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تولید کننده فــر ، مایکــروویو

اجاق گاز، هود و سینک (توکار) 





ITALY
BUILT-IN GAS STOVE SABAF

کارخانه تولیدي و صـنعتی سـیمر در  ســال 1385 در منطقه صــنعتی ایوانکی در 55 کیلومتري شــرق 

تهران تاسیس شد و فعالیت خود را بصــــــورت حرف هاي در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز 

کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانســـــــت نیازهاي لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و  تا 

امروز توانســـــــته است  محصـــــــولات مختلف از جمله اجاق گاز صفح هاي، فر توکار، مایکروویو، هود 

آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

«مشتري مداري»، «نوآوري با توجه به نیازهاي بازار» و «تولید محصـولات با کیفیت» از جمله شعارهایی 

بوده که مجموعه سیمر از ابتداي تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت هاي خود قرار داده و  بر همین اساس 

با برنامه ریزي درسـت و اصـولی مدیران و مهندسـان سـیمر و تلاش شـبانه روزي کارکنان این مجموعه 

«گروه صنعتی و تولیدي سیمر» در طی این سالها موفق به اخذ استانداردهاي داخلی  شده است.

گروه سیمر داراي نشان استاندارد اجباري جمهوري اسلامی ایران به شماره ردیابی   7389111005  

است.

این برند براي اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جداگانه اســـــتاندارد رضـــــای تمندي 

مشــتري (ISO 10002:2006) از موسســه  TUV ایتالیا شده است که نشـــان از مدیریت موفق در 

خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف کنندگان محصولات سیمر است.

«نوآوري در طراحی» و  استفاده از  «قطعات با کیفیت» از امتیازات محصـــــــــــــولات سیمر است که 

محصـولات این مجموعه را از سایر محصـولات مشــابه در بازار متمایز کرده است. در همین راستا گروه 

ســیمر در تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر بالا چون ســـرشـــعل ههاي  ســـاباف ایتالیا در اجاق 

گازهاي خود استفاده کرده است. 

کلیه طراح یهاي صـنعتی و علائم تجاري در این کاتالوگ به نام سـیمر ثبت گردیده و هر گونه کپ یبرداري و 

تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

گروه تولیدي و صنعتی سیمر



BUILT - IN GAS STOVE

مشخصــات اجـاق گازهـاي سیـمر

تست نشت جریان الکـتریسیته تست تحمـل ضربه و حـرارت

براي شیش ه ها / تست تحمل حداکثر حرارت براي شیشه  ها

تس تهاي صورت گرفته براي کلیه اجا قها: تست نشت گاز(3 مرحله)

TEST

بوبین شیر اُرکلی اسپانیا

ORKLI

A داراي برچسب مصرف انرژي گرید

ENERGY

صفحه شیش هاي 8 میل سکوریت شده

ت ر ا ر ح و  ه  ب ر ض ر  ب ا ر ب ر  د م  و ا ق م

TEMPERED GLASS

مجهز به سیست مهاي میکروسوئیچ نسوز

MICROSWITCH

داراي سرشعله و زیرشعله ساباف (ساخت کشور ایتالیا)

SABAF

(Top Time) مجهز به شیرهاي ترموکوپل دار فوق سریع

TOP TIME SAFETY DEVICE

مجهز به گری لهاي چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوك حرارتی

GAS CAST IRON

تمامی قطعات شامــل ضمانت نامه از

تاریخ نصب به مدت 24 ماه م یباشد

24 MONTH GUARANTY
24



Size: 92x52 cm

G-598داراي سرشعله ساباف ایتالیا
Size: 92x52 cm

G-582داراي تایمر دیجیتال براي پنج شعله 

Size: 92x52 cm

G-565داراي ولوم کلاسیک طلایی منحصر به فرد

اجاق گاز صفح هاي شیش هاي:

داراي 24 ماه ضمانت و 121 ماه خدمات پس از فروش در سـراسـر ایران / اولین دارنده استاندارد خدمات پس ازفروش ایران در این صنعت / داراي نشـــــــان استاندارد اجباري جمهـوري 

اسلامی ایران / برچسب انرژي A / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا

G-566 داراي ولـوم کالسیک طالیی با گـریل
منحصرد به فرد



G-570اجاق شیشه اي / پلوپز بزرگ وسط
Size: 89x52 cm

G-570اجاق شیشه اي سفید / پلوپز بزرگ وسط
Ultra Size: 89x52 cm

G-571اجاق شیشه اي سفید / پلوپز بزرگ راست
Ultra Size: 89x52 cm

G-571اجاق شیشه اي / پلوپز بزرگ راست
Size: 89x52 cm

G-597داراي طراحی شبکه چدنی منحصر به فرد
Size: 92x52 cm

G-596پنج شعله با ترموکوپل تاپ تایم
Size: 92x52 cm

G-576
Size: 92x52 cm

(Dual) شعله وسط دو حالتهG-575
Size: 92x52 cm

(Dual) شعله وسط دو حالته



G-410 اجاق شیشه اي / چهار شعله

Size: 60x51.5 cm

G-270 داراي یک پلوپز بزرگ

Size: 51x21 cm

G-370 داراي دو پلوپز بزرگ

Size: 78x47 cm

SMALL GAS STOVE



اجاق گاز صفح هاي استیل:

داراي 24 ماه ضمانت و 121 ماه خدمات پس از فروش در سـراسـر ایران

A اولین دارنده استاندارد خدمات پس ازفروش ایران در این صنعت ، برچسب انرژي

داراي نشان استاندارد اجباري جمهـوري اسلامی ایران، قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا

گری لهاي چدنی سیمر

به همان کیفیت اولیه

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

Size: 89x51 cmS-549

S-549
Size: 89x51 cm

داراي گارد حرارتی آلومینیومی در جلوي ولوم ها

Size: 86x50 cmS-579

S-579
Size: 89x50 cm ٠/٨ میلیمتر

صفحه ضد زنگ استیل به صو رت خش دار   S-580
Size: 86x50 cm ٠/٨ میلیمتر

صفحه ضد زنگ استیل به صو رت خش دار  

S-549

S-544
Size: 86x50 cm ٠/٨ میلیمتر

صفحه ضد زنگ استیل به صو رت خش دار  

S-548
Size: 90x51 cm ٠/٨ میلیمتر

S-550داراي ولوم هاي باکالیت فلزي جدید
Size: 90x51 cm ٠/٨ میلیمتر

صفحه ضد زنگ استیل به صو رت خش دار  

S-551
Size: 90x51 cm ٠/٨ میلیمتر

صفحه ضد زنگ استیل به صو رت خش دار  



BUILT - IN ELC & GAS/ELC OVEN

مشخصات فرهاي برقی و گازي برقی سیمر

A داراي برچسب مصرف انرژي گرید

ENERGY

صفحه شیش هاي 8 میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

TEMPERED GLASS

مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک (ساخت کشور ترکیه و تحت لیسانس ایتالیا)

SPARKING

بوبین شیر اُرکلی اسپانیا
ORKLI

تس تهاي صورت گرفته براي کلیه فرها: تست نشت گاز (3 مرحله)

تست نشت جریان الکـتریسیته تست تحمـل ضربه و حرارت

براي شیشه  ها / تست تحمل حداکثر حرارت براي شیش هها

TEST

مجهز به سیست مهاي میکروسوئیچ نسوز
MICROSWITCH

تمامی قطعات شامل ضمانت نامه از تاریخ نصب به مدت 24 ماه م یباشد
24 MONTH GUARANTY18

CERAMIC FIBERS
عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی

SELF CLEAN
 SELF CLEAN پوشش لعاب داخلی براي نقاط دور از دسترس از جنس

مجهز به سنسور تعیین دماي قسمت داخلی گوشت
MEAT PROBE

ری لهاي تلسکوپی Hettich آلمان
HETTICH



داراي جوجه گردان

داراي  یک عدد سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

 A سطح انرژي

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

سیستم جرقه زنی اتوماتیک

داراي شیر ترموستات و ترموکوپل فوق سریع  

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

داراي تایمر مکانیکی

 LPG /  نوع گاز مصرفی: گاز شهري  

داراي مشعل گریل آلومینایز

جنس دستگیره آلومینیومی

ترموسوئیچ ایمنی خودکار: پخت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

شیشه دوجداره / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت / نظافت آسان

داراي ترموسوئیچ فن هواکش / داراي فن هواکش اتومات / داراي شلف استیک پزي

(Top Time)

594

555

5
9
5

5
8
7

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

بوبین شیر              اسپانیا

مجهز به ولوم سربی

Easy to cleanپوشش دیواره هاي لعابی  

Orkli

594

555

5
9
5

5
8
7

داراي جوجه گردان

داراي یک عدد سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

 A سطح انرژي

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

سیستم جرقه زنی اتوماتیک

Top Time داراي شیر ترموستات و ترموکوپل فوق سریع

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

داراي تایمر مکانیکی

LPG  / نوع گاز مصرفی: گاز شهري

نوع هشدار: افزایش

داراي مشعل گریل آلومینایز

جنس دستگیره آلومینیومی

ترموسوئیچ ایمنی خودکار: پخت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

شیشه دوجداره / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان

داراي ترموسوئیچ فن هواکش / داراي فن هواکش اتومات / داراي شلف استیک پزي

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

مجهز به ولوم سربی

بوبین شیر             اسپانیا

پوشش دیواره هاي لعابی
Orkli

Easy to clean

594

555

5
9
5

5
8
7

داراي جوجه گردان

داراي  یک عدد سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

A سطح انرژي 

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

سیستم جرقه زنی اتوماتیک

Top Time داراي شیر ترموستات و ترموکوپل فوق سریع

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

داراي تایمر مکانیکی

 LPG نوع گاز مصرفی: گاز شهري

داراي مشعل گریل آلومینایز

جنس دستگیره آلومینیومی

ترموسوئیچ ایمنی خودکار: پخت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

Ultra Clear شیشه دوجداره / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت / نظافت آسان

داراي ترموسوئیچ فن هواکش / داراي فن هواکش اتومات / داراي شلف استیک پزي

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

بوبین شیر            اسپانیا

مجهز به ولوم سربی

پوشش دیواره هاي لعابی

Orkli

 Easy to clean

Built-inتوکار/فر گاز و برق

Size: 59x59x57 cm

F-612
Ultra

Built-inتوکار/فر گاز و برق

Size: 59x59x57 cm

F-610

Built-inتوکار/فر گاز و برق

Size: 59x59x57 cm

F-615

داراي 24 ماه ضمانت و 121 ماه خدمات پس از فروش در سـراسـر ایران / اولین دارنده استاندارد خدمات پس ازفروش ایران در این صنعت / داراي نشان استاندارد اجباري 

جمهـوري اسلامی ایران / برچسب انرژي A / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا



594

555

5
9
5

5
8
7

داراي قفل کودك

داراي جوجه گردان

داراي دو عدد سینی لعابی

مجهز به فن کانوکشن

حجم فر 78 لیتري

داراي 10 نوع برنامه پخت نیم هاتوماتیک

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

مجهز به 4 المنت حرارتی

داراي تایمر تنظیم زمان پخت، پخت تاخیري و ساعت

 مجهز به فن خنک کننده اتوماتیک، داراي جک آرام بند

داراي سیستم افزایش دماي سریع

جنس دستگیره آلومینیوم آنودایز شده

شیشه2 جداره / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

قابلیت آسان باز شو بودن درب، داراي ریل تلسکوپی

 داراي لعاب Self-clean براي قسم تهاي دور از دسترس

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

لعاب Easy to clean براي پوشش دیوار هها

w25 داراي دوعدد لامپ فر

داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

داراي شلف روغن گیر

مجهز به سیستم یخ زدایی

594

555

5
9
5

5
8
7

داراي قفل کودك

داراي جوجه گردان

داراي دو عدد سینی لعابی

مجهز به فن کانوکشن

حجم فر 78 لیتري

داراي 10 نوع برنامه پخت نیم هاتوماتیک

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

مجهز به 4 المنت حرارتی

داراي تایمر تنظیم زمان پخت، پخت تاخیري و ساعت

 مجهز به فن خنک کننده اتوماتیک، داراي جک آرام بند

داراي سیستم افزایش دماي سریع

جنس دستگیره آلومینیوم آنودایز شده

شیشه2 جداره / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

قابلیت آسان باز شو بودن درب، داراي ریل تلسکوپی

 داراي لعاب Self-clean براي قسم تهاي دور از دسترس

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

لعاب Easy to clean براي پوشش دیوار هها

w25 داراي دوعدد لامپ فر

داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

داراي شلف روغن گیر

مجهز به سیستم یخ زدایی

مجز به سیستم پخت تاخیري 

Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی

داراي لعاب    Self cleanبراي قسمت هاي  دور از دسترس 

سیستم درب آسان باز شو 

داراي عایق حرارتی الیاف سرامیکی

594

555

5
9
5

5
8
7

فر برقی با سیستم کنترل لمسی و 11 نوع برنامه پخت نیمه اتومات 

 حجم فر 78 لیتر 

 داراي سنسور پخت گوشت  Meat prob اطمینان از مغز پخت شدن

داراي فن کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي دو سینی لعاب شده 

مجهز به سیستم یخ زدایی 

داراي شلف استیک پزي و روغن گیر 

درب شیشه اي سه جداره

داراي ریل تلسکوپی ساخت کشور آلمان

داراي قفل کودك  صفحه لمسی

داراي 2 لامپ فر 25 وات 

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

نوع هشدار :افزایش کاهش و قطع صدا 

داراي ترموسوئیچ ایمنی 

مجهز به سیستم افزایش سریع دما 

جنس دستگیره آلومینیومی 

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی 

شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت 

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59x59x57 cm

F-607
Ultra

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 57.5x58x57.5 cm

F-607

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59.5x59.5x58 cm

F-646

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59.5x59.5x58 cm

F-620

فرهاي برقی

18 ماه ضمانت و 121 ماه خدمات پس از فروش در سـراسـر ایران / اولین دارنده استاندارد خدمات پس ازفروش ایران در این صنعت 

داراي 10 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیري

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي زه استیل آنتی فینگ

درب شیشه اي 2 جداره

داراي دستگیره آلومینیومی

داراي قفل کودك

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان

 قابلیت آسان بازشو درب فر

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

 پوشش دیواره هاي لعابی

داراي فن هواکش اتوماتیک

داراي لعاب                        براي قسمتهاي دور از دسترس

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

Easy to clean

Self Clean



فرهاي برقی

18 ماه ضمانت و 121 ماه خدمات پس از فروش در سـراسـر ایران / اولین دارنده استاندارد خدمات پس ازفروش ایران در این صنعت 

داراي 8 نوع برنامه پخت

داراي جوجه گردان

حجم فر 78 لیتري

داراي یک عدد سینی لعابی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق شامل المنت دور و گریل

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

ترموسوئیچ ایمنی خودکار / پخت نیمه اتوماتیک

جنس دستگیره فلزي نقره اي رنگ

داراي ولوم فلزي و باکالیت

شیشه دو جداره

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

مجهز به سیستم یخ زدایی

نظافت آسان (درب آسان بازشو)

594

555

5
9
5

5
8
7

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

داراي ترموسوئیچ فن هواکش

داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

لعاب Easy to clean براي پوشش دیوار هها

594

555

5
9
5

5
8
7

داراي 8 نوع برنامه پخت / داراي تایمر مکانیکی / داراي جوجه گردان

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

داراي یک عدد سینی لعابی / حجم فر 78 لیتري

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

امکان پخت با تایمر و بدون تایمر

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به سیستم یخ زدایی / مجهز به فن کانوکشن

داراي ترموسوئیچ هوشمند و نمایشگر حرارتی

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

 

داراي ترموسوئیچ فن هواکش

داراي فن هواکش اتومات / داراي شلف استیک پزي

ترموسوئیچ ایمنی خودکار: پخت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه / جنس دستگیره آلومینیومی

شیشه دو جداره / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان

لعاب Easy to clean براي پوشش دیوار هها

 داراي ولوم ها و دستگیره و طرح کالسیک منحصر به فرد

داراي 8 نوع برنامه پخت

داراي تایمر مکانیکی

 داراي جوجه گردان

 مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

داراي دو عدد سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

 نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

 نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

امکان پخت با تایمر و بدون تایمر

بریان کردن پخت  معمولی و کباب کردن

مجهز به سیستم یخ زدایی

 داراي ترموسوئیچ هوشمند و نمایشگر حرارتی

 مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی 

داراي ترموسوئیچ فن هواکش و فن هواکش اتومات

  ترموسوئیچ ایمنی خودکار: پخت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

مجهز به فن کانوکشن

داراي شلف استیک پزي

 استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

شیشه دوجداره

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

Self Cleaner پوشش لعابی پشت  

595

560

5
9

5

5
8

7

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59x59x57 cm

F-616

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59.5x59.5x58 cm

F-621

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59x59x57 cm

F-618

Built-inتوکار/فر برقی

Size: 59.5x59.5x56 cm

F-617

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

  مجهز به کانوکشن(توزیع یکنواخت دما)

 مجهز به کانوکشن(توزیع یکنواخت دما)

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه 

 داراي ولوم طرح جدید، شیشه  دو جداره

 پوشش دیواره هاي لعابی

داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

داراي 8 نوع برنامه پخت، داراي جوجه گردان

 شیشه سکوریت مقاوم به حرارت، نظافت آسان

داراي یک عدد سینی لعابی، داراي تایمر دیجیتال

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

داراي ترموسوئیچ فن هواکش، درب آسان بازشو

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن، پخت نیمه اتوماتیک

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق گرمایشی پشت : برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل) 

جنس دستگیره فلزي نقره ا ي رنگ، ترموسوئیچ ایمنی خودکار

Easy to clean

594

555

5
9
5

5
8
7



مایکروویو:

18 ماه ضمانت و 121 ماه خدمات پس از فروش در سـراسـر ایران / اولین دارنده استاندارد خدمات پس ازفروش ایران در این صنعت 

داراي سیستم پخت سریع

داراي برنامه پخت چند مرحله اي

داراي سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما 

داراي سیگنال پایان پخت، داراي موتورگردان سینی

مجهز به قفل کودك، داراي سینی شیشه اي و ریل گردان   

داراي 8 برنامه پخت اتوماتیک، قابلیت نصب به صورت توکار  

ظرفیت 28 لیتر

داراي تایمر تنظیم زمان پخت

بدنه داخلی تمام استیل (304)

داراي 5 توان راه اندازي مایکروویو

داراي نمایشگر ساعت، داراي میکروسوئیچ درب  

داراي صفحه لمسی، سیستم بازکننده درب با قفل فشاري   

28
Liters

600 m
m

390 mm

3
7

0
 m

m

18
18 ماه گارانتی 

Built-inتوکار/مایکروویو

Size: 60x37x39 cm

628

Built-inتوکار/مایکروویو

Size: 60x37x39 cm

628

Built-inتوکار/مایکروویو

Size: 60x37x39 cm

628s

Built-inتوکار/مایکروویو

Size: 60x37x39 cm

628
Ultra

Classic



510 m
m

440 mm

3
3
0
 m

m

1500
Watts

32
Liters

داراي پنج برنامه پخت (کلید شش حالته)

داراي ترموستات تنظیم دما (تا دماي 250 درجه سانتی گراد)

داراي تایمر مکانیکی 120 دقیقه (به همراه پخت دستی)  

داراي فن کانوکشن

داراي موتور جوجه گردان

بدنه داخل از جنس ورق گالوانیزه خودرویی

داراي درب شیشه اي دوجداره

داراي شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)

بدنه داراي عایق حرارتی الیاف سرامیکی / بدنه پشت دو جداره

(Easy to clean) داراي سینی دو طرف لعاب

داراي شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاري شده

توان حرارتی تا 1500 وات

داراي سینی روغن گیر کف آون

داراي دو عدد المنت حرارتی (بالا و پایین)

510 m
m

440 mm

3
3
0
 m

m

1500
Watts

32
Liters

داراي پنج برنامه پخت (کلید شش حالته)

داراي ترموستات تنظیم دما (تا دماي 250 درجه سانتی گراد)

داراي تایمر مکانیکی 120 دقیقه (به همراه پخت دستی)  

داراي فن کانوکشن

داراي موتور جوجه گردان

بدنه داخل از جنس ورق گالوانیزه خودرویی

داراي درب شیشه اي دوجداره

داراي شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)

بدنه داراي عایق حرارتی الیاف سرامیکی / بدنه پشت دو جداره

(Easy to clean) داراي سینی دو طرف لعاب

داراي شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاري شده

توان حرارتی تا 1500 وات

داراي سینی روغن گیر کف آون

داراي دو عدد المنت حرارتی (بالا و پایین)

1500
Watts

32
Liters

510 m
m

440 mm

3
3
0
 m

m

داراي پنج برنامه پخت (کلید شش حالته)

داراي ترموستات تنظیم دما (تا دماي 250 درجه سانتی گراد)

 داراي تایمر مکانیکی 120 دقیقه (به همراه پخت دستی)

داراي فن کانوکشن/داراي موتور جوجه گردان

داراي المپ داخلی فر/داراي دو عدد المنت حرارتی باال و پایین

بدنه بیرونی از جنس ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک (مشکی)

 داراي درب شیش هاي دو جداره

داراي شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)

 داراي عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک

 بدنه پشت دو جداره/داراي سینی روغن گیر کف آون لعاب شده

داراي سینی دو طرف لعاب

 داراي شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاري شده

 توان حرارتی تا 1500 وات

داراي دستگیره آلومینیومی با آبکاري کالسیک

Easy to clean

داراي ولوم برنج و باکالیت طرح کلاسیک

داراي شیشه سکوریت با طرح کلاسیک (طلایی)

Size: 44x33x51 cm

ST-600رومیزيآون توستر

Size: 44x33x51 cm

ST-601رومیزيآون توستر الترا

Ultra

Size: 44x33x51 cm

رومیزيآون توستر کلاسیک ST-610



سینک استیل:

داراي اســــــتاندارد      اروپا

داراي 60 ماه ضـــمانت / نظافت و نصب آسان

داراي ورق استیـنلس با ضـخــــامت 0/8 میلیـمتر 

S- 163
Size: 120x50 cm      Depth: 20 cm

In-setS- 162لگن چپ و راست     توکار/
Size: 120x50 cm      Depth: 20 cm

In-setلگن چپ و راست     توکار/

S- 161
Size: 120x50 cm      Depth: 20 cm

In-setلگن چپ و راست     توکار/

STEEL SINK
سینکاستیل سیـمر

410
Corianداراي سیفون مربع/ R10 /سینک زیر کورین باکسی

Size: 40x34 cm        Depth: 21 cm

400
Corianداراي سیفون مربع/ R10 /سینک زیر کورین باکسی

Depth: 21 cm        Size: 40x40 cm

CORIAN SINK
سینک کورین سیـمر



KITCHEN HOOD
مشخصات هودهاي سیمر

صفحه شیش هاي 8 میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

TEMPERED GLASS

تمامی قطعات شامل ضمانت نامه از تاریخ نصب به مدت 18 ماه م یباشد.

18 MONTH GUARANTY18

METAL MOTOR SILENT

TOUCH & REMOTE CONTROL PANEL

ODOR, SMOKE AND GAS SENSOR

داراي موتور فلزي براي مقاومت و قدرت بیشتر

داراي ریموت کنترل و دکم ههاي تنظیمات حساس

سنسور تشخیص بو، دود وگاز

صداي موتور کمتر از 60 دس یبل



هود

داراي قدرت مکش 750 تا CFM 900 / دارنده نشــــان استاندارد اجباري جمهوري اسـلامی ایران / داراي 2 عدد سنسور حساس به حرارت، بو، دود و گاز در برخی مدل ها  داراي لامپ ال اي دي / مجهز 

به ریموت کنترل / مجهز به سنسور دماسنج در برخی از مدل ها

موتور داراي ترموگارد

Classicداراي ساعت آنالوگ/موتور فلزي

Size: 90cmداراي سنسور گاز و دماSize: 90cmداراي سنسور گاز و دما

Piegatoداراي موتور 3 دور/ موتور فلزي

Size: 90cmداراي سنسور گاز و دما

Grand

Size: 90cmداراي سنسور گاز و دما

Liner
Size: 90cmداراي سنسور گاز و دما

Lamer
Size: 90cmداراي سنسور گاز و دما

Winger

Size: 90cmداراي سنسور گاز و دما

Liner
Ultra

داراي موتور 3 دور/ موتور فلزي

داراي موتور 3 دور/ موتور فلزي

داراي موتور 3 دور/ موتور فلزي

داراي موتور 3 دور/ موتور فلزيداراي موتور 3 دور/ موتور فلزي



Santo
Size: 70cm

قابلیت هم سطح شدن با کابینت / موتور 4 دور

قابلیت هم سطح شدن با کابینت / موتور 4 دور

قابلیت هم سطح شدن با کابینت / موتور 4 دور

داراي سنسور گاز و دما/ موتور فلزي

داراي سنسور گاز و دما/ موتور فلزي

داراي سنسور گاز و دما/ موتور فلزي

Santo
Size: 70cm

قابلیت هم سطح شدن با کابینت / موتور 3 دور
داراي سنسور گاز و دما/ موتور فلزي

Size: 70cm

قابلیت هم سطح شدن با کابینت / موتور 4 دور
داراي سنسور گاز و دما/ موتور فلزي

Moris

Melaris

Romana

قرار گیري مخفی و توکار در کابینت

هود

داراي قدرت مکش 750 تا CFM 900 / دارنده نشــــان استاندارد

اجباري جمهوري اسـلامی ایران / داراي 2 عدد سنسور حساس به حرارت، بو، 

دود و گاز در برخی مدل ها  داراي لامپ ال اي دي / مجهز به ریموت کنترل / 

مجهز به سنسور دماسنج در برخی از مدل ها

موتور داراي ترموگارد

Size: 70cm داراي موتور 3 دور/ موتور فلزي

Size: 80cm

Size: 80cm

C l a s s i c

Ultra

HIDDEN HOOD
 هودهاي مخفی سیمر

Santo





کلیه طراح یهاي صـــنعتی و عالئم تجاري در این کاتالوگ به نام ســـیمر 

ثبت گردیده و هر گونه کپی برداري و تقلید از آن پیگـرد قانونـی دارد.

امور مشتریان و جذب نمایندگی: 021-77730631-4

خدمات پس از فروش رومرز: 021-74937
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