
کاتـالـوگ
جامع محصوالت 

۱اسفنـــد مـاه        ۴ ۰ ۱



45

راهنمای استفاده از عالئم اجاق گاز راهنمای استفاده از عالئم سینک
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راهنمای استفاده از عالئم مایکروویو راهنمای استفاده از عالئم فــر
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این محلول پاک کننـده و براق کننده سینک و شیرآالت است، که دارای 

خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خورندگی می باشد.

راهنمای استفاده از عالئم هـود



8888

هــــــــود
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Hoodهـــود

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                45-50
صفحه کنترل:لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

SMD المپ: 1 عدد المپ
سنسور دود وحرارت :  دارد

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                45-50
صفحه کنترل:لمسی

فیلتر:2فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه

SMD المپ: 2 عدد المپ
سنسور دود وحرارت :  دارد

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                45-50
صفحه کنترل:مکانیکال )دکمه ای(

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه

SMD المپ: 1 عدد المپ

تعداد دور موتور : 8 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل شیشه
SMD المپ: 2 عدد المپ

تعداد دور موتور : 8 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل شیشه
SMD المپ: 2 عدد المپ

Hoodهـــود

SA- SA-

SA-

SA-SA- B 507 509

506

505505

35
4

700

ســـایـز :   ســـایـز :  

ســـایـز :  

ســـایـز :  ســـایـز :  

70  28    35/5

70  28    39/270  28    39/2

x

xx

x

xx

cm

cmcm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-50
صفحه کنترل:لمسی

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

SMD المپ: 1 عدد المپ

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش:800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل:مکانیکال ) دکمه ای(

فیلتر:  2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل

SMD المپ: 1 عدد المپ

SA-SA- 504503

ســـایـز :  ســـایـز :   70  28/7   38/480  28    35/7 xx xx cmcm

dB)A( dB)A(

dB)A(

dB)A(dB)A(

dB)A(dB)A(

70  28/7   35/3 70  28/7   34/7x xx xcm cm

45 45

45
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تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-45
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی ساعتی

SA- 461

39/1xx   90/6   85ســـایـز :   cm

SA- 432

39/5xx   82  85ســـایـز :   cm

SA- 461 w

39/1xx   90/6   85ســـایـز :   cm

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 52 -43
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی ساعتی

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

Hoodهـــود

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52  
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی تقویت شده

تعداد دور موتور : 4 دور
قدرت مکش:: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                  45-52     
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

SA-SA- 465463

ســـایـز :  ســـایـز :   60   91/6   39/285   80/8   38/2 xx xx cmcm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش:800-200 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52  
صفحه کنترل:تاچ استیل

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
جک: لوالی تقویت شده

SA- 462

40/3xx   92/3   85ســـایـز :   cm

dB)A(dB)A(

dB)A(

Hoodهـــود

45

43
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SA- 415

37/4xx   82  60ســـایـز :   cm

SA- 416

36/9xx   87/7   85ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

SMD100x10 المپ: 1 عدد المپ
جک: لوالی ساعتی

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

dB)A(

Hoodهـــود

SA-SA-

SA-

4314 2 0

418

ســـایـز :  ســـایـز :  

ســـایـز :  

85   82   36/385   73/8   38/7

 85   87/1   40/3

xx

x

xx

x

cmcm

cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: مکانیکال ) دکمه ای (

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(dB)A(

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

 SMD18x50 المپ: 2 عدد المپ
سنسور حرارت :  دارد

جک: برقی

dB)A(

SA- 417

37/2xx   88/4   85 ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه

 SMD100x10 المپ: 1 عدد المپ
جک: لوالی ساعتی

dB)A(

Hoodهـــود

4345

45
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Hoodهـــود

SA- 413 w

SA- 412

37/3xx   81/7   85ســـایـز :   cm

39/3xx   82   85ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

SA- SA-407 408

ســـایـز :   37   73  90ســـایـز :   5 90  73/5   37 5/ /x xx xcm cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-270 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:  گالوانیزه و شیشه

SMD المپ: 2 عدد المپ
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-270 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:  گالوانیزه و شیشه

SMD المپ: 2 عدد المپ
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

dB)A( dB)A(

Hoodهـــود

SA- 413

39/3xx   82   85ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
المپ: 2 عدد المپ LED گرد

جک: لوالی تقویت شده

dB)A(

SA- 404

44xx   107/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 3 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی
سنسور حرارت:  دارد

جک: برقی

dB)A(

SA- 403

44xx   109/3   90 ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 3 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه

المپ:  2 عدد المپ LED مستطیلی 
سنسور حرارت :  دارد

جک: برقی

dB)A(
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SA- 119 New

47/8xx   72/1   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 900-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

Hoodهـــود

SA- B

SA-

202

201 New

SA- 120

48xx   71/9   90ســـایـز :   cm

47/4xx   67/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 700-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 3 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED مستطیلی

dB)A(

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 900-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: دکمه ای

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

52/1xx   70/3   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  4 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-52
صفحه کنترل: لمسی حرکتی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:گالوانیزه شیشه

المپ: 1 عدد المپ فلوروسنت
سنسور حرارت: دارد

dB)A(

Hoodهـــود

SA- 207

50/1xx   73/3   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 1 عدد المپ فلوروسنت

dB)A(

SA- 208

50/1xx   73/3   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-200 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-52
صفحه کنترل: تاچ استیل

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل

المپ: 1 عدد المپ فلوروسنت

dB)A(
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SA- 102

47/8xx   77/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: دکمه ای

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

SA- 101

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل:دکمه ای

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

47/8xx   73/4   90ســـایـز :   cm

Hoodهـــود

SA- 105

50/7xx   76   90ســـایـز :   cm

SA- 106

50/7xx   74/6   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 1 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، گالوانیزه

المپ:المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت: دارد

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 900 -300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت :  دارد

dB)A(dB)A(

SA- 107

47/8xx   73   60 ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 900-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت : دارد

dB)A(

B

Hoodهـــود

SA- 115 New

47/8xx   72/1   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  8 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 43-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه:  استیل، گالوانیزه و شیشه دودی

المپ: 2 عدد المپ LED گرد

dB)A(

SA- 118

47/8xx   75/4   90ســـایـز :   cm

تعداد دور موتور :  3 دور
قدرت مکش: 800-300 مترمکعب بر ساعت

میزان صدا:                 45-50
صفحه کنترل: لمسی

فیلتر: 2 فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
جنس بدنه: استیل، شیشه

المپ: 2 عدد المپ LED گرد
سنسور دود و حرارت:  دارد

dB)A(
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w w w . s t e e l a l b o r z . c o m

شماره های تماس جهت نصب و 
گارانتـی ( خدمات پس از فروش)
در تهـران ارسال عدد ١ به شمـاره:

Instagram.com/steelalborzco

T e l e g r a m . m e  /  s t e e l a l b o r z

دفتـر مرکزی:

الهیـــه، مـریم شـرقـی،پـــالک۳۴

تلفـن: 

دیگر شهرها

۲۰۰۰۸۵۴۵

۰۲۱-۴۱۷۷۶

۰۲۱-۸۵۴۴
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