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صنایع چینی زرین ایران
 

مساحت: 150,000 متر مربع
پرسنل: 1,400 نفر

 )Fine Hard Porcelain(توليدات اين شــركت طيف وســيعی از ظروف چينــی ســخت

كــه در قالب پیکــره )مدل هــای( متفــاوت و تحت دقيــق ترين   را شــامل مــی شــود 

سيستم های كنترل كيفی توليد می شود. 

عــاوه بــر اين چينــی زرين ايــران اولين و تنهــا توليدكننده ظروف چينی بــا فناوری 

دكــور داخــل لعابــی )IGD(In- Glaze Decoration  در ايــران اســت. اين ظروف با 

باالترين استانداردهای جهانی كيفيت و بهداشت، مطابقت داشته و برای استفاده 

كامــًا مناســب هســتند  مکــرر در مايکروفــر و شستشــو در ماشــين هــای ظرفشــويی 

 و با عبارت)Dishwasher & Microwave Safe( در زير ظروف مشخص شده اند.

شــركت صنايــع چينــی زريــن ايــران با پیشــينه ای بيــش از 130 ســال بــزرگ ترين 

كارخانجــات تريــن  مــدرن  از  يکــی  و  خاورميانــه  در  چينــی  ظــروف   توليدكننــده 

 ايــن صنعــت در جهــان اســت و به همين ســبب توانايی صــدور توليــدات خود به 

بيش از 20 كشور از جمله آلمان، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند، 

تركيه، روسيه، كانادا، عربستان، امارات متحده عربی و هندوستان را دارا می باشد. 

چينی زرين ايران
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گواهينامه تأيید صاحيت آزمايشــگاه همکار ISO/ IEC17025، استاندارد ملی 

ISIRI  1164 و اســتانداردهای بيــن المللــی ISO 14001 ،OHSAS 18001  و  

كارنامه خود دارد. ISO 9001  را در 

چينی زرين ايران بارها به عنوان صــادركننده و توليدكننده نمونه كشور و همچنين 

واحــد نمونــه بيمــه و صنعت ســبز كشــور برگزيــده شــده اســت و گواهينامه  های 

كننــده، پروانه صادرات بــه اروپا CE، پروانه بهداشــت،  رعايــت حقــوق مصرف  

تندیس های افت�ار

واحد نمونه استاندارد
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کننده نمونه استان تهران صادر 
وزارت بازرگانی

ISO 9001 
توف نورد

 ISO 14001
توف نورد

OHSAS 18001
توف نورد

کشور کننده نمونه  صادر 
وزارت بازرگانی

CE گواهینامه
پروانه صادرات به اتحادیه اروپا

کیفیت تندیس زرین 
کشور کیفیت  جشنواره 

تندیس تولید ملی
جشنواره تولید ملی- افت�ار ملی

الضرب امین  تندیس 
بازرگانی، صنایع و معادن اتاق 

تندیس زرین برند محبوب
برگزیده جشنواره ملی برند برتر

واحد برتر صنایع غذایی و بهداشتی
وزارت بهداشت

واحد صنعتی نمونه
وزارت صنایع و معادن

گواهینامه رعایت سازمان حمایت 
کنندگان کنندگان و تولید  از مصرف 

کارآفرینان برتر برگزیده 
کار و امور اجتماعی وزارت 

کیفیت واحد نمونه 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

واحد صنعتی برگزیده سبز
سازمان حفاظت محیط زیست

واحد نمونه تحقیق و توسعه
وزارت صنایع و معادن

تنديس های افتخار
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و  فيزيکــی  پارامترهــای  كيفيــت،  بــا  محصــول  يــک  آوردن  وجــود  بــه   بــرای 

گيــری و   شــيميايی توليــدات بــه طــور دائــم و بــا دقــت بســيار بــاال مــورد انــدازه 

گيرند.  تجزيه و تحليل قرار می 

كه يکی از مجهزترين آزمايشگاه های سراميک در  آزمايشــگاه چينی زرين ايران 

 جهان می باشد، از سوی سازمان استاندارد ايران به عنوان آزمايشگاه همکار برگزيده

 شــده اســت. محصوالت چينی زرين با پشتوانه دانش فنی بسيار باالی سازمان 

كيفيت توليد می شوند. و استفاده از مدرنترين تجهيزات و تعهد شديد ما به 

کیفیت کنترل  کیفیت مثال زدنی چینی زرین ایران حاصل تالش، دانش فنی و تجهیزات دقیق 

ویژگی های محصوالت چینی زرین ایران

بدنه و لبه مقاوم در برابر ضربه

بدنه منحصر به فرد محصوالت چينی زرين مرسوم به FDC به واسطه استفاده از 

مرغوب ترين و خالص ترين مواد اوليه وارداتی و همچنين پخت در كوره های عظيم 

تونلی 1400 درجه سانتی گراد از استحکام بسيار بااليی برخوردارند و از همين رو چينی 

كف قطعات محصوالت  سخت )Hard Porcelain( ناميده می شوند. لبه، بدنه و 

المللی  بين  استاندارد  و   ISIRI 17771 ملی  استاندارد  با روش  زرين مطابق  چينی 

با  آنها در برخورد  از استحکام  تا  گيرند  قرار می  آزمون ضربه  BSEN 12980  مورد 

اجسام سخت اطمينان حاصل گردد. 

با درج لوگو اختصاصی هتل، رستوران يا سازمان خود، اجازه دهيد تا ميهمان ها در 

هنگام لذت بردن از پذيرايی با نشان تجاری و سبک خاص ميهمان نوازی شما آشنا 

شوند. چينی زرين ايران با استفاده از فناوری دكور داخل لعابی نشان تجاری شما را هم 

كثريت قريب  روی محصوالت و هم در ذهن مشتريان ماندگار می كند. در حال حاضر ا

به اتفاق هتل های 4 و 5 ستاره كشور، جمع كثيری از با پرستيژترين رستوران ها، ارگان ها، 

سازمان ها، بانک ها و موسسات مهم دولتی و خصوصی نظير خطوط هواپیمايی در 

داخل و خارج كشور از امکان درج لوگو اختصاصی چينی زرين ايران بهره می گيرند.

ح اختصاصی با فناوری دکور داخل لعابی امکان چاپ آرم، لوگو طر

ويژگی محصوالت

قابلیت چیدمان و دسته بندی آسان

گونه ای  گرفتن فرهنگ مصرف به  طراحی قطعات هتلی چينی زرين با در نظر 

است كه عاوه بر ظرافت و زيبايی و رعايت اصول ارگونومی، استفاده در حد اعای 

قابليت  و  قطعات  هوشمندانه  طراحی  عاوه  به  است.  ساخته  ميسر  را  كاربری 

كمترين فضا در هنگام انبارش و  گرفتن آنها، اشغال  دسته بندی و روی هم قرار 

حمل و نقل سريع و آسان آنها در زمان ارائه سرويس را امکان پذير نموده است.
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كسيد سرب برای به  از ا از ظروف غذاخوری غير استاندارد  لعاب برخی  در بدنه و 
كه برای سامت انسان مضر است. در  وجود آوردن براقيت بيشتر استفاده می شود 
محصوالت چينی زرين با وجود داشتن لعابی بسيار براق و شفاف،  مطلقًا كوچکترين 
اثری از سرب، كادميوم و يا هر ماده مضر ديگری وجود ندارد. صحت اين مطلب به 
 ،ISIRI 6632 كادميوم مطابق با استاندارد ملی كنترل ميزان سرب و  وسيله آزمون 
اتمی( مورد AAS  )طيف جذب  ISO 4531-1  و به روش  المللی   استاندارد بين 

گيرد. گذاری مداوم قرار می   صحه 

ويژگی محصوالت

FDC مخفــف نــام تجــاری مرغــوب تريــن پرســان )چينــی( توليــد شــده در جهــان 
ايــران  تيــم تحقيــق و توســعه چينــی زريــن  تــاش چنــد ســاله  كــه حاصــل   اســت 
مــی باشــد. ايــن محصــول بــا شــماره 88626 بــه عنــوان اختــراع بــه ثبــت رســيده 
و بــرای نخســتين بــار در ســال 2015 در نمايشــگاه فرانکفــورت آلمــان و ســپس در 
ســومين همايــش ســاالنه چينــی زرين  بــه عنــوان جديدترين دســتاورد ايــن كارخانه 
رونمايــی شــد. FDC  بــا درجه ســپیدی 91% ســختی بدنه 7/5 و  ســختی لعــاب 5/5 
موهــس، شــفافيت و نورگــذری بــی نظيــر در رديف مرغــوب ترين بدنه ظــروف چينی 
 در جهــان بــه حســاب مــی آيد كه بــه توليد انبوه رســيده و از ســاير انواع ظــروف چينی 
چــه بــه لحاظ خــواص فيزيکی و چــه از نظــر ظاهری به طور محســوس برتــری دارد.

 F.D.C ) Fine Diamond China(  

و  سپیدی  به  توان  می  كيفيت  با  چينی  ظرف  يک  ظاهری  های  ويژگی   از 
در  مخصوص  تجهيزات  توسط  پارامتر  دو  هر  كرد.  اشاره  آن  نورگذری  ميزان 
است  گفتنی  گيرند.  قرار می  كنترل  و  گيری  اندازه  مورد   زرين  آزمايشگاه چينی 
با   )88626 اختراع  ثبت  شماره  )با    FDC بدنه  معرفی  با  ايران  زرين   چينی 
سه  هر  در  باال  بسيار  نورگذری  و  موهس   5/5 لعاب  سختی  سپیدی%91،  درجه 

پارامتر، ركورد دار  صنعت چينی سازی در جهان است.

مقاومت بسیار زیاد لعاب در برابر خش

ملی  استاندارد  آزمون  روش  به  را  خود  محصوالت  لعاب  سختی  ميزان  ما 
كنيم. لعاب  گيری می  ISIRI 3996 و استاندارد بين المللی EN 101  دائمًا اندازه 

محصوالت چينی زرين با درجه سختی 5/5 موهس يکی از سخت ترين لعاب ها 
ع خود به شمار می رود. اين لعاب بسيار براق، شفاف و بسيار سخت يکی از  در نو
كه از يک سو جلوه  وجوه تمايز آن نسبت به ساير محصوالت موجود در بازار  است 
كند و از سوی ديگر سهولت در  درخشان و دلنشينی را برای ساليان دراز حفظ می 

شستشو را به ارمغان می آورد.

گذری سپیدی و نور 

بهداشتی ترین ظروف غذاخوری و مطلقًا عاری از هرگونه مواد مضر 
برای سالمت انسان و محیط زیست
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صنعتی  ظرفشویی  ماشین  در  شستشو  برای  شده  تضمین  کاماًل 
Dishwasher Safe

دكور داخل لعابی

راجع به دکور داخل لعابی )IGD( In- Glaze Decoration بیشتر بدانیم

گرانبها همچون جواهری 

IGGD ( In- Glaze  Gold Decoration( کننده محصوالت چینی با دکور داخل لعابی چینی زرین ایران تنها تولید 

شدت  اثر  در  آن  روی  نقش  يا  ظرف  به  آنکه  بدون  شود  ذوب  چينی  لعاب  تا 

داخل  آرامی  به  ظروف  روی  نقوش  ترتيب  بدين  شود.  وارد  آسيبی  حرارت 

پوششی  صورت  به  زرين  چينی  شفاف  و  براق  لعاب  نشيند.   می  فرو  لعاب 

ح و نقش  بسيار سخت روی نقوش را می پوشاند و به اين ترتيب مقاومت طر

قابل  ميزان  به  ظرفشويی  ماشين  در  مکرر  شستشوهای  برابر  در  ظرف   روی 

و درجه حرارت  استاندارد  با مواد شوينده  يافته و شستشو  افزايش  ای  ماحظه 

نخواهد  محصوالت  اين  درخشندگی  بر  اثری  ظرفشويی  های  ماشين  باالی 

 داشت، به اين ترتيب ثبات نقوش روی ظروف به صورت مادام العمر تضمين 

ح  با طر به دليل عدم تماس مواد غذايی  اين محصوالت  گردد. همچنين   می 

به  گردند.  می  محسوب  غذاخوری  ظروف  نوع  ترين  بهداشتی  ظرف،  روی 

سبب  براق  و  شفاف  لعاب  وسيله  به  چينی  روی  نقوش  شدن  پوشيده  عاوه 

 ايجاد درخشش و براقيت بيشتر اين محصوالت از يک طرف و سهولت شستشو 

و تميز كردن ظروف از سوی ديگر می شود.

بررسی ها نشان می دهد كه ظروف چينی سخت به دليل دمای پخت  1400 درجه 

سانتی گراد و سطوح صيقلی و قابل دسترس جهت سهولت شستشو، مناسب ترين 

با  شده  دكور  ظروف  محصوالت،  اين  انواع  ميان  از  و  هستند  غذاخوری  ظروف 

فناوری داخل لعابی )In- Glaze Decoration( بهترين گزينه می باشند. 

گر چه كليه محصوالت شركت چينی زرين ايران به دليل استفاده از بهترين مواد  ا

كشورهای اروپايی و بهره مندی از آخرين فناوری های چاپ روی  اوليه ساخت 

ظروف از مقاومت قابل ماحظه ای در برابر شستشو در ماشين های ظرفشويی 

ح ظروف در محصوالت دكور شده با فناوری  برخوردار هستند، ليکن ثبات رنگ و طر

كه  گرديده است.در روش دكور داخل لعابی  داخل لعابی )IGD)  100% تضمين 

ح های روی ظروف كه به   در كشور انحصارًا توسط چينی زرين توليد می شود طر

را  اند  شده  چاپ  لعابی  داخل  دكور  مخصوص  معدنی  های  رنگ   وسيله 

برای پخت سوم و نهايی به جای كوره های 900 درجه سانتی گراد به كوره های 

گراد مخصوص پخت داخل لعابی می فرستند.  قدرتمندتر 1200 درجه سانتی 

شود می  كنترل  ما  توسط  ظرافت  با  چينی  ظروف  سوم  پخت  حساس  فرآيند 

كه از طای 24 عيار ساخته شده( به خاطر انعطاف زياد طا ممکن است به مرور  

كــه اين مطلب خود نشــانگر ضخامت زياد  زمــان در حيــن اســتفاده خش بيافتد 

كار رفته در اين محصوالت و ماهيت فلز طا است، ولی نگرانی  نقوش طايی به 

از بابت از بين رفتن اين نقوش وجود ندارد البته همانند هر شئ گرانبهای ديگر،  

گذر زمان تنها به ارزش معنوی آن می افزايد. نگهداری صحيح در 

كــه بــه روش »داخــل لعابــی« با نقــوش طايــی دكور  بــرای تزيیــن محصوالتــی 

شــده اند،  از اليه ای ضخيم از طای 24 عيار اســتفاده می شود تا شستشوهای 

گذر زمان باعث فرسايش و محو شدن اين نقوش نشود. مکرر در 

 استفاده از اين روش به نقوش طايی جلوه ای مات و رنگ طايی بی نظيری 

كــه مشــابه آن در ظروف طــادار عادی وجود نــدارد. به خاطر داشــته  مــی دهــد 

كه با طای داخل لعابی تزيین شده اند )همانند زيور آالتی باشيد، محصوالتی 

ظرفشويی  ماشين  در  شستشو  قابليت  ادعای  با  محصوالت  از  بسياری  گرچه  ا

فقط  ظرفشويی  های  ماشين  در  شستشو  قابليت  عنوان  رسند،  می  فروش  به 

شركت  كه  اند  شده  تزئين   IGD روش  به  كه  شود  می  اطاق  محصوالتی  به 

توليدكنندگان  معدود  جزء  ايران  در  توليدكننده  تنها  ايران  زرين  چينی  صنايع 

كه از اين فناوری برای محصوالت خود بهره می برد. جهان است 
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تخت  ظروف  بندی  دسته  زمان  در  شود  می  پیشنهاد  لذا  نمايد.  ايجاد  خش   و 
علی الخصوص هنگام جا به جايی از قرار دادن تعداد زياد بر روی يکديگر خودداری 
گردد تا وزن تعداد زياد ظروف بر روی يکديگر موجب آسيب رسانی به لعاب ظروف 
بين  قرار دادن يک دستمال  نگردد.  كدر شدن سطح بشقاب ها  و طبعًا  زيرين 

ظروف به حفظ سامت آنها  كمک خواهد كرد. 

3- همواره از مواد شوينده استاندارد و به ميزان مشخص شده برای شستشوی 
ظروف استفاده نمايید. همچنين استفاده از مواد سفيدكننده مانند وايتکس برای 
سامت انسان مضر است. ليکن در صورت نياز می بايست از محلول رقيق شده در 

زمان كوتاه استفاده نمود. 

چيدمان  صنعتی،  ظرفشويی  های  ماشين  در  ظروف  شستشوی  هنگام  به   -4
صحيح با رعايت فاصله مناسب بين ظروف انجام شود تا ضمن شستشوی بهينه 

از برخورد قطعات به يکديگر و آسيب به آن ها جلوگيری شود.

كيفيت لعاب ظروف و استفاده  بديهی است رعايت موارد فوق به حفظ زيبايی و 
طوالنی مدت از آنها كمک شايانی خواهد كرد. 

لطفًا اين دستورالعمل در محلی كه قابل رويت مصرف كننده است، نصب شود.

اين فرآورده با بهره گيری از بيش از 130 سال تجربه ما در صنعت چينی و سراميک، 
استفاده از مرغوبترين مواد اوليه و مدرنترين ماشين آالت صنعت چينی سازی در 

جهان توليد شده است.
به منظور حفظ كيفيت و درخشندگی لعاب ظروف خريداری شده موارد زير را به شما 

توصيه می نمايیم:
1-قطعات فلزی نامرغوب همچون قاشق و چنگال های غير استاندارد و سيخ های 
كباب به دليل سختی بسيار زياد لعاب بدنه چينی به راحتی توسط چينی دچار خوردگی 
شده و رد آنها روی ظرف می ماند،  لذا حتمًا از كارد و چنگال های استاندارد  استفاده 
نمايید. همچنين از كشيدن سيخ فلزی كباب بر روی لبه  ديس ها خودداری نمايید، 
در غير اين صورت ذرات فلز روی سطح ظرف باقی می ماند كه ممکن است موجب 
سياه شدن لبه های آن شود. )توصيه می شود هنگام كشيدن سيخ ها از كباب، بين 
لبه ديس و سيخ تکه ای نان قرار دهيد تا  از سياه شدن لبه ديس جلوگيری شود.(

كه قابليت چيدمان روی  2- طراحی ظروف چينی زرين ايران به نحوی است 
كه پايه های ظروف چينی بنا به ضرورت های  هم و دسته بندی را دارد. از آنجا 
فنی توليد فاقد لعاب است، علی رغم صيقل داده شدن، به دليل سختی بسيار 
باالی بدنه چينی می تواند روی سطح ظرف زيرين و يا ميزهای شيشه ای خط 

دستورالعمل استفاده و نگهداری از ظروف چینی هتلی

دستورالعمل محصوالت

zariniran.com/Instructions



7 چينی زرين ايران

كثريت قريب به اتفاق هتل های 4 و 5 ســتاره  كند. در حــال حاضر ا مانــدگار مــی 

كثيــری از  بــا پرســتيژ تريــن رســتوران هــا، ارگان هــا، ســازمان هــا  كشــور، جمــع 

بانک ها و موسسات مهم دولتی و خصوصی نظير خطوط هواپیمايی در داخل و 

ج لوگو اختصاصی چينی زرين ايران استفاده می نمايند. ج كشور از امکان در خار

ج لوگــوی اختصاصــی هتــل، رســتوران  يــا ســازمان خــود، اجــازه دهيــد تــا  بــا در

ميهمــان هــا  در هنــگام لذت بــردن از پذيرايی با نشــان تجاری و ســبک خاص 

ميهمــان نوازی شــما آشــنا شــوند. چينی زرين ايران با اســتفاده از فنــاوری دكور 

داخل لعابی نشــان  تجاری شــما را هم روی محصوالت و هم در ذهن مشتريان 

کنیم شما خاص هستید و ما خوب درک می 
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كاملی در خور شــأن و اعتبار ميزبــان ايرانی  زمينــه را بــرای پذيرايــی بی نقــص و 

ايــن يعنــی   فراهــم آورد و احســاس خوشــايندی از رضايــت در وی برانگيــزد و 

كــه در ايــن راه همچون گذشــته  » احســاس خــوب ميزبانــی «. ترديــدی نيســت 

نيازمند راهنمايی ها و نظرات ارزشــمند شــما مصرف كننده عزيز بوده و هســتيم 

كشــور از طريق  و همواره آرزومنديم كه همگام با پاســخگويی به نيازهای داخل 

صــادرات گســترده محصوالتــی با كيفيــت و زيبا به اقصی نقاط جهــان، نماينده 

 شايســته ای از فرهنــگ غنــی ميهمان دوســتی و ميهمان نوازی ايرانی باشــيم.

 فرهنــگ و تمــدن چنــد هــزار ســاله ايرانيان همــواره شــاهد ميهمان نــوازی اين 

 قوم آريايی بوده و در گذر زمان، ايرانيان از هر قوم، طايفه و زبان، همواره ميهمان

 را عزيــز و بــر خــود مقــدم داشــته و در هر شــرايطی تأمين آســايش و راحتی وی را

 سرلوحه امور قرار داده اند.

متأثــر از ايــن خصلت پســنديده، بيش از  130 ســال اســت كه چينــی زرين ايران 

گيری از آخرين دســتاوردهای ســاخت ظروف چينی كوشــيده تا با بهره   همواره 

در جهــان، بــا توليــد و عرضه بهترين كيفيت و ظريف تريــن و زيبا ترين ظروف، 

احساس خوب میزبانی

احساس خوب ميزبانی
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پیکره: هتلی 49

پیکره هتلی 49 طيف وسيعی از انواع ظروف چينی را شامل می شود كه اختصاصًا برای 

كيد بر دوام و كارائی  استفاده در هتل ها، رستوران ها و صنايع پذيرايی طراحی شده است. تأ

كنار ظاهری بسيار مدرن از ويژگی های رعايت شده در طراحی اين پیکره می باشد. در 





دیس الزانیا مستطیل
378 mm
 1550 gr

کد: 063/059/0040

بشقاب ت�ت 31
311 mm
1050 gr

کد: 001/049/0031

بشقاب ت�ت 27
276 mm

780 gr
کد: 001/049/0027

دیس بیضی 32
327 mm
 930 gr

کد: 007/049/0032

دیس بیضی 35
355 mm
 1200 gr

کد: 007/049/0035

دیس الزانیا مربع
260 mm
 1230 gr

کد: 063/089/0026

دیس بیضی 26
260 mm
 420 gr

کد: 007/049/0026

کباب 60 دیس 
600 mm
 1710 gr

کد: 065/049/0060

بشقاب ت�ت 20
200 mm
360 gr

کد: 001/049/0020

کباب 40 دیس 
401 mm
 1200 gr

کد: 065/049/0040

بشقاب ت�ت 16
160 mm
225 gr

کد: 001/049/0016

کباب 32 دیس 
318 mm
 710 gr

کد: 065/049/0032

گود 20 بشقاب 
197 mm
435 gr

کد: 002/049/0020

سینی سلف
360 mm
1255 gr

کد: 083/001/0036

بشقاب ت�ت 25
259 mm
665 gr

کد: 001/049/0025

دیس پیتزا پایه دار
231 mm
 420 gr

کد: 124/049/0030

بشقاب ت�ت 23
230 mm

490 gr
کد: 001/049/0023

سوپ�وری با شیار مالقه
1670 cc
1440 gr

کد: 041/049/1650

کباب 36 دیس 
359 mm
 830 gr

کد: 065/049/0036

گود 23 بشقاب 
235 mm

540 gr
کد: 002/049/0023

اقالم تشکیل دهنده پیکره هتلی 49



پیاله 12
119 mm
 215 gr

کد: 003/049/0012

شیرخوری 2 نفره
170 cc
165 gr

کد: 029/049/0170

ساالدخوری 6 نفره
267 mm
 865 gr

کد: 018/049/0006

شیرخوری 1 نفره
50 cc
55 gr

کد: 029/049/0045

ساالدخوری 3 نفره
184 mm
 330 gr

کد: 018/049/0003

قوری قهوه خوری سه فنجان
640 cc
674 gr

کد: 050/049/0003

جا ت�م مرغی
135 mm
 165 gr

کد: 047/049/0013

پیاله دسته دار
106 mm
271 gr

کد: 051/049/0010

قوری قهوه خوری دو فنجان
332 cc
411 gr

کد: 050/049/0002

قوری چای�وری سه فنجان
793 cc
645 gr

کد: 005/049/0003

قوری چای�وری دو فنجان
380 cc
403 gr

کد: 005/049/0002

سس خوری 1 نفره
103 cc
130 gr

کد: 020/049/0001

پیاله 13
135 mm
 305 gr

کد: 003/049/0013

قندان
200 cc
222 gr

کد: 006/049/0006

ساالدخوری 1 نفره
158 mm
 266 gr

کد: 018/049/0001

زیر پیاله
161 mm
225 gr

کد: 058/049/0016

شکردان
200 cc
216 gr

کد: 043/049/0006

پیاله 16
162 mm
 450 gr

کد: 003/049/0016

پیاله 14
142 mm
 400 gr

کد: 003/049/0014

سس خوری 4 نفره
325 cc
275 gr

کد: 020/049/0004

اقالم تشکیل دهنده پیکره هتلی 49
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فنجان اسپرسو
55/8 mm

105 gr
کد: 095/049/0006

ظرف خردل
 50 cc
 60 gr

کد: 057/049/0050

جای خالل دندان 50
22 cc 
50 gr

کد: 060/049/0050  

فنجان و نعلبکی قهوه خوری
136 mm - 63 mm

 150 gr - 110 gr
کد: 053/049/0006
کد: 019/049/0013

فنجان دم نوش
250 cc
268 gr

کد: 053/049/0250

فنجان و نعلبکی چای�وری
160 mm - 80 mm
 230 gr - 205 gr

کد: 004/049/0008
کد: 019/049/0016

فنجان قهوه خوری بزرگ
80 mm
194 gr

کد: 053/049/0008

لیوان سو�دی
335 cc 
255 gr

کد: 017/068/0360  

ظرف قند و شکر
90 mm
 190 gr

کد: 059/049/0009

گلدان 20
200 mm
 365 gr

کد: 015/049/0020

گلدان 13
130 mm
 160 gr

کد: 015/049/0013

زیر سیگاری
90 mm
 140 gr

کد: 014/049/0009

کاغذی جای دستمال 
115 mm
 360 gr

کد: 030/049/0011

فلفل پاش
 56 cc
 50 gr

کد: 022/049/0055

نمک پاش
78 cc
 80 gr

کد: 011/049/0070

جای خالل دندان 49
45 cc 
60 gr

کد: 060/049/0040  

ست 4 پارچه نمک، فلفل 
و جای خالل دندان

232 gr
کد: 016/049/0904  

سماق پاش
114 cc
95 gr

کد: 023/049/0090

گلدان 16
160 mm
 240 gr

کد: 015/049/0016

اقالم تشکیل دهنده پیکره هتلی 49



17 پیکره هتلی 49

آرایه:وگاس

پیکره: هتلی 49

قابل استفاده در مايکروفر

تزيین شده به روش IGD )دكور داخل لعابی(

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



کواترو پیکره: هتلی 

هماهنــگ بــا ظــروف هتلــی 49 پیکره هتلــی كواترو بــا طراحی چهارگــوش ســاده و جذاب 

كارآمــدی، انتخــاب ســنجيده هتــل هــا و رســتوران هايــی  خــود و بــا تکيــه بــر نهايــت 

كنــار پیکــره  كــه تمايــل بــه متمايــز بــودن دارنــد. ايــن مجموعــه مــی توانــد در  اســت 

هتلــی 49 بــه صــورت مکمــل و يــا بــه تنهايــی به بهتريــن نحو ميــز غــذا را آراســته كند.
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بشقاب ت�ت 25
250 mm
 650 gr

کد: 001/074/0025

ساالدخوری 25
253 mm
 875 gr

کد: 018/074/0025

نعلبکی چای�وری
163 mm
 260 gr

کد: 019/074/0016

فنجان چای�وری
 80 mm
205 gr

کد: 004/049/0008

بشقاب ت�ت 20
202 mm
 385 gr

کد: 001/074/0020

ساالدخوری 18
181 mm
 365 gr

کد: 018/074/0018

ساالدخوری 14
140 mm
 190 gr

کد: 018/074/0014

بشقاب ت�ت 27
271 mm
 850 gr

کد: 001/074/0027

بشقاب ت�ت 16
163 mm
 260 gr

کد: 001/074/0016

گود 22 بشقاب 
225 mm
 470 gr

کد: 002/074/0022

ساالدخوری 16
160 mm
 245 gr

کد: 018/074/0016

ظرف قند و شکر
98 mm
190 gr

کد: 059/074/0009  

کواترو اقالم تشکیل دهنده پیکره هتلی 

کباب 40 دیس 
401 mm
 1200 gr

کد: 065/049/0040

کباب 32 دیس 
318 mm
 710 gr

کد: 065/049/0032

کباب 36 دیس 
359 mm
 830 gr

کد: 065/049/0036



21 پیکره هتلی كواترو

آرایه:وگاس

پیکره: هتلی كواترو

قابل استفاده در مايکروفر

تزيین شده به روش IGD )دكور داخل لعابی(

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا
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پیکره:  هما

از قطعات پیکره هما در ابتدا برای اســتفاده در قســمت درجه يک خطوط هواپیمايی 

كارائی و قابليــت چيدمان روی هــم )Stackability ( از  كثر  كــه حدا توليد شــده اســت  

ويژگيهای طراحی آن است و وجه تسميه آن نيز به همين جهت است. 

كارائی عناصر  طراحی پیکره هما متأثر از اصول طراحی ژاپنی است كه سادگی، نظم و 

اصلی آن اســت. همين امر اين پیکره را به انتخابی ايده آل برای ســرو غذاهای شرق 

آسيايی خصوصأ انواع سوشی مبدل كرده است. در عين حال بشقابهای كامأل مسطح 

گود و چهارگوش اين مجموعه انتخابهای بيشــماری را برای سرو انواع  كاســه های  و 

كند به نحوی  كرم بروله و ... برای شما فراهم می  گراتن تا انواع فينگرفود و  غذاها از 

كه در خاطر مهمان شما ماندگار باشد.
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دیس مستطیل 19
198 mm
 460 gr

کد: 007/029/0019

کاسرول دیس 17 
173 mm
 350 gr

کد: 061/029/0017

کاسه مربع 9
92 mm
 150 gr

کد: 096/029/0009

نعلبکی چای�وری
149 mm
185 gr 

کد: 019/029/0015

نمک پاش
 19 cc 
 28 gr

کد: 102/029/0012

دیس بیضی 15
149 mm
 160 gr

کد: 007/029/0015

بشقاب مربع 19
183 mm
 250 gr

کد: 001/029/0019

دیس مستطیل 29
288 mm
 720 gr

کد: 007/029/0029

کاسه مربع 11
106 mm
 180 gr

کد: 096/029/0011

فنجان  چای�وری
 74 mm
  160 gr

کد: 004/029/0008

بشقاب مربع 15
149 mm
 190 gr

کد: 001/029/0015

بشقاب مربع 8
78 mm
 60 gr

کد: 001/029/0008

فلفل پاش
 19 cc 
28 gr 

کد: 103/029/0012

ظرف سه خانه
280 mm
 536 gr

کد: 130/029/0025

بشقاب مربع 21
211 mm
 380 gr

کد: 001/029/0021

اقالم تشکیل دهنده هما



25 پیکره هما

آرایه: سفید

پیکره: هما

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



پیکره هما26

آرایه: سفید

پیکره: هما

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



27 پیکره هما

قابل استفاده در مايکروفر

تزيین شده به روش IGD )دكور داخل لعابی(

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا

آرایه: کافی بینز

شناس شماره آرايه: 838
پیکره: هما
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پیکره: شهرزاد

از همان نگاه اول شــهرزاد شــما را با خود به دنيای قصه های خيال انگيز می برد. يک 

طراحی پخته و اصيل، در كنار كيفيت بی همتای بدنه FDC، شهرزاد را به يک اثر هنری 

مبدل ســاخته اســت. در اوج اصالت و زيبايی، شــهرزاد كامًا منطبق با اصول ارگونومی 

طراحی و توليد شــده اســت تا دلنشــين ترين انتخاب برای بانوی ايرانی امروزی باشد. 
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اقالم تشکیل دهنده پیکره شهرزاد

دیس بیضی 38
381 mm
 1070 gr

کد: 007/078/0038

فنجان  چای�وری
 83 mm
 170 gr

کد: 004/078/0009

نعلبکی چای�وری
151 mm 
175 gr

کد: 122/078/0015  

ساالد خوری
263 mm

650 gr
کد: 018/078/0026

بشقاب میوه خوری
204 mm
 260 gr

کد: 001/078/0020

بشقاب غذاخوری
268 mm
 550 gr

کد: 001/078/0027

پیاله 21
210 mm
360 gr

کد: 003/078/0021

پیاله 18
177 mm
 250 gr

کد: 003/078/0018

پیاله 14
143 mm
 130 gr

کد: 003/078/0014

شیرخوری(شکرریز)
315 cc
 180 gr

کد: 079/078/0315

دیس بیضی 42
420 mm
1120 gr

کد: 007/078/0042

قوری چای�وری
1300 cc
 577 gr

کد: 005/078/0006

بشقاب گود خورش خوری
231 mm
 420 gr

کد: 002/078/0023

قندان
300 cc

 238 gr
کد: 006/078/0006

سوپ�وری با شیار مالقه
2700 cc
1033 gr

کد: 041/078/0012

نمک پاش
41 cc
50 gr

کد: 011/078/0041



31 پیکره شهرزاد

آرایه:لومیو

دكور شده با طای ناب )پاتين(

تزيین شده به روش IGD )دكور داخل لعابی(

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا
شناس شماره آرايه: 940

پیکره: شهرزاد



پیکره: نئوکالسیک

بــرای  مــا  همتــای  بــی  فنــاوری  و  بــروز  دانــش   بکارگيــری  حاصــل  نئوكاســيک 

 رويکــردی امــروزی بــه دوران شــکوهمند ويکتوريــن و پذيرايــی بــه ســبک نجيــب 

 زادگان اروپايی اســت. سرويس چينی نئوكاســيک انتخاب آن دسته از افرادی است 

بــه ســبک هــای هنــری و فرهنــگ پذيرايــی دوران  كارائــی ومدرنيتــه  كنــار   كــه در 

پس از رنسانس عاقه مند هستند.
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اقالم تشکیل دهنده پیکره نئوکالسیک

دیس بیضی 38
381 mm
 920 gr

کد: 007/052/0038

فنجان  چای�وری
 82٫5 mm

 131 gr
کد: 004/052/0008

نعلبکی چای�وری
141٫5 mm 

158 gr
کد: 019/052/0014  

ساالد خوری
247 mm

640 gr
کد: 018/052/0025

بشقاب میوه خوری
190 mm
 260 gr

کد: 001/052/0019

بشقاب غذاخوری
270 mm
 640 gr

کد: 001/052/0027

پیاله 15
145 mm
 170 gr

کد: 018/052/0015

شیرخوری(شکرریز)
220 cc
 141 gr

کد: 013/052/0220

دیس بیضی 42
422 mm
1150 gr

کد: 007/052/0042

قوری چای�وری
1090 cc
 584 gr

کد: 005/052/0008

بشقاب گود خورش خوری
227 mm
 460 gr

کد: 002/052/0022

قندان
370 cc
 215 gr

کد: 006/052/0370

سوپ�وری با شیار مالقه
3260 cc
1255 gr

کد: 041/052/0006

لیوان
240 cc
144 gr

کد: 062/052/0240

نمک پاش
63 cc
62 gr

کد: 011/052/0063



35 پیکره نئوكاسيک

آرایه:سفید

پیکره: نئوكاسيک

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



پیکره: رادیانس

 نقــوش برجســته منتظــم و مايــم روی بدنــه ســری راديانــس باعــث ايجاد درخشــش

 فــوق العاده و حســی خوشــايند هنــگام لمس آن اســت. مجموعه راديانــس پر از نقش 

و در عين حال ساده و آرامش بخش است.
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اقالم تشکیل دهنده پیکره رادیانس

دیس بیضی 38
382 mm
 950 gr

کد: 007/082/0038

قندان
280  cc
 207 gr

کد: 006/082/0280

نمک پاش
43 cc
 42 gr

کد: 011/082/0038

ساالدخوری بزرگ
248 mm
 600 gr

کد: 018/082/0025

بشقاب میوه خوری
191 mm
 250 gr

کد: 001/082/0019

بشقاب غذاخوری
251 mm
 570 gr

کد: 001/082/0025

کوچک ساالدخوری 
146 mm
 167 gr

کد: 018/082/0014

قوری چای�وری
695 cc
 515 gr

کد: 005/082/0005

شیرخوری (شکرریز)
213 cc
 165 gr

کد: 013/082/0213

نعلبکی چای�وری
143 mm
 160 gr

کد: 019/082/0014

دیس بیضی 42
422 mm
 1150 gr

کد: 007/082/0042

گود خورش خوری بشقاب 
226 mm
 470 gr

کد: 002/082/0022

سوپ�وری
2898 cc
1415 gr

کد: 041/082/0012

فنجان چای�وری
80 mm
 160 gr

کد: 004/082/0008



39 پیکره راديانس

آرایه: سفید

پیکره: راديانس

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



پیکره: وینچی الیسه

كنار  كننــده طراحان زبده ايتاليايــی در پايتخت هنر اروپــا، ميان، در  طراحــی مســحور 

كــه هر بيننده ای را به  كيفيت منجر به توليد محصولی ممتاز شــده  تعهــد شــديد ما به 

كنــد. وينچی اليســه مجموعــه ای متفاوت، خــاص و در عين حال  تحســين وادار مــی 

كه حاصل هم افزايی بی نقص هنر طراحی و فناوری توليد است. كامًا هماهنگ 
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اقالم تشکیل دهنده پیکره وینچی الیسه

دیس محدب 36
363 mm
 1070 gr

کد: 082/070/0036

ساالد خوری بزرگ
270 mm
 840 gr

کد: 018/070/0027

بشقاب میوه خوری
206 mm
 420 gr

کد: 001/070/0020

بشقاب غذاخوری
256 mm
 700 gr

کد: 001/070/0025

کوچک ساالد خوری 
110 mm
 220 gr

کد: 003/070/0011

دیس 36
363 mm
 1060 gr

کد: 078/070/0036

بشقاب گود خورش خوری
210 mm
 430 gr

کد: 002/070/0021

پیاله بیضی
198 mm
 245 gr

کد: 123/090/0020

پیاله بیضی
264 mm
 530 gr

کد: 123/090/0026

کوچک بیضی ساالد خوری 
168 mm
 140 gr

کد: 123/090/0017

بشقاب گود  بیضی
229 mm
 350 gr

کد: 002/090/0023

سوپ�وری
1500 cc

 1440 gr
کد: 008/070/0006

قندان
295 cc
 316 gr

کد: 006/070/0006

نمک پاش
40 cc
 50 gr

کد: 011/070/0050

قوری چای�وری
630 cc

 672 gr
کد: 005/070/0004

شیرخوری(شکرریز)
174 cc

 257 gr
کد: 029/070/0250

نعلبکی چای�وری
161 mm
 230 gr 

کد: 019/070/0016

فنجان  چای�وری
85 mm
 190 gr

کد: 004/070/0009 



43 پیکره وينچی اليسه

آرایه:سفید

پیکره: وينچی اليسه

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



کواترو پیکره: 

و  يــک طراحــی چهارگــوش هوشــمندانه  امــروز،  زندگــی  مــدرن  بــه ســبک  نــگاه  بــا 

كواترو را  كارائــی، پیکــره  كثــر   جــذاب بــا تکيــه بــر نهايــت ســادگی و در عين حــال حدا

به وجود آورده است.
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کواترو اقالم تشکیل دهنده پیکره 

دیس مربع 36
357 mm
 1550 gr

کد: 001/061/0036

قندان
150 cc

 207 gr
کد: 006/061/0170

لیوان
295 cc
 260 gr

کد: 062/061/0280

نمک پاش
15 cc

 26 gr
کد: 011/061/0015

ساالد خوری بزرگ
255 mm
 750 gr

کد: 018/061/0025

بشقاب میوه خوری
194 mm
 320 gr

کد: 001/061/0019

بشقاب غذاخوری
265 mm
 615 gr

کد: 001/061/0026

کوچک ساالد خوری 
155 mm
 240 gr

کد: 003/061/0015

قوری چای�وری
1000 cc
 506 gr

کد: 005/061/0008

شیرخوری(شکرریز) 
165 cc

 132 gr
کد: 029/061/0165

نعلبکی چای�وری
151 mm 
 154 gr 

کد: 019/061/0013

دیس مستطیل 38
380 mm
 1110 gr

کد: 078/061/0038

بشقاب گود خورش خوری
207 mm
 315 gr

کد: 002/061/0020

سوپ�وری
2000 cc

 1450 gr
کد: 008/061/0006

فنجان  چای�وری
 79 mm
 145 gr

کد: 004/061/0008 



47 پیکره كواترو

آرایه:سفید

پیکره: كواترو

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



پیکره: ایتالیا اف

پیکــره ايتاليــا اف بــا زيبايــی كاســيک و طراحــی موزون خــود، در اولين نــگاه نظر هر 

بيننده ای را جلب می نمايد. قطعات فوق العاده ظريف اين پیکره به نحوی طراحی 

ح نشــأت  كــه از هر جهت پاســخگوی نيازهای مصرف كنندگان باشــند. طر شــده انــد 

گرفتــه از خطــوط منحنــی مايم در كنار كيفيت بســيار باالی بدنــه چينی اين ظروف، 

كننده جذابيت ايتاليا اف می باشد. تکميل 
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اقالم تشکیل دهنده پیکره ایتالیا اف

دیس بیضی 38
381 mm
 919 gr

کد: 007/032/0038

پیاله 16
160 mm
 370 gr

کد: 003/044/0016

قوری قهوه خوری 
1212 cc
 530 gr

کد: 005/044/0009

زیر سس خوری و سس خوری
200 cc - 209 mm
 210 gr - 190 gr

کد: 039/044/0021
کد: 040/044/0200

پیاله 10
100 mm
 150 gr

کد: 003/044/0010

قندان
330 cc

 277 gr
کد: 006/044/0006

فنجان و نعلبکی چای�وری
138 mm - 79 mm

 135 gr - 150 gr
کد: 004/044/0008
کد: 019/044/0013

بشقاب غذاخوری25
250 mm 
 558 gr

کد: 001/032/0025

بشقاب غذاخوری27 
269 mm
 630 gr

کد: 001/032/0027

دیس بیضی 24
233 mm
 270 gr

کد: 007/032/0024

بشقاب میوه خوری
191 mm
 241 gr

کد: 001/032/0019

بشقاب ت�ت 16
162 mm
 185 gr

کد: 001/032/0016

گود پاستا بشقاب 
299 mm
 840 gr

کد: 002/032/0030

پیاله 25
242 mm
 920 gr

کد: 003/044/0025

دیس بیضی 42
421 mm
 1159 gr

کد: 007/032/0042

ساالدخوری بزرگ 
247 mm
 570 gr

کد: 018/032/0006

شیرخوری (شکر ریز)
300 cc
 180 gr

کد: 013/044/0300

فنجان و نعلبکی قهوه خوری
128 mm -62 mm

 120 gr - 100 gr
کد: 004/044/0006
کد: 019/044/0012

گرد 30 دیس 
300 mm
 840 gr

کد: 001/032/0030

کوچک  ساالدخوری 
165 mm
 160 gr

کد: 018/032/0001

قوری چای�وری
1100 cc 
 631 gr

کد: 005/044/0008

نمک پاش و فلفل پاش
59 cc -55 cc
 50 gr - 50 gr

کد: 011/085/0050
کد: 022/085/0050

سوپ�وری
3000 cc

 1433 gr
کد: 008/044/0012

بشقاب گود خورش خوری
227 mm
 440 gr

کد: 002/032/0022



51 پیکره ايتاليا اف

آرایه:سفید

پیکره: ايتاليا اف

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا



محصوالت مکمل
كــه وجــود آن در هــر خانــه ای ضــروری به نظر    مجموعــه ای از ظــروف كاربــردی اســت 

می رســد. اين مجموعه متناســب با ســايق مختلف توليد می شــود و می توان آنها را به 

تعــداد دلخــواه تهيه نمــود تا بهترين مکمل برای ســرويس چينی محبوب شــما باشــد.





� پار

پاس� های متفاوت ما به نیاز شما برای سرو انواع نوشیدنی ها ! 

کالسیک انت�اب با شماست. مدرن یا 

ظرف پاستا

یک راه حل مناس� و بسیار مدرن برای سرو انواع پاستا، ساالد و سوپ است. لبه های پهن این ظرف مجموعه وسیعی از انت�اب ها را برای تزیین 

محتویات آن به شما می دهد.

دیس پیتزا هتلی 49 

 ظریف، مستحکم و مقاوم در برابر شستشو و حرارت، مناس� برای سرو انواع پیتزا ، دسر و شیرینی.

دیس الزانیا مستطیل

از  منــدی  بهــره  و  آســان  بســیار  شستشــوی  اســت.  صنعتــی  و  خانگــی  فرهــای  بــاالی  حــرارت  برابــر  در  مقــاوم  زریــن  چینــی  الزانیــای  دیــس 

گزینه بین ظروف مشابه برای پ�ت و پز می نماید. بهداشتی ترین بدنه از جنس چینی س�ت، آن را مبدل به بهترین 

دیس الزانیا مربع

گزینه خوب برای پذیرایی بهتر. دیس الزانیای مربع چینی زرین یک  

سینی مای سلف

کی های م�تلف را به مرت� ترین و شیک ترین شکل ممکن در خود جای می دهد. چه برای میز شام و چه برای پذیرایی عادی، سینی مای سلف خورا

قاب و قدح

که می تواند برای سرو میوه و یا سایر تنقالت در مهمانی های  کاسه و یک بشقاب بسیار بزرگ است  سرویس قاب و قدح چینی زرین متشکل از یک 

کمک شما بیاید. پر جمعیت تر به 

محصوالت مکمل



مسترشف

کنید. جلوه ی غذاهای خوش آب و رن� خود را با دیس الزانیا با پایه استیل وارمر زرین چندین برابر 

کیک پایه دار ظرف 

کیک پایه دار چینی زرین به تنهایی می تواند در میهمانی شــما زیبایی چیدمان میز شــما را صد چندان ســازد. این ظرف ظریف، مســتحکم و  ظروف 

کدبانوی ایرانی می باشد. گزینه برای   کیک، دسر، شیرینی بهترین  مقاوم در برابر شستشو، مناس� برای سرو انواع 

انواع قوری

قــوری هــای چینــی زریــن ایــران در فــرم هــا و ســایزهای متنوعی تولید می شــوند ولی نک�ــه �ابت در تمامــی آنها ارگونومی بســیار خوب و ســهولت در 

شستشو و ن�افت آنهاست.

فنجان اسپرسو

نوشــیدن انــواع قهــوه اعــم از اسپرســو، ترکــی، عربــی و یــا چــای ســبز و هــر دمنــوش دیگــر داخــل ایــن فنجــان هــای بســیار زیبــا و ظریــف لذتــی 

کم. کافی باشد نه خیلی زیاد و نه خیلی  که برای نوشیدن چند جرعه  دو چندان خواهد داشت. حجم فنجان اسپرسو به اندازه ای است 

کالسیک لیوان 

لگرو. یک طراحی نوستالژیک مشابه لیوان های بلورین قدیمی اما از جنس چینی س�ت و دکور شده با رنگهای پر نشاط آ

نعلبکی زیر استکانی

کمر باریک است.  ح های متنوع، مناس� برای طرفداران نوشیدن چای در استکان های  نعلبکی های ظریف زیر استکانی با طر

ظرف سه پارچه مای سلف

کنیــد و ترکیبی زیبا و ک های مکمل ســرو  کــه بتوانید غــذای اصلی را به همــراه خورا ایــن ظــرف بــا طراحــی خــاص خــود، این امکان را فراهم می ســازد 

گزینه ای بسیار مناس� است. اشتها آور از رن� ها و طعم های م�تلف به وجود بیاورید. همچنین این ظرف برای چیدمان میز  اردور 

محصوالت مکمل



56

کواترو ظرف پذیرایی سه طبقه 

کیفیت بسیار باال و با اندازه ای بسیار چشمگیر انت�ابی مناس� برای جشن ها و سالن های پذیرایی است. ظرف پذیرایی سه طبقه چینی زرین با 

ظرف پذیرایی دو طبقه آسترو

کیفیت بسیار باال زینت ب�ش میهمانی های شما است. ظرف پذیرایی دو طبقه چینی زرین با 

کواترو ظرف پذیرایی دو طبقه 

کیفیت بسیار باال جلوه ای خاص به پذیرایی شما خواهد داد. ظرف پذیرایی دو طبقه چینی زرین با 

محصوالت مکمل

ظرف ادویه

کمک به ن�م آشپزخانه شما. سه محف�ه جدا برای 

گ استیم ما
گ های چینی با روکش سیلیکونی استیم، همراه شما در سفر، هنگام ورزش، پشت میز کار، داخل ماشین ، در پیک نیک و هر کجا که شما ب�واهید!! ما
گ هــا، بدون دســته بــه راحتی در کوله پشــتی،  گــرم بــه هــر کجــا که مــی خواهیــد ببریــد و از آن لذت ببریــد. این ما گــرمِ  نوشــیدنی خــود را ســرِد ســرد، 
لیــوان فراهــم میکنــد. شــما   گرفتــن  بــرای در دســت  کمربنــد ســیلیکونی دور آن دمــای مطلوبــی را  گیرنــد و  جــای لیوانــی ماشــین و ... جــای مــی 
گ خــود را در مایکروفر اســتفاده و در ماشــین ظرفشــویی شستشــو نموده و با خیالی آســوده از بهداشــتی بودن لیوان خــود لذت ببرید. مــی توانیــد مــا

درپوش پیاله
کنیــد. درپوش های  بــا دنیایــی از رنــ� هــا زندگــی کنید و آشــپزخانه خود را بــه رنگین کمانی از شــادترین و در عین حــال آرام ب�ش تریــن رن� ها تبدیل 
ســیلیکونی زریــن، در ســه ســایز و ٩ رنــ� بنــدی متفــاوت بــرای پوشــش انــواع پیالــه طراحــی شــده انــد. ایــن درپــوش هــا بــه راحتــی روی انــواع پیالــه 
گرفتــه و از تبــادل هــوا بیــن محتویــات  ظــرف و محیــط جلوگیــری مــی نماید تــا طــراوت و تازگی غذا، ســاالد، ســبزی و میوه های شــما حفــ� گردد. قــرار 

ظرف سوشی

ظروفی ظریف و هیجان انگیز  برای سرو سوشی.
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دیس پیتزا

پیکره: هتلی 49

محصوالت مکمل

قابل استفاده در مايکروفر

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا
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مسترشف
سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيادیس الزانیا و وارمر

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی
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مسترشف
سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيادیس الزانیا و وارمر

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی
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قابل استفاده در مايکروفرظرف پاستا

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا
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قابل استفاده در مايکروفرظرف سوشی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا
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قابل استفاده در مايکروفرظرف ادویه

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنيا
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کیک پایه دار ظرف 

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنياپیکره: هتلی 49

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی
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ظرف پذیرایی 2 طبقه

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنياپیکره: آسترو، كواترو

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی
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ظرف پذیرایی 3 طبقه

سفيدترين، شفاف ترين  و سخت ترين بدنه چينی در دنياپیکره:  كواترو

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی
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گ استیم قابل استفاده در مايکروفرما

گراد مقاوم در برابر حرارت تا 200 درجه سانتی 

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی

FDA 100%  بهداشتی مطابق الزامات استاندارد
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قابل استفاده در مايکروفردرپوش سیلیکونی

گراد مقاوم در برابر حرارت تا 200 درجه سانتی 

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی

FDA 100%  بهداشتی مطابق الزامات استاندارد
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zarinhome

توجه

كنيد. كنترل  - لطفًا موجود بودن محصوالت را با مبادی فروش چينی زرين 

- به دليل خطای موجود در مراحل عکاسی و يا چاپ ممکن است رنگ محصوالت اندكی متفاوت باشد.

كند. ح و يا شکل قطعات بدون اعام قبلی تغيیر  كيفی محصوالت ممکن است طر - بنا به ضرورتهای توليد و ارتقاء 

ع و پیگرد قانونی دارد. كپی برداری از آن ممنو گونه  كاتالوگ به نفع صنايع چينی زرين ايران به ثبت رسيده و هر  ح ها و نامهای داخل اين  كليه محصوالت، طر  -

شماره ايزو:  150302229

 با مراجعه به تارنمای zarinhome.com  می توانيد از خدمات متنوع الکترونيکی ما استفاده نمايید و با جديدترين محصوالت و اطاعات و قيمتهای آنها آشنا  شويد. بوتيک آناين 
زرين، خريد محصوالت ما را شيرين تر و آسان تر از هميشه نموده است. شما می توانيد با خاطری آسوده از كيفيت بسيار باالی محصوالت زرين آن را در منزل خود دريافت نمايید.

zarinhome.com
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