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CONTRACTORS COLLEAGUE

DETAILS

OSKAR

VAHABI

ARIA TECHNIC 

TEEM
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LARGE DIGITAL TIMER TOUCHADDS VALUE TO YOUR KITCHEN

OUR FLAMBOYANT HAPPY GAS WILL GIVE YOUR KITCHEN A GREAT LOCK MANY

MODELS, DESIGNS TO CHOOSE FROM.
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DETAILS
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SK1-S
201

تمام استیل خش دار
رویه مکعبی استیل خش دار نگیر
بدنه استیل خش دار
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر، خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*90

اجاق گاز فر فول
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ARBOT SK8-S
208

تمام استیل خش دار
رویه مکعبی استیل خش دار نگیر
بدنه استیل خش دار
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*90

اجاق گاز فر فول
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SK4
104

رویه یک تکه سفید/ نقره اي / مشکی
بدنه رنگ پودري الکتروستاتیک سفید/ نقره اي/ مشکی
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر سینوسی
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ARBOT SK4-S
204

تمام استیل خش دار
رویه یک تکه استیل خش دار نگیر
بدنه استیل خش دار
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر سینوسی استیل
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SK5
105

نما تمام شیشه سفید فلوت
رویه یک تکه سفید/ نقره اي / مشکی
بدنه رنگ پودري الکتروستاتیک سفید/ نقره اي/ مشکی
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر ترمویی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر مکانیکی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر ترمویی
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ARBOT SK3
103

رویه یک تکه سفید/ نقره اي / مشکی
بدنه رنگ پودري الکتروستاتیک سفید/ نقره اي/ مشکی
تایمر دیجیتال لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر بدون ترموکوپل
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SK6
106

رویه یک تکه سفید/ نقره اي / مشکی
بدنه رنگ پودري الکتروستاتیک سفید/ نقره اي/ مشکی
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر اَبرویی
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ARBOT SK6-S
206

تمام استیل خش دار
رویه یک تکه استیل خش دار نگیر
بدنه استیل خش دار
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر اَبرویی استیل
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SK7
107

رویه شیشه اي نشکن ده میل
بدنه رنگ پودري الکتروستاتیک سفید/ نقره اي/ مشکی
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر رویه شیشه
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ARBOT SK7-S
207

تمام استیل خش دار
رویه شیشه اي نشکن ده میل
بدنه استیل خش دار
تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
نمایشگر الکترونیکی دماي مخزن فر (ترمومتر)
بغل کابین فر خود پاك کننده (سلف کلین)
تایمر دیجیتال بزرگ لمسی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره ها و ولوم هاي آلومینیومی
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
مجهز به فندك مخزن فر
قفل ایمنی الکتریکی کابین فر
سرشعله ساباف بهینه سوز
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر رویه شیشه استیل
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SK10
110

رویه یک تکه سفید/ نقره اي / مشکی
بدنه رنگ پودري الکتروستاتیک سفید/ نقره اي/ مشکی
تایمر مکانیکی
شیشه ها فلوت نشکن
لعاب بادوام مخزن فر
دستگیره و ولوم هاي آلومینیومی
 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
دو موتور و سیخ جوجه گردان
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز فر بدون ترموکوپل
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ARBOT BOSCH1
810

رویه شیشه اي نشکن 10 میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
نما تمام شیشه فلوت نشکن
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
دستگیره و ولوم هاي آلومینیومی کروم
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*68*90

اجاق گاز مبله طرح رومیزي (ولوم باال)
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BOSCH2
820

رویه شیشه اي نشکن هشت میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
نما تمام شیشه فلوت نشکن
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی

 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
تایمر مکانیکی 
دستگیره و ولوم هاي آلومینیومی کروم
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*68*90

اجاق گاز مبله طرح رومیزي دو پلوپزه
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ARBOT RNU3-N
800

رویه شیشه اي نشکن هشت میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
نما تایمر دیجیتال
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي آلومینیومی آبکاري شده
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز مبله طرح رومیزي (ولوم باال)
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RNM3-G
720

رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
نما ستونی رنگی/استیل خش دار/طالیی
رویه شیشه اي نشکن ده میل
شیشه اپتیمایز مشکی
درب باال کشویی جاي قاشق
درب پایین داشپورتی
نما ترمومتر
تایمر دیجیتال بزرگ / مکانیکی
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر رویه شیشه جاقاشقی
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ARBOT RNM3-S
720

رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
نما ستونی رنگی/استیل خش دار/طالیی
رویه شیشه اي نشکن ده میل
شیشه اپتیمایز مشکی
درب باال کشویی جاي قاشق
درب پایین داشپورتی
نما ترمومتر
تایمر دیجیتال بزرگ / مکانیکی
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر رویه شیشه جاقاشقی
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RND1-G
420

نما ستونی رنگی/استیل خش دار/طالیی
رویه شیشه اي نشکن ده میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
نما ترمومتر
 تایمر مکانیکی / دیجیتال بزرگ
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر ستونی تک درب
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ARBOT RND1-S
420

نما ستونی رنگی/استیل خش دار/طالیی
رویه شیشه اي نشکن ده میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
نما ترمومتر

 تایمر مکانیکی / دیجیتال بزرگ
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري

 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر ستونی تک درب
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RND3-G
620

نما ستونی رنگی/استیل خش دار/طالیی
رویه شیشه اي نشکن ده میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی

 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
نما ترمومتر

 تایمر مکانیکی / دیجیتال بزرگ
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري

 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر ستونی کشودار
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ARBOT RND3-S
620

نما ستونی رنگی/استیل خش دار/طالیی
رویه شیشه اي نشکن ده میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
نما ترمومتر
 تایمر مکانیکی / دیجیتال بزرگ
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر ستونی کشودار
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RFF1
300

نما ستونی استیل / طالیی خش دار
رویه شیشه اي نشکن ده میل
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
نما ترمومتر
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*60

اجاق گاز طرح فر ستونی چهارشعله
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ARBOT NP1
560

 نما خم از جنس آلومینیوم
شیشه رفلکس طالیی نشکن

 رویه لعاب سفید/ مشکی
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
تایمر دیجیتال بزرگ
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر پارس (خم بزرگ)
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NK1
540

 رویه لعاب سفید / مشکی
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
شیشه اپتیمایز مشکی
درب پایین کشویی (گرم خانه)
 تایمر دیجیتال بزرگ
شیشه ها فلوت نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر سینوسی تک درب
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ARBOT NL1
520

نما تمام شیشه رفلکس سکوریت
 رویه لعاب سفید/ مشکی
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
قاب کلید لبخند
تایمر مکانیکی
شیشه ها رفلکس طالیی نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري

 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر تک درب رویه لعاب
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N3
500

 نما تمام شیشه رفلکس سکوریت
 رویه لعاب سفید/ مشکی
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی
 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
قاب کلید طرح اس
تایمر مکانیکی
شیشه ها رفلکس طالیی نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري
 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

 اجاق گاز طرح فر کشودار رویه لعاب
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ARBOT N2
510

 رویه لعاب سفید/ مشکی
رنگ پودري الکتروستاتیک
بدنه سفید/ نقره اي/ مشکی

 درب باال کشویی
درب پایین داشپورتی
قاب کلید سینوسی
تایمر مکانیکی
شیشه ها رفلکس طالیی نشکن
دستگیره و ولوم هاي پلیمري

 فندك الکتریکی پنج شعله
سرشعله ساباف (کاسه اي)
سیستم گازرسانی آلومینیومی

 پایه قابل تنظیم
 سپري چدن
ابعاد 88*60*87

اجاق گاز طرح فر کشودار سینوسی
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Glass
Plate

Wall Hob

Glass

رویه شیشه اي نشکن هشت میل
 تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
سرشعله ساباف (کاسه اي)
 ولوم هاي پلیمري
شیشه اپتیمایز مشکی
 سپري چدن

اجاق گاز رومیزي صفحه شیشه
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ARBOT Hob
Steel/Glass

Glass
Plate

Steel
Plate

رویه استیل خش دار نگیر
 تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
سرشعله ساباف (کاسه اي)
ولوم هاي آلومینیومی کروم

 سپري چدن

اجاق گاز توکار استیل

رویه شیشه اي نشکن هشت میل
 تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
سرشعله ساباف (کاسه اي)
ولوم هاي آلومینیومی کروم

 سپري چدن

اجاق گاز توکار شیشه
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HOB
Steel

S7000

S8000

S6000



33

ARBOT HOB
Steel

5 cm
86*51

Steel
Plate

S5500

S5000

رویه استیل خش دار نگیر
 تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
سرشعله ساباف (کاسه اي)
ولوم هاي آلومینیومی کروم

 سپري چدن
ابعاد 51 *86

اجاق گاز توکار صفحه استیل
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HOB
Glass

G2400

G2500

G2300
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ARBOT HOB
Glass

5 cm
87*51

Glass
Plate

رویه شیشه اي نشکن هشت میل
 تمام ترموکوپل تاپ تایم (صفر ثانیه)
فندك الکتریکی اتوماتیک شعله ها (سرخود)
سیستم گازرسانی آلومینیومی
سرشعله ساباف (کاسه اي)
ولوم هاي آلومینیومی کروم
شیشه اپتیمایز مشکی
 سپري چدن
ابعاد 51*87

G2100

G2200

اجاق گاز توکار صفحه شیشه
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HOB
Glass

G800



ARBOT Glass

 جک دستی
 موتور فلزي بی صدا
سنسور حساس به دود و بو
ضربه�مقاوم در برابر حرارت و

  دو عدد فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
دور�موتور پرقدرت چهار
 جک پنوماتیکی �� نیوتنی
 صفحه کلید لمسی
ریموت کنترل 
 برد نمایش دهنده دماي محیط 
SMD نورپردازي

هـــود

H360

H380H390

H385

H210

Hood



تبــریز ، جاده آذرشهر ،کیلومتر چهار جاده گاز 
  تلفن کارخانه :2 - 34312861 - 041

دفتر مرکزي فروش :   041-34420686
سرویس مرکزي ایران:   5 - 34312864 - 041 

Manufacturer of a Wide Variety of Oven, Hobe, Stove, Hood

+989368052825

a _ a r b o t @ y a h o o . c o m
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