صفر ات  100شست و شو اب لباس شویی های متام خودکار
یکـی از بـزرگ تریـن معایـب لبـاس شـویی هـای دو قلو یا
سـطلی ،وقـت گیـر و وابسـته بـودن به نیـروی انسـانی بود.
چـرا کـه بخـش هایـی از شسـت و شـو ماننـد آب کشـی یا
چالنـدن لبـاس هـا بایـد بـا دسـت انجـام مـی شـد .همین
موضـوع در خانـه هـای آپارتمانـی کـه در آن هـا خبـری از
حیـاط نبـود ،دردسـرهای زیـادی را نیـز در خصوص فضای
مناسـب بـه وجـود آورده بـود .لبـاس شـویی هـای تمـام
خـودکار بـا هـدف حـذف مراحـل یـدی از شسـت و شـو و
همچنیـن کاهـش فضـای الزم بـرای شسـت و شـوی لباس

هـا وارد بـازار شـدند .انـواع لباس شـویی ها براسـاس میزان
گنجایـش آن هـا بـر حسـب کیلـو  ،چگونگـی قـرار گیـری
در بـرای انداختـن لبـاس هـا  ،میـزان و چگونگـی چرخـش
لبـاس شـویی طبقـه بنـدی می شـوند .در این بین ماشـین
هـای لبـاس شـویی که در از بـاال دارند بـرای کدبانوهای بی
حـواس و لبـاس شـویی هایی که در از جلـو دارند برای انواع
زیـر کابینتـی مناسـب اسـت .هـر چـه دور چرخـش لبـاس
شـویی باالتـر باشـد ،لبـاس هـای خشـک تـری تحویل می
دهـد وایـن یـک مزیـت برای لباس شـویی اسـت.

قیمت انواع لباس شویی های
خودکار

نام محصول
لباس شویی  8کیلویی هایر مدل HW8014636S

 4میلیون و  222هزار

لباس شویی  6کیلویی ال جی مدل WH-M62NT

4میلیون و  900هزار

لباس شویی  7کیلویی پاکشوما مدل 70202

 2میلیون و  104هزار

لباس شویی  8کیلویی پاکشوما مدل80437

 2میلیون و  709هزار

لباس شویی  7کیلویی پاکشوما مدل70201

 2میلیون و  199هزار

لباس شویی  8کیلویی سامسونگ مدل Q1469

 6میلیون و  700هزار

لباس شویی  8کیلویی اسنوا مدل SWD-OctaC

 5میلیون و  710هزار
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ت دوم

اهمیت تبلیغات در کسب و کار

 5کارکرد تبلیغات

در مطلـب قبلـی دربـاره اهمیـت
تبلیغـات در تجـارت گفتیـم و ایـن
نویسنده:کریستیناهملت
مترجم :سوده قدیمی
کـه چـرا بایـد بـه عنـوان صاحـب یک
کسـب و کار ،تبلیغات را جدی بگیرید.
امـروزه تبلیغـات یکـی از مهـم تریـن روش هـای بازاریابی و سـر پا نگه
داشـتن یـک تجـارت محسـوب می شـود و روز بـه روز میـزان پولی که
توسـط شـرکت هـای بـزرگ روی تبلیغـات صـرف مـی شـود ،در حال
افزایـش اسـت .خدمـات و محصـوالت شـما چـه جـزو نیازهـای اصلـی
باشـند چـه جـزو کاالهـای لوکـس ،بـه طـور مسـلم نمـی توانیـد تنهـا
بـا یـک بـار آگهـی دادن یـا تبلیغ کـردن سـیل مداومی از مشـتریان را
حفـظ و بـرای جلـب توجـه مصـرف کننـدگان سـال هـای متمـادی با
دیگـر فروشـندگان رقابـت کنیـد .تبلیغات مداوم و موثـر ،کلید موفقیت
کسـب و کار در دنیـای امـروز اسـت .پـس به آن جدی فکـر کنید ،روی
تبلیغـات سـرمایه گـذاری کنیـد تـا کسـب و کار خـود را بـه سـطوح

باالتری برسـانید.
در ادامـه نیـز بـه چنـد مورد دیگـر از اهمیت تبلیغات در تجارت اشـاره
مـی کنیم.
 .۱بـاال بـردن روحیـه کارکنـان :اگـر کسـب و کارتـان بـه گونه ای
اسـت کـه بـه جـز خودتان همکاران دیگـری هم دارید این مورد شـامل
حالتـان مـی شـود .وقتـی مردم از کارکنان شـما می پرسـند آن ها کجا
کار مـی کننـد  ،اگـر واکنـش مـردم بـه پاسـخ آن هـا چنیـن پاسـخی
باشـد  «:چـه خـوب ،شـنیدم جـای خیلـی خوبیـه» ،احساسـی از غرور
و رضایـت و نوعـی مالکیـت عاطفـی بـه کارکنان شـما دسـت می دهد.
امـا اگـر بشـنوند دیگـران در جواب مـی گویند  «:اسـمش رو تا به حال
نشـنیدم» یـا «مگـه هنـوز فعالیتـی هم دارنـد ؟»  ،ناخودآگاه احسـاس
ضعـف و گمنامـی مجموعـه بـه آن ها دسـت مـی دهد .پس مـی بینیم
کـه سـرمایه گـذاری روی یـک برنامـه تبلیغاتـی مـدون ،کسـب و کار
شـما را بـه عنـوان بخـش فعالـی از مکالمـات و گفـت وگوهـای جامعه
نگـه مـی دارد .افـراد جامعـه نـام مجموعـه تجاری شـما را به رسـمیت
مـی شناسـند کـه احساسـات مثبت بیشـتری به سـمت کارکنان شـما
سـرازیر مـی کند.
 .۲حفـظ مشـتریان :تبلیغات مـداوم برای یـادآوری به مشـتریان که
کسـب و کارتـان هنـوز در حال فعالیت اسـت ،موضوعی بسـیار ضروری

اسـت .در وضعیـت هـای بـد و مشـکل دار اقتصادی ،زمانی که بسـیاری
از مغـازه هـا ،رسـتوران هـا و شـرکت هـا در حـال محو شـدن از صحنه
کسـب و کار هسـتند ،حفـظ کردن یـک حضور قوی از طریـق تبلیغات
مداوم ( از هر نوعی) بسـیار ارزشـمند و گران بهاسـت .همچنین ممکن
اسـت افـرادی را کـه شـاید تا قبل از این نیازی بـه خدمات و محصوالت
شـما احسـاس نمـی کردنـد نیز جذب و به مشـتریان ثابـت تبدیل کند.
 .۳ارائـه تصویـر بهتـر :در میـان انـواع تبلیغـات ،نوعـی از تبلیغـات
وجـود دارد بـه نـام تبلیغـات سـازمانی  .زمانـی کـه تجـارت یـا کسـب
و کاری فقـط و فقـط اطالعاتـی دربـاره عملکـردش مـی دهـد یا نشـان
مـی دهـد چـرا محصولـش بهترین گزینه بـرای مصرف کننده اسـت ،از
تبلیغات سـازمانی اسـتفاده کرده اسـت .کارشناسـان فروش می گویند
ایـن نـوع تبلیغـات بـرای افزایـش فروش طراحی نشـده اند اما سـاختار
آن بـه گونـه ای اسـت کـه تصویـر بهتـری از شـرکت یـا آن محصـول
ارائـه مـی دهنـد .همین شـیوه باعث می شـود مصرف کننـدگان بدون
تعصـب و پیـش داوری دربـاره محصـول آگاهـی پیـدا کننـد و به خرید
ترغیـب شـوند و در نتیجـه بـه طـور غیـر مسـتقیم فـروش در آینـده
بیشـتر مـی شـود .کارشناسـان فـروش مـی گوینـد حتـی اگر مشـتری
همـان لحظـه هـم محصـول را خریداری نکند ،باز هم شـرکت توانسـته
اسـت نـام خـود را در بـازار مشـتری حفـظ کند.

 .۴تسـهیل در رفع نیاز مشـتری :مشـتریان از طریـق تبلیغات می
تواننـد بفهمنـد کـه با محصـوالت و خدمات تولید کننـده های مختلف
مـی تواننـد نیازهایشـان را رفـع کننـد ،گزینـه هـای انتخابی بیشـتری
در دسـترس دارنـد و انتخـاب برایشـان آسـان تـر خواهد شـد.تبلیغات
نیازهـای مـردم را شناسـایی و در برطـرف کـردن آن کوشـش می کند.
 .۵گـردش مالـی و سـرمایه در جامعه :اگر تبلیغات نباشـد ،مصرف
کننـدگان بـه دلیـل بـی اطالعـی از کاال و خدمات با مشـکالت مختلف
مواجـه مـی شـوند و انگیـزه تولیـد کننـدگان بـرای سـرمایه گـذاری
ضعیـف مـی شـود در حالـی کـه تبلیغـات باعـث افزایـش مشـتری و
درآمـد ،تمایـل بیشـتر افـراد بـه بهتـر زندگـی کـردن و ابـزاری بـرای
گـردش سـرمایه در جامعـه شـده اسـت .تبلیغـات باعث می شـود افراد
بـرای بـه دسـت آوردن کاالهـای جدیدتـر و بـا کیفیـت تـر ،بیشـتر
بکوشـند تـا درآمـد بیشـتری کسـب کننـد .همیـن کار باعـث رونـق
کسـب و کار ،اشـتغال و کاهـش بیـکاری  ،گـردش سـرمایه ،تولیـد و
حیـات اقتصـادی کشـور می شـود .از این رو تولیـدات و کاالهای ایرانی
در برابـر رقبـای خارجـی خود رونق بیشـتری پیدا مـی کنند و صاحبان
کسـب و کارهـای کوچـک و بـزرگ کمتر با شکسـت مواجه می شـوند.
بـدون تبلیغـات مناسـب ،کسـب و کار شـما ممکن اسـت راکـد بماند و
سـوددهی الزم را نداشـته باشـد.

آشنایی با یکی از بهترین های ماکارونی

راهنمای
خرید

تک ماکارون خومشزه و متنوع

ظروف پخت و پز

بـی شـک امـروزه خانـواده ماکارونـی و پاسـتاها یکـی از پرطرفدارتریـن هـا در دنیـای خوردنـی هـا محسـوب می شـوند بـه خصوص در بیـن جوان ترهـا چراکه با تنـوع فـرم و روش های پخت
معصومه جمالی
توانسـته ذائقـه هـای مختلـف را راضـی کنـد .ماکارونـی هـا  چـه دم نکشـیده و بی رنگ با سـس های مختلف  ،چه دم کشـیده با ته دیگ سـیب زمینی برشـته  ،چه رشـته ای سـاده و چه در فرم
نویسنده
هـای مختلـف و حتـی در نقـش سـازه هـای مقـاوم ماکارونی در پروژه های تحقیقاتی مهندسـی دوسـت داشـتنی هسـتند .سـابقه تولید ماکارونـی در ایران به سـال  1313برمی گـردد که در آن
زمـان روزانـه حـدود  20تـا  30کیلوگـرم ماکارونـی تولیـد مـی شـد و چـون بیشـتر به مصرف کنسـولگری های خارجی می رسـید به آن رشـته فرنگـی نیز می گفتند .اکنون شـرکت های زیـادی در زمینه تولیـد ماکارونی
فعالیـت مـی کننـد کـه مـا امـروز بـه یکـی از پرافتخارترین آن ها یعنی شـرکت تک مـاکارون مـی پردازیم .با ما همراه باشـید.

دیروز و امروز تک ماکارون

شـرکت تـک مـاکارون در سـال  1373و پـس از تحـوالت صـورت
گرفتـه در جهـان در راسـتای تولید بهداشـتی و تغذیـه ای ماکارونی
در مقیاس انبوه ،با هدف تهیه غذای سـالم تاسـیس شـد و سـپس
اقـدام بـه خریداری پیشـرفته ترین ماشـین آالت و فنـاوری روز دنیا
کـرد .کارخانـه تـک مـاکارون بـا مسـاحت بیـش از  120هـزار متـر
مربـع شـامل سـالن های تولیـد ،انبار محصول ،انبار ملزومـات و مواد
اولیـه  ،فضاهـای اداری و رسـتوران و غیـره در فاصلـه  80کیلومتری
تهران واقع شـده اسـت.
تـک مـاکارون یکـی از شـرکتهای تولیدکننده محصـوالت غذایی
بـر پایه آرد اسـت و محصـوالت آن بـا تنوعـی بیـش از پنج محصول
رشـته ای و  10محصـول فرمـی بـه صـورت انبـوه در کلیـه نقـاط
کشـور توزیع می شـود و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
کیفیـت محصـوالت  ،ارزش تغذیـه ای باال و بسـته بنـدی زیبا باعث
شـده تـا محصـوالت تک مـاکارون مورد اقبـال عمومی قـرار گیرد.
تک ماکارون در سـال  ۱۳۸۲واحد آردسـازی آرد داران با گندم نرم
را تأسـیس کـرد و در سـال  ۱۳۸۴بـه راهانـدازی و بهرهبـرداری
واحـد دور دوم دسـت زد و هـم اکنـون بـا شـش خـط تولیـد
محصـوالت ماکارونـی قـادر اسـت بیـش از  450تـن

میتوانیـد مـواد غذایـی مختلـف را به غـذای کـودکان اضافه کنید تا
تغذیه مقوی تری داشـته باشـند .بیشـترین اسـتفاده از این محصول
در تهیـ ه پنـه اسـت و بـهدلیـل کیفیـت باالیـی کـه دارد میتوانیـد
غذایـی خوشطعـم را در زمـان کوتاهـی آمـاده و میـل کنیـد.

محصـوالت مختلـف را بـه بـازار ارائـه کنـد.
شـرکت تـک مـاکارون علاوه بـر تامیـن نیازهـای داخلـی و ارسـال
محصـوالت متنـوع ماکارونـی ،آرد بسـته بنـدی شـده و انـواع پـودر
کیـک درطعـم هـای مختلـف  ،در عرصـه جهانی نیز نامی شـناخته
شـده به شـمار می رود .کشـورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات
متحـده عربـی ،کویـت ،عراق ،ترکمنسـتان ،قزاقسـتان ،افغانسـتان،
هلنـد ،لبنـان ،اردن ،بحریـن ،کانادا ،سـومالی ،نیجریه ،تاجیکسـتان
و عربسـتان از مصـرف کننـدگان محصـوالت تک ماکارون به شـمار
مـی روند.
شـرکت تـک ماکارون مفتخر به دریافـت گواهی نامه های مختلف از
جملـه اسـتاندارد ایزو ،صادر کننـده نمونه  ،واحد نمونه کیفیت ،برند
محبوب و بسـیاری گواهی و نشـان دیگر در دوره های مختلف شـده
و یکی از پر افتخارترین تولید کنندگان داخلی اسـت.

محصوالت تک ماکارون

تـک مـاکارون بـا توسـعه و تنـوع محصـوالت خـود هم اکنون سـبد
کاملـی از محصـوالت غذایـی بر پایه آرد را بـه بازار مصرف عرضه می
کنـد  .ایـن محصوالت شـامل حدود  30مدل ماکارونی فرمی بسـیار
متنوع ،آرد سـفید و آرد سـبوس دار  ،انواع ماکارونی و اسـپاگتی در
چندیـن مـدل مختلـف  ،رشـته آش  ،انـواع سـوپ و ورمیشـل و
پاسـتاهای نیمـه آمـاده  ،روغن کنجد  ،الزانیـا ،مغزهای طعم دار
بـا نـام پیکونـات  13 ،طعـم مختلف پودر کیـک آماده و
پـودر پنکیـک و مافیـن  ،بیـش از  15مـدل پیکوتک
صبحانـه و چنـد مدل کورن فلکس هسـتند .در ادامه
یکـی از پروفـروش ترین ها و محبوب ترین محصوالت
تـک مـاکارون را به شـما معرفـی می کنیم.

پنه ریگاته از پر فروش ترین های تک
ماکارون

ایـن محصـول یکی از انواع ماکارونـی بوده که برای کودکانی
کـه عالقـهی زیـادی بـه غـذا ندارنـد میتواند جذاب باشـد.
شـکل متفـاوت آن با ماکارونیهای رشـتهای موجب شـده تا
کـودکان عالقـه بیشـتری بـه آن نشـان دهند .با
اسـتفاده از ایـن ماکارونـی و ترکیـب کردن
مـوادی ماننـد گوشـت ،قـارچ و
ذرت و حتـی سـبزیجات

پیکوتک ابلشیت مغزدار شکالیت محبوب ترین
محصول تک ماکارون

تک ماکارون عالوه
بر تامین نیازهای
داخلی ،در عرصه
جهانی نیز نامی
شناخته شده به
شمار می رود.
کشورهایمختلف
از جمله امارات
متحده عربی ،کویت،
عراق،ترکمنستان،
قزاقستان،افغانستان،
هلند ،لبنان ،اردن،
بحرین،کانادا،
سومالی،نیجریه،
تاجیکستانو
عربستانسعودی
از مصرف کنندگان
محصوالت تک
ماکارون به شمار
میروند

بالشـتک مغـزدار شـکالتی تـک مـاکارون بـا شـیر یـا بهتنهایـی،
بسـیار خوشـمزه اسـت .تـردی قسـمت خارجـی این بالشـتکها
در ترکیـب بـا طعم لطیف و خوشـایند شـکالت درون آن ،بسـیار
لذتبخـش اسـت .اگـر از صبحانههـای معمـول خسـته شـده اید
یـا کودکتـان میلـی بـه صبحانه های همیشـگی ندارد مـی توانید
بـا پیکوتـک شـکالتی در وعـده هـای صبحانـه تـان تنـوع ایجاد
کنیـد .آمـاده کردن این بالشـتکهای خوشـمزه به قدری آسـان
و سـریع اسـت کـه گاهـی شـما را وسوسـه خواهد کـرد آن را به
عنـوان میـان وعـده یـا عصرانـه هـم میل کنیـد یا بـه کودکانتان
بدهید.

نظرات مشا

پنـ ه تـک بهتریـن پنـه بیـن برندهـای ایرانیـه ،مـن کـه
خیلـی راضـی ام ازش هـم طعمـش خوبـه هـم شـکلش.
بعد پخت وا نمیره و سر ِوش راحته.
پنـه تـک خوبـه  ،امتحانـش کنیـد .تنهـا عیبـش حجـم کـم
هسـت .بسـته بـزرگ نـداره هر یه بسـته تقریبـا برای ۳تـا ۴نفر
مناسبه.
پاسـتای نـازک تـک مـاکارون فـوق العـاده خـوش طعمـه ،
کیفیـت قابـل قبولـی داره و خـوش خوراکـه.
برنـد تـک ،برنـد متمایـز و صاحـب سـبکیه .همیشـه از طعم و
طبـخ محصوالتش رضایـت دارم.
پیکـو تـک مـارک تـک مـاکارون خریـدم واسـه پسـرم بسـیار
خـوش طعـم و عالـی بـود .لـذت بـردم و نسـبت بـه حجـم کم و
گـرون محصـوالت مشـابه بسـیار بـه صرفه اسـت.
پیکـوی شـکالتی تـک خیلـی خوشـمزه و تـرده .کسـایی کـه
طعـم شـکالت رو دوسـت دارن حتمـا بخرند چون هم خوشـمزه
اسـت و هـم تـوی شـیر خمیر نمیشـه.
پاسـتای نیمـه آمـاده تـک ،کیفیـت پایینی داره و بعـد از طبخ
طعـم موندگـی میـده ،خریدش را پیشـنهاد نمی کنم .شـاید هم
بـا ذائقـه مـا جـور نیسـت ولـی مـزه خوبـی نـداره  ،به عنـوان یه
سـیر کننده هـم ارزش خریـد نداره.
مـن پـودر کیـکای مختلفی رو اسـتفاده کردم .تـک ،پودرکیک
هـای متنوعـی نـداره امـا همونایـی کـه داره واقعا از باقـی برندها
بهتـره .بـه خصـوص کاکائوییـش کـه اصال قابل مقایسـه نیسـت
.طعـم و غلظـت کاکائـوش خیلـی خوبه .بافت کیکم عالی میشـه.
فقـط حیـف کـه تو مغـازه هـا کمتر پیدا میشـه.
الزانیـای تـک کیفیـت و مـزه اش میانـه اسـت نه عالیـه نه بد،
نسـبت به قیمتش مـی ارزه.
مـن پاسـتا بـا طعم پیتـزای مارک دیگه ای رو خـورده بودم که
واقعا خوشـمزه اسـت ،به خاطر اون پاسـتای پیتزای تکخریدم
ولـی مـزه اش اصلا خوب نبود .بـه زور خوردم

وسـایل پخـت و پز همیشـه جـزو خریدهای مهم هسـتند چون
انتخـاب جنـس نامناسـب ،سلامتی اعضـای خانـواده شـما را به
مخاطـره مـی انـدازد .امـروزه بـازار ظـروف پخـت و پـز مملـو از
جنـس هـای مختلـف در طـرح هـای گوناگـون اسـت کـه بهتر
اسـت قبـل از خریـد ،مزایـا و معایـب جنـس هـای مختلـف
ایـن ظـروف را بهتـر بشناسـید .در ایـن جـا خصوصیـات چنـد
نـوع ظـروف پخـت و پـز پـر مصـرف را به طور خالصـه بیان می
کنیـم تـا بـا در نظر گرفتن آن ها و شـرایط اسـتفاده خود ،خرید
مناسـبی داشـته باشـید.اندازه بعضـی سـرویس های پخـت و پز
خیلـی کوچکتـر از چیـزی اسـت کـه بـه شـما اعالم می شـود.
اگـر خانـواده پرجمعیتـی داریـد یـا ظـروف پخـت و پـز را بـرای
اسـتفاده هنـگام مهمانـی هایتـان مـی خریـد حتما انـدازه های
بـزرگ تـر را انتخـاب کنیـد .بعضـی سـرویس هـا نیز فاقـد تابه
هسـتند بنابرایـن اگـر مایلیـد حتما تابه سـرویس مد نظـر را هم
داشـته باشـید به داشـتن یا نداشـتن تابه در آن دقت کنید .اگر
همه سـایزهای قابلمه های موجود در یک سـرویس را کاربردی
نمـی دانیـد یـا بـرای شـما مناسـب نیسـت بهتر اسـت بـه جای
خریـد سـرویس  ،قابلمـه هـای مـورد نیازتـان را بـه صـورت تک
خریـد کنیـد .خریـد تـک بـه مراتـب کمتـر از خریـد سـرویس
بـرای شـما آب مـی خـورد .ظـروف تفلـون بـا ایـن که سـبک و
ب مطمئنی محسـوب نمیشـوند چون
نچسـب هسـتند اما انتخا 
در تهیه آن از فلز کادمیم اسـتفاده میشـود و اگر وارد غذا شـود
مضـرات زیـادی برای سلامتی دارد .اما برای سـرخ کـردن ،واقعا
ظـروف مناسـبی هسـتند با رعایـت این نکته که هنگام اسـتفاده
از آن حتمـا از قاشـق ابـزار نـرم اسـتفاده کنیـد  .ظـروف چدن با
عمـر بـاال  ،مقاومـت در مقابـل حـرارت و پخش یکسـان حرارت،
گزینـه مناسـبی بـرای پخـت و پز محسـوب میشـوند امـا از آن
جـا کـه چـدن آلیـاژی از آهـن اسـت ایـرادی که می تـوان به آن
گرفـت سـنگین بـودن ظـروف اسـت .ظـروف اسـتیل بـه دلیل
ایـن کـه نـه زنـگ میزننـد و نه هیـچ واکنشـی به مـواد غذایی
نشـان میدهنـد ،سـالم ترین ظروف هسـتند اما بـه دلیل انتقال
مسـتقیم حـرارت ،ممکـن اسـت غـذا در آن زود بسـوزد  .ظروف
سـرامیکی ،بـا روکش نچسـب  ،بـدون ترکیبات مضـر و مقاوم به
خوردگـی هسـتند و حـرارت را بـه خوبـی پخـش میکننـد .تـا
زمانیکـه کامال سـالم هسـتند ،با خیـال راحت از آن ها اسـتفاده
کنید .بدنه و کف سـرویس های قابلمه سـرامیکی دارای چندین
الیـه اسـت و حـرارت را بـه خوبـی پخـش و منتقـل مـی کنـد .
ظـروف آلومینیومی بـه دلیـل خـروج آلومینیوم از ظـرف و ورود
به غذا باعث ایجاد یبوسـت ،اختالالت گوارشـی ،پوکی اسـتخوان
و آلزایمر می شـوند و مضر هسـتند .پس بهتر اسـت از آن برای
پخت و پز اسـتفاده نکنید اماحواسـتان باشـد آلومینیوم را با روی
اشـتباه نگیریـد چـون روی بر خلاف آلومینیوم ،ضـرری ندارد و
یکـی از قدیمـی تریـن ظـروف پخـت و پز بوده و هسـت.
ظـروف گرانیتـی نیـز ظروفی آلومینیومی هسـتند که بـا الیهای
گرانیـت پوشـانده شـده و دربـاره آن مـی تـوان گفـت ظـروف
گرانیتـی طعـم غـذا را تغییر نمی دهند .الیه نچسـب آن از سـایر
ظـروف نچسـب بـادوام تـر اسـت و غـذا در آن دیـر میسـوزد.
قیمت انواع سرویس قابلمه  ۸-۷پارچه در بازار
برند

ارزانترین مدل گرانترین مدل

تفلون

 545.000تومان  1.130.000تومان

استیل

 959.000تومان  7.480.000تومان

گرانیتی

 190.000تومان  4.800.000تومان

چدن

 700.000تومان  1.580.000تومان

روی

 480.000تومان

 650.000تومان

