربى

5 شعله / شیشه اى و قاب استیل
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال

87. 4 x 47. 4

Size

Energy

8:05

Timer

90 x 50

Size

GS510
87. 4 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

5 شعله / شیشه اى و قاب استیل
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
پلوپز وسط (دوال) 

G514
87. 4 x 47. 4

Size

Energy

91 x 51.5

Size

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیرها
سر شعله پلوپز با راندمان باال

زیر ولوم سربى
شبکه چدنى لوالیى و یک تکه

2پلوپز/ وك و مینى وك 

New New

@altonhomes

altonhome

www.alton-home.com

خدمات پس از فروش71396 021 

G512
87. 4 x 47. 4

Size

Energy

92 x 52

Size

5 شعله / شیشه اى
سپر حرارتى

سر شعله پلوپز با راندمان باال
پوشش  آسان تمیز شونده براى روغنگیره

زیر ولوم سربیا 

RED LINE

GALAXY

S517

New

5 شعله / استیل
پلوپز وسط

واسطه شبکه چدنى

سر شعله پلوپز با راندمان باال
شبکه چدنى لوالیى
ترموکوپل تاپ تایم

87. 8 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

5 شعله / استیل
پلوپز وسط

واسطه شبکه چدنى

S518

سر شعله پلوپز با راندمان باال
سپر حرارتى تعبیه شده روى شبکه چدنى

ترموکوپل تاپ تایم

87. 8 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

New

S519

5 شعله / استیل
پلوپز وسط

واسطه شبکه چدنى

سر شعله پلوپز با راندمان باال
سپر حرارتى تعبیه شده روى شبکه چدنى

ترموکوپل تاپ تایم

87. 8 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

SG518

5 شعله / استیل / شیشه
پلوپز وسط

واسطه شبکه چدنى

 

سر شعله پلوپز با راندمان باال
سپر حرارتى تعبیه شده روى شبکه چدنى

ترموکوپل تاپ تایم

87. 8 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

S601

S201 G201

S516

New

5 شعله / استیل
پلوپز کنار

واسطه شبکه چدنى

سر شعله پلوپز با راندمان باال
شبکه چدنى لوالیى
ترموکوپل تاپ تایم

87. 8 x 47. 4

Size

Energy

90 x 50

Size

بهار 1398
Version  01


