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دربــاره بـرند کــن
اولین کارخانه تولید هود در کشور

در سال  ۱۳۶۲و با تالش هایی شبانه روزی توانستیم اولین کارخانه تولید هود در کشور را تاسیس نماییم و به همین علت نیز ،در ایران

هود آشپزخانه همواره با نام هودکن شناخته شده و نام کن را با خود به یدک می کشد .این اولین بودن ،اگرچه برای ما رضایت بخش

بود ،اما کافی نبود .پس هدف بعدی مان را روی گسترش کار ،راه اندازی آزمایشگاه های مدرن تر ،افزایش تنوع محصولی ،استفاده از
تکنولوژی های روز جهانی و همچنین بهرمندی از توان تخصصی مهندسین داخلی گذاشتیم.

گسترش محصوالت آشپرخانه ای

ما در بخش اهداف کوتاه مدت خود می خواستیم به انتخاب اول یک ایرانی در تجهیز آشپزخانه خود تبدیل شویم و در بخش اهداف
بلند مدت نیز نیم نگاهی به بازارهای بین المللی داشتیم .همین اهداف باعث شد تا در سال  1380دامنه محصوالت را گسترش داده و

در کنار هود ،به تولید اجاق گازهای توکار ،فر و سینک ظرفشویی نیز روی بیاوریم و به نوعی سبدی کاملتر از تجهیزات آشپزخانه ای را در
دسترس مصرف کنندگان قرار دهیم .در همین راستا کارخانه ای دیگر مورد بهره برداری قرار گرفت تا ظرفیت الزم برای افزایش کیفیت
و خدمات بهتر فراهم گردد.

در مسیر موفقیت و توسعه

به واسطه تصمیمات مدیریتی که در کارخانه لوازم خانگی کن گرفته شد ،تقریبا تمام زیرساخت های الزم در دسترس تیم های مختلف

مهندسی ،تولید ،طراحی ،فنی ،مارکتینگ و بازرگانی قرار گرفت و فرصت برای رسیدن به اهداف بزرگ تر فراهم شد .استفاده از بهترین
مواد اولیه و قطعات درجه یک جهانی ،طراحی هایی مدرن و به روز ،دریافت گواهینامه های مختلف  ،ISOاخذ گواهینامه استاندارد

اتحادیه اروپا ( ،)CEدریافت مجوز صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و صادرات بسیار موفق به کشورهای خاورمیانه ،قاره آفریقا
و بسیاری از کشورهای دیگر تنها بخشی از موفقیت های برند کن به شمار می آید.

الگویی شایسته در زمینه تولید ملی

ما بیش از این عناوین ،به این مفتخریم که توانسته ایم با ایجاد صدها شغل برای جوانان ایرانی ،و همینطور قطع وابستگی به
محصوالت خارجی و طبیعتا ضربه های سهمگین این اتفاق به اقتصاد کشور ،به الگویی بسیار موفق در زمینه تولید ملی تبدیل شویم

و ذهنیتی تازه و بسیار مثبت از یک برند ایرانی را در ذهن هموطنان و حتی مشتریان بین المللی خود ایجاد نماییم.

دستاوردهای بزرگ

اتفاق بزرگ و نقطه عطف بعدی در سال  1387رقم خورد و شرکت ،با نام گروه لوازم خانگی کن به ثبت رسید .این توسعه مجدد ،ما را

به سمت دستاوردهای بـزرگ بعدی هدایــت کرد.

ما در سال  1391دست به توسعه ای دیگر زدیم و برند جدید کن تراست توسط هولدینگ لوازم خانگی کن به ثبت رسید تا باز هم

کیفیت محصوالتمان ارتقا یابد و فضا برای حضور بیشتر آن در بین مشتریان مشکل پسند تر نیز فراهم شود .همزمان با این توسعه،
ارائه سینک های آشپزخانه گرانیتی و همینطور شیرآالت آشپزخانه تمام استیل با ضمانت  5ساله از طرف گروه لوازم خانگی کن ،یک
اتفاق بزرگ در صنایع و تولیدات داخل کشور را رقم زد.
ماموریت

ما معتقدیم که با تولید محصولی اصیل و با کیفیت ،و در نهایت خلق یک برند قابل اطمینان جهانی ،می توانیم در عرصه صنعت و
اقتصاد نیز در اقصی نقاط جهان نیز بدرخشیم.

در کنار مسئولیت هایی که در زمینه تولید محصوالت خود داریم ،ماموریت بسیار بزرگ دیگری را نیز برای خود تعریف کرده ایم .این

ماموریت در وهله اول حمایت از جوانان پرتالش و مهندسین توانمند و خالق ایرانی است و در وهله دوم حمایت از تولید ملی که آن
را در زمره مسئولیت های مهم خود می دانیم.
ارزش ها

••مشتری مداری و تالش برای درک ابعاد مختلف نیازهای مشتری
••اخالق گرایی در تمامی سطوح
••حمایت تمام قد از تولید ملی

••اشتغال آفرینی برای جوانان ایرانی

••تالش شبانه روزی برای ارایه محصوالتی با کیفیت ،بی رقیب و متمایز
••رعایت تمامی استانداردهای ایمنی روز جهان و تطابق کامل با آنها

••نمایندگی شایسته تجاری و صادراتی و اعتالی نام و آوازه ایران در اقصی نقاط جهان
••ارائه تجربه جدیدی از خدمات پس از فروش و ضمانت کاال

••افزایش بهره وری و دوری از فرایندهای کم بازده و غیر اثر بخش

••تعهد به حفاظت از محیط زیست و کمک به حفظ و نگهداری از این میراث گرانبها

••جلوگیری از خطرات شغلی ،رعایت بهداشت حرفه ای و مسئولیت پذیری نسبت به تمامی کارکنان گروه لوازم خانگی کن.

بخشی دیگر از افتخارات

گروه لــوازم خانـگی کـن در عرصه های مختلف نیز توانسته است افتخارات فراوان و ارزشمندی را کسب نماید .ما مفتخریم به دریافت:
••دریافت جایزه محصول منتخب آیـدیران(مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران)بخاطر باالتـرین کیفیت طراحی نوآوری و خالقیت در
شکل و عملکرد ،در دو گروه اجاق گاز و هود آشپزخانه

••کسب جایزه بزرگترین مسابقه طراحی صنعتی جهان از کشور ایتالیا
••نشان چهره ماندگار کیفیت ایران

••انتخاب به عنوان یکصد برند برتر در جشنواره قهرمانان صنعت طی سالهای  94و 96

••دریافت نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

••دریافت استاندارد بین المللی تجهیزات آشپزخانه و صنایع وابسته از سوی اتحادیه اروپا
••دریافت نشان مدیریت برتر در تولید تجهیزات آشپزخانه

••رتبه سوم خدمات پس از فروش ،به انتخاب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی سالهای  93و 94
••دریافت ( ISO10002رضایتمندی مشتری ) در خدمات پس از فروش

••اما آن چیزی که بیش از این افتخارات برای ما دلچسب و حایز اهمیـت بوده و هســت ،دریــافت نشان محبوب ترین برند به
انتخاب مصرف کنندگان در صنعت لوازم خانگی آشپزخانه می باشد.

Built-in Glass, Stainless Steel, Enameled & Ceramic Electric

Hobs
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اجـــــــــاق های برقی و گــازی

شیـشه ای ،استینلس استیل ،لعابی و سرامیک برقی تـــــــــــوکار

پنل تنظیمات لمسیقــفل کـــودککاهش زمان آشپزی-

CD - 4002

اجــــاق برقـــــی

سرامیــــــکی تــــوکار

نشانگر ایمنی حرارت باقی ماندهقابلیت تنظیم درجه حرارتمـــجـهز به تایمـــر-

Size: 59 x 52 cm

Built-in Ceramic Electric Hob

Cut Out : 570 x 495 mm

نــظافــت آســـانCC - 4501

CC - 4502

CC - 4503

Size: 59 x 52 cm

Size: 59 x 52 cm

Size: 59 x 52 cm

Cut Out : 560 x 490 mm

Cut Out : 560 x 490 mm

Cut Out : 560 x 490 mm

Cut Out : 270 x 490 mm

CC - 2203

CD - 2001

CD - 2003

CC - 2201

Size: 29 x 52 cm

Size: 29 x 52 cm

Size: 29.5 x 51 cm

Cut Out : 270 x 500 mm

Cut Out : 270 x 500 mm

Cut Out : 270 x 490 mm

Size: 29 x 52 cm
Cut Out : 270 x 490 mm

القایی

CC - 2202

القایی

Size: 29 x 52 cm

دارنده نشـان استاندارد اتـــحادیه اروپـــا CE-ORIGINAL-گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه

 کلیه قطعات اصلی اجاق گاز ساخت کشور ایتالیا -اجـاق گـازها دارای گرید انرژی

IMS : ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - ISO 45001 : 2018
-استفاده از سرشعلههای جدید (سری  )HE LUXEبا راندمان باالتر

 نصب رایگان اجاق گاز در سراسر کشور -دارای  24مــاه ضــمانــــت

نسبت به سریهای دیگر
G502W

CG - 8505

CG-9571M

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 90 x 53 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 850 x 500 mm

Built-in Glass Hob

G502RW

CG - 8507

G502LW

CG - 8506

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

NEW

اجــــاق گـــاز

شیـــــشه ای تــــوکار

NEW

NEW

Pardyc-W

Pardyc-B

CG - 8504

CG - 8503

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

519 - M

Apple-B

Apple-W

501 - G

Size: 88 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 68 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 645 x 475 mm

CG - 9502

527 - G

527 - GC

525 - M

Size: 92 x 52 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 92 x 52 cm

Cut Out : 880 x 490 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 880 x 480 mm

526 - G

Size: 88 x 51 cm
Cut Out : 840 x 480 mm

526 - GC

Size: 88 x 51 cm
Cut Out : 840 x 480 mm

CG - 1402

Size: 107 x 41 cm
Cut Out : 1005 x 380 mm

CG - 8301

521 - G

511 - G

512 - G

Size: 85 x 41 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 810 x 375 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

403 - G

403 - GW

419 - M

303 - G

Size: 62 x 51 cm

Size: 62 x 51 cm

Size: 62 x 52 cm

Size: 65 x 52 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

Cut Out : 590 x 475 mm

Cut Out : 590 x 475 mm

Cut Out : 590 x 495 mm

302 - G

203 - G

اجــــاق گـــاز

CS-8571

NEW

استینلس استیل و لعابی توکار

Size: Ø 51 cm

Size: 31 x 52 cm

Cut Out : Ø 470 mm

Cut Out : 280 x 490 mm

Built-in Stainless Steel &
Enameled Hob

CE-8571

NEW

Size: 86 x 50 cm
Cut Out : 840 x 480 mm

513 - S

NEW

لعـابی
Size: 86 x 50 cm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 880 x 480 mm

513 - M

518 - B

NEW

NEW

Size: 91 x 51 cm

لعـابی
Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

518 - M

518 - S

NEW

NEW

Size: 91 x 51 cm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 880 x 480 mm

Cut Out : 880 x 480 mm

531 - S

532 - S

Size: 89 x 51 cm

Size: 89 x 51 cm

Cut Out : 865 x 490 mm

Cut Out : 865 x 490 mm

531 - SF

532 - SF

523 - M

Size: 89 x 51 cm

Size: 89 x 51 cm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 865 x 485 mm

Cut Out : 865 x 485 mm

Cut Out : 875 x 490 mm

دریافت کاتالوگ و دفترچه راهنمای محصوالت

yek.link/can

523 - S

524 - S

CS - 7501

403 - S

Size: 91 x 51 cm

Size: 91 x 51 cm

Size: 75 x 52 cm

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 875 x 490 mm

Cut Out : 875 x 490 mm

Cut Out : 725 x 495 mm

Cut Out : 590 x 495 mm

203 - S

دریافت کاتالوگ و دفترچه راهنمای
محصوالت

yek.link/can
مشاهده ویدیوها در آپارات

Size: 30 x 52 cm

aparat.com/can_homeapp

Cut Out : 280 x 490 mm

در

صفحه رسمی در اینستاگرام

021 - 7353

can_homeapp

:دفتـر فــروش

021 - 7159 : خدمات پس از فروش

کـانال تلگرامــی

canhomeapp

دسته کنترل های مقاوم به حرارت-

محـــصوالت بـا بــــرند

فندک اتوماتیکدارای برچسب انرژی-

کارخانه لـوازم خانگـی کـن تولید مـی شود

) (پلوپزTRIPLE CROWN شعله-

.و تحت گارانتی این شرکت میباشد

ULTRA RAPID ) ترموکوپل (سیستم ایمنی شعله چدنی وک+ شبکه چدنی لعابدار مات-

IG401-H

اجــــاق برقـــــی

NEW

 برقی توکار- ترکیبی گازی
Built-in Mixed Gas & Electric
Hob

IG503W

NEW

Coming Soon...

IG503

اجــــاق گـــاز

NEW

شیــــشه ای تـــــوکار
Built-in Glass & Stainless
Steel Hob

Size: 62 x 51 cm
Cut Out : 592 x 477 mm

IG503L

NEW

Coming Soon...

IG503R

NEW

Coming Soon...

Size: 89 x 52 cm
Cut Out : 840 x 480 mm

IG8507

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Coming Soon...

IG8517

IG8510

IG8509

IG8519

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 89 x 52 cm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8504

IG8503

IG8506

IG8505

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

IG8518M

IG8502

IG8501

IG6401

Size: 88 x 52 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 88 x 51 cm

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 590 x 475 mm

IG6403

IG3201

اجــــاق گـــاز

IS9506

NEW

استینلس استیل تــوکار

Size: 62 x 51 cm

Size: 31 x 52 cm

Cut Out : 590 x 475 mm

Cut Out : 280 x 490 mm

IS9507

IS9505

NEW

NEW

Built-in Stainless Steel Hob

Size: 89 x 51 cm

IS9504

IS9502

NEW

Cut Out : 865 x 490 mm

Size: 89 x 51 cm

Size: 91 x 51 cm

Size: 91 x 51 cm

Size: 91 x 51 cm

Cut Out : 865 x 490 mm

Cut Out : 880 x 480 mm

Cut Out : 880 x 480 mm

Cut Out : 875 x 490 mm

IS9501

IS6401

Size: 86 x 50 cm

Size: 62 x 51 cm

Cut Out : 840 x 480 mm

Cut Out : 590 x 475 mm

IS203

NEW

Coming Soon...

دریافت کاتالوگ و دفترچه راهنمای
محصوالت

yek.link/can

Size: 30 x 52 cm
Cut Out : 280 x 490 mm

مشاهده ویدیوها در آپارات

aparat.com/can_homeapp

T shape, Island, Vertical,Classic & Built-in

Hoods
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هــودهــای

شومینه ای ( شکل  ،) Tجــزیـــــــره ،مــورب ،زیر کابینتی و تـــــــــــوکار

NEW

مشکی
استیل

1450

فاصلــه مجــاز بــرای

هـــود

تایمر

نصــب

زیــر کابینتـی و تـــوکار

فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات :لــمسی

تـــوکار و زیرکابینتــی

65cm

نور پردازی :کم مصرف SMD

هـــــودهای

از ســــطح اجــاقگاز
 65ســـانتــیمـــــــتر

(توکار)

Classic & Built-in Hood

Size: 60 - 90 cm

NEW

مشکی
استیل

مــی باشــد.

1440

فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات :کلید فشاری

نور پردازی :کم مصرف SMD

(توکار)

Size: 60 - 90 cm

مدل  :آرتیما 7

نقرهای

سفید

مشکی

NEW

Artima 7

فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات :کلید فشاری

نور پردازی :کم مصرف SMD

(توکار)

Size: 80 cm

مدل  :آرتیما 4

مشکی

NEW

Artima 4

مدل  :آرتیما 5

سفید
مشکی

NEW

Artima 5

استیل

نقرهای

سفید
مشکی

فیلتر آلومینیومی

فیلتر آلومینیومی

مدل  :آرتیما 6

فیلتر آلومینیومی
سنسور دما

پنل تنظیمات :لـمسی

پنل تنظیمات :کلید فشاری

سسنسور دود

نور پردازی :کم مصرف SMD

نور پردازی :کم مصرف SMD

NEW

Artima 6

پنل تنظیمات :کلید فشاری
نور پردازی:

کم مصرف  SMDدورنگ

(توکار)

Size: 70 cm

Artima 2 M

مدل  :آرتیما 2

مشکی طالیی

مشکی نقره ای

(توکار)

رفلکس
مشکی

پنلتنظیمات:لـمسی

صفحه رسمی در اینستاگرام

can_homeapp

پنل تنظیمات :کلید فشاری

نور پردازی :کم مصرف SMD

پنلتنظیمات:لـمسی

نور پردازی :کم مصرف SMD

(توکار)

Size: 70 cm

مشکی
سفید
طرح چوب
نقره ای

NEW

Artima 3

فیلترآلومینیومی

فیلتر آلومینیومی

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 80 cm

مدل  :آرتیما 3

تایمر

فیلتر آلومینیومی

(توکار)

(توکار)

Artima 2

مدل  :آرتیما 2

سفید

تایمر

Size: 80 cm

دارای ریموت کنترل رادیویی

Size: 70 cm

2000
دو موتوره

نور پردازی :کم مصرف SMD

(توکار)

Size: 70 cm

هـــود

زیـــر کابینتــی

قدرت مکش:

 450متر مکعب بر ساعت

کـانال تلگرامــی

canhomeapp

Classic Hood
Size: 90 - 80 - 60 cm

1430

NEW

استیل
مشکی

NEW

استیل
مشکی

تایمر

فیلترآلومینیومی

فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات :لــمسی

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 60 - 90 cm

مشکی

1430-G

شکـــل ( Tشومینه ای)

پنل تنظیمات :کلید فشاری

نور پردازی :کم مصرف SMD

NEW

1420

هـــود

T Shape Hood

Size: 60 - 90 cm

مشکی طالیی

1470G M

مشکی نقره ای

تایمر

سفید
مشکی

تایمر

فیلترآلومینیومی

تایمر

فیلترآلومینیومی

پنل تنظیمات :لـمسی

فیلترآلومینیومی

پنل تنظیمات :لـمسی

نور پردازی :کم مصرف SMD

پنل تنظیمات :لـمسی

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

1470-G

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 60 - 90 cm

Size: 90 cm

-اولین تولیـد کننده هود در ایران

مشکی Size: 90 - 80 - 60 cm

-تدوین کننده استاندارد هود در ایران

استیل Size: 90 - 80 - 60 cm
تیتانیوم 90cm

-دارنده نشان استاندارد اتـحادیه اروپا CE - ORIGINAL

Touch

مدل  :تاچ
تایمر

فیلترآلومینیومی

-گواهی نامه سیـستم مدیریت یکپارچه : IMS

پنل تنظیمات :لـمسی

نور پردازی :کم مصرف SMD

IMS : ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - ISO 45001 : 2018-دارای  24مــاه ضــمانــــت

Size: 90 - 80 - 60 cm

ویژگی های مشترک هـود های لوازم خانگی کن :-موتور  :توربو با تکنولوژی ایتالیا

هـــود

-جنس مواد حلزونی  :مواد نسوز از پروپیلن الیاف دار

مــــــورب

پروانه و حلزون موتور  :کم صدا با تـحمل دمایی تا  155درجه سانتی گرادمجهز به محافظ حرارتی موتور (ترموگارد)قدرت مکش  700 :متر مکعب بر ساعت-میزان صدا DB 58 - 63 :

Vertical Hood

توان مصرفی  150 :واتمدل  :آمور

Amor

NEW

مدل  :پاندورا

درب استیل

NEW

Pandora

تایمر

لوله نـما :تلسکوپی

لوله نـما :تلسکوپی

پنل تنظیمات :لـمسی

پنل تنظیمات :لـمسی

دوعددفیلترآلومینیومیباالوپایین

نور پردازی :کم مصرف SMD

درب :جک گازی

درب :جک گازی

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

مدل  :کارینا

NEW

سفید
مشکی

Carina

تایمر

طالیی

مدل  :پارمیدا

Parmyda

تایمر

لوله نـما :تلسکوپی

پنل تنظیمات :لـمسی

پنل تن

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال

نور پردازی :کم مصرف SMD

نور پردازی :کم مصرف SMD

درب :جک گازی
و پایین

Size: 90 cm

درب تمام استیل
سنسور دما
سنسور دود
تایمر
لوله نـما :تلسکوپی
پنل تنظیمات :لـمسی
درب :جک گازی
نور پردازی:
کم مصرف  SMDدورنگ
دارای ریموت کنترل رادیویی

Size: 90 cm

بِژ

لوله نـما :تلسکوپی

مدل  :اِلیو

ظیمات :لـمسی

درب :جک گازی
و پایین

Size: 90 cm

NEW

Elio

Size: 90 cm

رفلکس
مشکی

Onyx

مدل  :اونیکس
تایمر

لوله نـما :تلسکوپی

پنل تنظیمات :لـمسی

درب :جک گازی

دو عدد فیلتر آلومینیومی باال

و پایین

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

مشکی طالیی
مشکی نقره ای

مدل  :مارس

Mars M

مدل  :مارس

تایمر
لوله نـما :تلسکوپی
پنل تنظیمات :لـمسی
فیلترآلومینیومی
نور پردازی :کم مصرف SMD

مدل  :آریـل

لولهنـما:تلسکوپی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال
و پایین
درب :جک گازی
پنل تنظیمات  :کلید چرخشی
نورپردازی SMD :
( امکان تنظیم نور آفتابی و
مهتابی )

مشکی طالیی
مشکی نقره ای

مدل  :تایتان

شیشه آیینه ای
سنسور دما
تایمر
لولهنـما:تلسکوپی
پنلتنظیمات:لـمسی
درب :جک گازی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال
و پایین
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

Size: 90 cm

Size: 90 cm

مشکی طالیی
مشکی نقره ای

مدل  :اطلــس

Atlas M

سفید
مشکی

تایمر
لولهنـما:تلسکوپی
پنلتنظیمات:لـمسی
درب :جک گازی
فیلترآلومینیومی
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

Titan M

مدل  :اونیکس

تایمر
لوله نـما :تلسکوپی
پنل تنظیمات :لـمسی
درب :جک گازی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال
و پایین
نور پردازی :کم مصرف SMD

تایمر
لوله نـما :تلسکوپی
پنل تنظیمات :لـمسی
فیلترآلومینیومی
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

Ariel

Mars

مشکی طالیی
مشکی نقره ای

مدل  :تایتان

Onyx M

مدل  :اطلــس

Atlas

تایمر
لولهنـما:تلسکوپی
پنلتنظیمات:لـمسی
درب :جک گازی
فیلترآلومینیومی
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

Size: 60 - 90 cm

Titan

Patra

مدل  :پاترا

تایمر
لولهنـما:تلسکوپی
دارای محافظ برق شهر
فیلترآلومینیومی
پنلتنظیمات:لـمسی
درب :جک بــرقی
نور پردازی :کم مصرف SMD

شیشه آیینه ای
سنسور دما
تایمر
لولهنـما:تلسکوپی
پنلتنظیمات:لـمسی
درب :جک گازی
دو عدد فیلتر آلومینیومی باال
و پایین
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 80 cm

Size: 90 cm

مدل  :پارمیس

Parmys - M

تایمر
فیلترآلومینیومی
پنلتنظیمات:لـمسی
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

Parmys

مدل  :پارمیس

تایمر
فیلترآلومینیومی
پنلتنظیمات:لـمسی
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

سفید Size: 90 cm
مشکی

مدل  :پادنا

Padna

تایمر
فیلترآلومینیومی
پنلتنظیمات:لـمسی
نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 60 - 90 cm

مشکی طالیی
مشکی نقره ای

مدل  :پاردیک پالس

Pardyc + M

مدل  :پاردیک پالس

تایمر

Pardyc +

تایمر

سفید
مشکی

Pardyc

مدل  :پاردیک
تایمر

فیلترآلومینیومی

فیلترآلومینیومی

فیلترآلومینیومی

پنل تنظیمات :لـمسی

پنل تنظیمات :لـمسی

درب :جک گازی

نور پردازی :کم مصرف SMD

نور پردازی :کم مصرف SMD

سنسور دما

سنسور دما

درب :جک گازی

درب :جک گازی

Size: 90 cm

Size: 90 cm

مشکی

صفحه رسمی در اینستاگرام

can_homeapp

استیل

1430-GI Island
تایمر

فیلتر آلومینیومی

پنل تنظیمات :لـمسی

نور پردازی :کم مصرف SMD

Size: 90 cm

هـــود

جـزیـــره

پنل تنظیمات :لـمسی

قابلیت کنترل همزمان از دوطرف

کـانال تلگرامــی

canhomeapp

نور پردازی:

4عدد  SMDکم مصرف

Island Hood
Size: 90 cm

Built-in, Sit-on, Boxy & Semi Fantasy

Sinks

18

سینــک های ظـرفشویی

تـــــــــــوکار ،روکــار ،باکسی و نیمه فانتـــــزی

BCN-90

cm

25

cm

25

BCN-104

سینــک ظـرفشویی

استینلس استیـل باکسـی تـوکار

Built-in Stainless Steel Kitchen Box
Sink

Size: 90 x 50 cm

cm

25

BCN-74

Size: 104 x 50 cm

cm

cm

A-4050

20

A-6040

23

cm

BCN - 83

24

NEW

cm

BCN - 88

23

Size: 74 x 50 cm

A-4040

A-4030

DL-S45

DL-P45

cm

cm

cm

cm

20

Size: 40 x 50 cm

20

Size: 60 x 40 cm

20

Size: 74 x 44 cm

20

Size: 88 x 45 cm

R45

cm

R45
Out: 45 x 39 cm
indoor: 40 x 34 cm

R45
Out: 40 x 37 cm
indoor: 35 x 32 cm

فـوالد ضد زنگ

cm

18

Out: 45 x 39 cm
indoor: 40 x 34 cm

DM-20

cm

cm

R45

DS-P45

cm

DS-S45

20

DM-P45

R45
Out: 47 x 40 cm
indoor: 42 x 35 cm

20

DM-S45

20

Size: 40 x 30 cm

20

Size: 40 x 40 cm

Out: 47 x 40 cm
indoor: 42 x 35 cm

R45
Out: 40 x 37 cm
indoor: 35 x 32 cm

دریافت کاتالوگ و دفترچه راهنمای
محصوالت

DIN1.4301 (CrNi1810 )

yek.link/can
R20
Out: 45 x 39 cm
indoor: 40 x 34 cm

نصب به روش روکار

نصب به روش توکار

مشاهده ویدیوها در آپارات

www.can.ir

aparat.com/can_homeapp

سـطح بـراق-

سینــک ظـرفشویی

 میلی متر0/8 استفاده از ورق-

استینلــس استیــل تـوکار

استفاده فوالد ضد زنگ ماه ضـــمانــــت60 دارای سانتی متر20 عمق لگن ها چهار سانتی مترDEEP عمق سینی-

NEW

cm

20

cm

8031-P45

Size: 116 x 52 cm

Size: 116 x 52 cm

8052-P

8061-S45

cm

8041-P45

NEW

20

Size: 116 x 52 cm

8041-S45

20

NEW

cm

8031-S45

20

Built-in Stainless Steel Kitchen Sink

cm

8022-P

20

Size: 116 x 52 cm

Size: 116 x 52 cm

8062-P

8072-P

8061-P45

Size: 116 x 50 cm

Size: 116 x 50 cm

cm

cm

20

Size: 116 x 50 cm

20

Size: 116 x 50 cm

NEW

Size: 116 x 52 cm

cm

20

Coming Soon...

cm

NEW

20

cm

20

cm

8032-P

20

Size: 116 x 50 cm

Coming Soon...

Size: 101 x 52 cm

سینــک ظـرفشویی

NEW

Size: 101 x 52 cm

Size: 101 x 52 cm

M-2028

M-2058

NEW

cm

cm

7034-S45

20

7034-P45

20

cm

20

7033-P

NEW

نیـــمه فانتـــــزی

Built-in Stainless Steel Kitchen Semi
Fantasy Sink

2068-M

نیمه فانتزی

Size: 116 x 50 cm

نیمه فانتزی

Coming Soon...

Size: 116 x 50 cm

Coming Soon...

NEW

نیمه فانتزی

Size: 116 x 50 cm

M-2078

Coming Soon...

NEW

نیمه فانتزی

cm

437

19

Size: 116 x 50 cm

Coming Soon...

نیمه فانتزی

نیمه فانتزی

Size: 122 x 50 cm

نیمه فانتزی

Size: 122 x 50 cm

cm

440

16

cm

439

19

cm

438

19

Size: 122 x 50 cm

نیمه فانتزی

Size: 122 x 50 cm

سینــک ظـرفشویی

استینلــس استیــل روکار

Sit-on Stainless Steel Kitchen Sink

cm

20

9022-P

NEW

cm

9031-S45

20

Size: 120 x 60 cm

Size: 120 x 60 cm

9032-P

9052-P

9062-P

cm

9072-P

M-2079

cm

NEW

cm

Size: 120 x 60 cm

cm

Size: 120 x 60 cm

20

Size: 120 x 60 cm

20

cm

20

Size: 120 x 60 cm

20

Size: 120 x 60 cm

20

NEW

cm

9041-P45

20

NEW

cm

9041-S45

20

NEW

cm

9031-P45

20

Size: 120 x 60 cm

021 - 7353

:دفتـر فــروش

021 - 7159 : خدمات پس از فروش
نیمه فانتزی

Size: 120 x 60 cm

Size: 120 x 60 cm

Coming Soon...

Built-in Oven, Microwave & Mini Oven

Ovens

23

فـــرهای تـــــوکار

فـــــر تـــــــــــوکار ،ماکروویو و مینی فـــر

سفید

E6501

NEW

مشکی

بــــرقـی

سفید

NEW

مشکی

• 13برنامـه پخت
•مجهز به سیستم پخت سریع
•صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی
•فن خنک کننده اتوماتیک
•سیستم ایمنی خودکار
•سنسور پخت گوشت
•فن گردش هوای داغ
•حجم داخلی  65لیتر
•تایمر
•یخ زدایی
•پخت اتوماتیک
•درب سـه جداره
•جوجه گردان
•ریل تلسکوپی
•لعاب مشکی
•سینی عمیق
•قفل کودک
Size : 600 x 563 x 600 mm

بــــرقـی

مشکی

بــــرقـی و گازی

Out : 595 x 560 mm

Size : 600 x 563 x 600 mm

374B

مشکی

• 4عملکرد
•لعاب کریستال کلین (نظافت آسان)
•تایمر دیجیتالی (دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و
نیمه اتوماتیک)
•المپ داخل فر
•دارای ریل تلسکوپی
•درب جدا شونده آسان
•فن خنک کننده اتوماتیک
•توربوفن (فن)
•جوجه گردان
•میکروسوئیچ ایمنی درب فر
•سینی کم عمق  -سینی عمیق
Size : 600 x 600 x 570 mm

• 13برنامـه پخت
•مجهز به سیستم پخت سریع
•صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی
•فن خنک کننده اتوماتیک
•سیستم ایمنی خودکار
•سنسور پخت گوشت
•فن گردش هوای داغ
•حجم داخلی  65لیتر
•تایمر
•یخ زدایی
•پخت اتوماتیک
•درب سـه جداره
•جوجه گردان
•ریل تلسکوپی
•لعاب طوسی
•سینی عمیق
•قفل کودک
Out : 563 x 600 mm

Out : 563 x 600 mm

TC360M

E6500

• 11برنامه پخت
•تایمر
•پخت اتوماتیک
•مجهز به سیستم پخت سریع
•درب سه جداره
•صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی
•فن گردش هوای داغ
•فن خنک کننده اتوماتیک
•ریل تلسکوپی
•جوجه گردان
•سینی عمیق
•لعاب کریستال کلین(نظافت آسان)
•سیستم ایمنی خودکار
•قفل کودک
بــــرقـی

Size : 600 x 545 x 592 mm
Out : 568 x 587 mm

TC361

سفید
مشکی

TC360

سفید
مشکی

• 8عملکرد
•لعاب کریستال کلین (نظافت آسان)
•تایمر دیجیتالی (دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و
نیمه اتوماتیک)
•المپ داخل فر
•یخ زُدا
•دارای ریل تلسکوپی
•درب جدا شونده آسان
•فن خنک کننده اتوماتیک
•دسته کنترل فشاری (ایمنی کودک)
•توربوفن (الـمنت حلقه ای  +فن)
•سینی کم عمق  -سینی عمیق
بــــرقـی

• 4عملکرد
•لعاب کریستال کلین (نظافت آسان)
•تایمر دیجیتالی (دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و
نیمه اتوماتیک)
•المپ داخل فر
•دارای ریل تلسکوپی
•درب جدا شونده آسان
•فن خنک کننده اتوماتیک
•توربوفن (فن)
•جوجه گردان
•میکروسوئیچ ایمنی درب فر
•سینی کم عمق  -سینی عمیق
بــــرقـی و گازی

Size : 600 x 600 x 570 mm
Out : 595 x 560 mm

TC363

مشکی

Out : 595 x 560 mm

TC362

سفید
مشکی

• 9عملکرد
•کنترل پنل لـمسی+دسته کنترل
•جوجه گردان
•لعاب کریستال کلین(نظافت آسان)
•تایمر دیجیتال
•(دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک)
•المپ داخلی
•دارای ریل تلسکوپی
•درب جدا شونده آسان
•فن خنک کننده اتوماتیک
•توربو فن(الـمنت حلقه ای  +فن)
•سینی کم عمق  +سینی عمیق
بــــرقـی

Size : 600 x 600 x 570 mm
Out : 595 x 560 mm

Size : 600 x 600 x 570 mm

• 11عملکرد
•پراب (سنسور گوشت)
•کنترل پنل لـمسی
•جوجه گردان
•لعاب کریستال کلین(نظافت آسان)
•تایمر دیجیتال
•(دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک)
•المپ داخلی
•دارای ریل تلسکوپی
•درب جدا شونده آسان
•فن خنک کننده اتوماتیک
• توربو فن(الـمنت حلقه ای  +فن)
•سینی کم عمق  +سینی عمیق
بــــرقـی

Size : 600 x 600 x 570 mm
Out : 595 x 560 mm

NEW
مشکی

SOEBS-56U1F

NEW
مشکی

SOEBS-59H3F

•مایکروویو  +گریل  +کانوکشن
•دارای مخزن استیل ضد زنگ
•دارای  6برنامه پخت اتوماتیک
•دارای  3نوع پخت ترکیبی
•شیشه سکوریت شده مشکی
•یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان
•صفحه کنترل لـمسی
•حجم کامپکت  35 :لیتر
•( Rapid Cookingآشپزی آسان)
•تنظیم زمان پخت و قفل کودک
•آشپزی چند مرحله ای
•دارای سینی پخت و سینی گریل

•مایکروویو  +گریل  +کانوکشن
•دارای مخزن استیل ضد زنگ
•دارای  6برنامه پخت اتوماتیک
•دارای  3نوع پخت ترکیبی
•شیشه سکوریت شده مشکی
•یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان
•صفحه کنترل لـمسی
•حجم کامپکت  35 :لیتر
•( Rapid Cookingآشپزی آسان)
•تنظیم زمان پخت و قفل کودک
•آشپزی چند مرحله ای
•دارای سینی پخت و سینی گریل
Size : 595 x 550 x 455 mm

Size : 595 x 550 x 455 mm

Out : 570 x 450 mm

Out : 570 x 450 mm

NEW
مشکی

SOEBS-59H5F

•مایکروویو  +گریل  +کانوکشن
•دارای مخزن استیل ضد زنگ
•دارای  6برنامه پخت اتوماتیک
•دارای  3نوع پخت ترکیبی
•شیشه سکوریت شده مشکی
•یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان
•صفحه کنترل لـمسی
•حجم کامپکت  35 :لیتر
•( Rapid Cookingآشپزی آسان)
•تنظیم زمان پخت و قفل کودک
•آشپزی چند مرحله ای
•دارای سینی پخت و سینی گریل

NEW
مشکی

SOEBS-59H4F

•مایکروویو  +گریل  +کانوکشن
•دارای مخزن استیل ضد زنگ
•دارای  6برنامه پخت اتوماتیک
•دارای  3نوع پخت ترکیبی
•شیشه سکوریت شده مشکی
•یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان
•صفحه کنترل لـمسی
•حجم کامپکت  35 :لیتر
•( Rapid Cookingآشپزی آسان)
•تنظیم زمان پخت و قفل کودک
•آشپزی چند مرحله ای
•دارای سینی پخت و سینی گریل

Size : 595 x 550 x 455 mm

Size : 595 x 550 x 455 mm

Out : 570 x 450 mm

Out : 570 x 450 mm

Toaster

Oven
NEW

TO4000

Size: 56 x 38 x 32.5 cm

• 8بـرنامـه پـخت
•توان حرارتی 1200W
•حجم داخلی  40لیتر
•مجهز به جوجه گردان
•مجهز به فن کانوکشن
•  +سينى مشبک (شلف مشبک)
•  +سينى عمـــيق
•  +سينى كف (سينى خرده نان)

NEW

TO3600

Size: 56 x 38 x 32.5 cm

• 8بـرنامـه پـخت
•توان حرارتی 1200W
•حجم داخلی  36لیتر
•درب دو جداره
•مجهز به جوجه گردان
•مجهز به فن کانوکشن
•  +سينى مشبک (شلف مشبک)
•  +سينى عمـــيق
•  +سينى كف (سينى خرده نان)

رنگ های متنوع
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آون تـوســــتر

Set of Linak

Hood, Hob & Oven
NEW

Linak

Size: 90 cm

•تایمر
•لوله نـما :تلسکوپی
•پنل تنظیمات :لـمسی
•درب :جک گازی
•فیلتر آلومینیومی
•نور پردازی :کم مصرف SMD
•موتور  :توربو با تکنولوژی ایتالیا
•حلزونی  :مواد نسوز جهت نظافت آسان
•جنس مواد  :پروپیلن الیاف دار
•قدرت مکش  700 :متر مکعب بر ساعت
•میزان صدا db 58 - 63 :
•توان مصرفی  150 :وات
•پروانه و حلزون موتور  :کم صدا با تـحمل دمایی
•تا  155درجه سانتی گراد

Size : 600 x 563 x 600 mm
Out : 563 x 600 mm
•تایمر
• 13برنامـه پخت
•مجهز به سیستم پخت سریع
•صفحه نـمایشگر دیجیتال لـمسی
•فن خنک کننده اتوماتیک
•سیستم ایمنی خودکار
•سنسور پخت گوشت
•فن گردش هوای داغ
•حجم داخلی  65لیتر

•یخ زدایی
•پخت اتوماتیک
•درب سـه جداره
•جوجه گردان
•ریل تلسکوپی
•لعاب طوسی
•سینی عمیق
•قفل کودک

Size: 88 x 53 cm
Cut Out : 850 x 505 mm
•دسته کنترل های مقاوم به حرارت
•فندک اتوماتیک
•شعله ( TRIPLE CROWNپلوپز)
• ترموکوپل (سیستم ایمنی شعله) ULTRA RAPID
•شبکه چدنی لعابدار مات  +چدنی وک
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اجاق گاز ،هود و فرتوکار
ست مدل لیناک

Built-in Granite Kitchen

Sinks
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سینــک های ظـرفشویی
گرانیتــــــی تـــــــــــوکار

مزایای سینکهای گــــرانیتی:

سینــک ظـرفشویی

جنس سینکهای گرانیتی کن تراست  80٪از سنگ گرانیت طبیعی میباشد و  20٪از رزین و رنگ استفاده شده است.

گرانیتــــی

از ویژه گیهای منحصر به فرد آن که شامل :مقاومت بسیار زیاد در برابر خط و خش ،ضربه ،بهداشتی ،فرمول ساخت
محرمانه و سیستم آنتی باکتریال سینک اطمینان بخش سالمت شما می باشد.
مزایای سینــک های گـرانیتـی در مقایسه با سینک های استیل:
 .1تحمل دما تا  280درجه سانتی گراد
 .2کیفیت تایید شده توسط آزمایشگاههای معتبر

Granite Kitchen Sink

 .3بهداشتی

مدل  :پولو

POLO-D20

مدل  :جاز

Snova

Snova

Snova

Nera

Nera

Nera

Cornflekes

Cornflekes

Cornflekes

Gray

Gray

Gray

Size: 116 x 50 cm

مدل  :سیترین

CITRINE-D20

مدل  :گارنت

Size: 116 x 50 cm

Size: 116 x 50 cm

GARNET-D20

QZL3322-N15

Snova

Snova

Nera

Nera

Cornflekes

Cornflekes

Size: 115 x 50 cm

مدل  :توپاز

JAZZ-D20

مدل  :انیگما

ENIGMA -D20

TOPAZ-D10

Nera

Size: 115 x 50 cm

مدل  :تیپ تو

TIP TOE-D20

Snova

Snova

Nera

Nera

Cornflekes

Cornflekes

Gray

Gray

Size: 84 x 56 cm

مدل  :توپاز

TOPAZ-D20

Snova
Nera
Cornflekes

Size: 78 x 50 cm

مدل  :اِنزو

NEW

ENZO-N10

Size: 115 x 50 cm

مدل  :آرون

NEW

ARON-N10

Size: 115 x 50 cm

لورنزو
مدل ِ :

NEW

LORENZO-N20

Snova

Snova

Snova

Nera

Nera

Nera

Cornflekes

Cornflekes

Cornflekes

Gray

Gray

Gray

Size: 40 x 45 cm

Size: 76 x 44 cm

Size: 85 x 50 cm
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Sink

Faucets
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شــیر های سینک ظـرفشــویی

شــیر سینک ظـرفشــویی

دارای ضـــمانت  5ســاله /تعویــض
کارتــــریج

اســــپانیا
Sink Faucet

VS4

کروم

VS5

کروم

E-52

استیل

VS3

VS1

دریافت کاتالوگ و دفترچه راهنمای
محصوالت

yek.link/can
مشاهده ویدیوها در آپارات

aparat.com/can_homeapp

سفید

سفید

کروم

کروم

استیل

استیل

Built-in

Dishwashers

DW1430S-I
Size : 595 x 555 x 805 mm

•موتور پر قدرت بدون لرزش
•سیستم شستشوی سریع
•ظرفیت  14نفره
•دارای  3سـبد
•گرید انرژی
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ماشین ظرفشویی توکار تـمام درب

