فرش ماشیین مرتی چند؟
یکـی از سـبک هـای زندگـی مـا ایرانیـان ارتبـاط زیـاد با
زمین اسـت .بیشـتر ما بر روی زمین نشسـت و برخاسـت
مـی کنیـم و حتـی هنـوز هـم خانـواده هایی هسـتند که
در خانـه شـان چیـزی بـه نـام مبلمان یا تختخـواب وجود
ندارد .همین سـبک از زندگی باعث شـده اسـت که خانه
هـای ایرانـی دارای المـان هـای جـذاب و دلنشـین و البته
گویـای ایـن فرهنگ باشـد .در کف منـازل ایرانی ها فرش
هـای خـوش نقـش و هـزار رنـگ پهن شـده اسـت که هر
کـدام دنیـا حـرف بـرای گفتـن دارد .تـا قبـل از صنعتـی

نام محصول

شـدن تولیـد فـرش ،بیشـتر خانه ها با فرش های دسـتی
یـا بقیـه کاالهـای کف پـوش ماننـد نمد ،جاجیـم و گلیم
مفـروش شـده بود اما با صنعتی شـدن فـرش ،خرید فرش
ماشـینی بـه دلیـل ارزانـی ،سـبکی ،تنـوع بـاالی نقـش و
رنـگ و همچنیـن ایجـاد نکردن حساسـیت های تنفسـی
رونـق گرفـت .از همـان ابتـدا فـرش هـای کارخانـه هـای
مشـهد و کاشـان بـه دلیـل کیفیـت و نقش های اسـتفاده
شـده ،مشـتریان بیشـتری داشـت و این موضوع تا به امروز
همچنـان ادامه دارد.

قیمت (تومان)

فرش نگین مشهد کد 2595

 2میلیون و  840هزار

فرش نگین مشهد کد 1010

 3میلیون و  906هزار

فرش نگین مشهد کد 1242

 4میلیون و  240هزار

فرش کاشان ،طرح فلورا

 3میلیون و  300هزار

فرش کاشان ،طرح هالیدی ،نقش برجسته

 3میلیون و 400هزار

فرش کاشان ،طرح گلورین

 4میلیون و  600هزار
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ساخت ایران

همه فرشها  ۱۲متری است

کسب و کارم را چگونه تبلیغ کنم؟
اگرچـه صدهـا راه و روش بـرای تبلیـغ و
نویسنده   :پائول ساجت
معرفی کسـب و کار وجود دارد اما سـعی
مترجم :سوده قدیمی
بـر ایـن بـود دربـاره مهـم تریـن دسـته
بنـدی هـای ایـن موضـوع توضیحـات
مختصـری داده شـود .مطلـب امـروز بـه آخریـن دسـته بنـدی روش هـای
تبلیغاتـی مـی پـردازد .امیدواریـم ایـده هـای خوبـی بـرای تبلیـغ و معرفی
کسـب و کارتـان در اختیارتـان قـرار داده باشـیم.
تبلیغـات آن الیـن :تبلیغاتـی کـه در اینترنـت مـی بینیـد بـا عنـوان
تبلیغـات آن الیـن دسـته بنـدی مـی شـوند ،در حقیقـت این تبلیغـات در
وب سـایت هـا و رسـانه هـای مجـازی و اجتماعی قرار مـی گیرند .تبلیغات
در اینترنـت یکـی از مقـرون بـه صرفه تریـن روش ها برای جذب مشـتریان
اسـت .صاحبـان کسـب و کار از ایـن طریـق با هزینه ای پایین تر نسـبت به
روش هـای دیگـر مـی توانند به طیفی از مخاطبان جهانی دسترسـی یابند.
بسـیاری از مشـتریان قبل از این که انتخاب کنند از چه کسـی خرید کنند،

کسـب و کارهـا را در اینترنـت جسـت وجو می کننـد .در این روش صاحبان
مشـاغل می توانند خدمات و محصوالتشـان را در صفحات مجازی و شـبکه
هـای اجتماعـی خـود معرفـی کنند برای مثال یک وب سـایت یـا وبالگ با
طراحـی خـوب مـی توانـد باعث ترغیب مشـتریان به خرید شـود .هر جایی
کـه فکـر مـی کنیـد مخاطـب هدف شـما بیشـتر از آن هـا بازدیـد می کند
و نسـبتا تبلیغـات ارزانـی ارائـه مـی کند مانند برخی سـایت هـای معروف،
وبلاگ هـا ،اینسـتاگرام ،فیـس بـوک و...یـک صفحـه کاری بـاز کنیـد و به
معرفـی محصـوالت خـود بپردازیـد .برخی مواقـع هم مبلغی پول به رسـانه
هـای اجتماعـی پرداخـت مـی کنید تا تبلیغات شـما را در صفحات رسـمی
خـود بگنجاننـد و بـر اسـاس مبلغـی کـه توافـق مـی شـود یـا ایـن که چه
تعـداد افـراد از آن بازدیـد مـی کننـد ،روی مخاطب هدف تمرکز می شـود.
در تبلیغـات اینترنتـی مـی توانیـد از خالقیـت هـای بسـیاری بـرای جذب
مشـتری اسـتفاده کنیـد مثلا مـی توانیـد در صفحـه مجازی خود پسـتی
ارسـال کنیـد یـا یـک ویدئـوی کوتـاه بسـازید و آن را در وبلاگ یـا صفحه

مجازی خود پسـت کنید و از دنبال کنندگان بخواهید هر چه بیشـتر پسـت
شـما را الیـک کننـد یـا یکی از دوسـتان خود را زیر پسـت شـما تگ کنند،
آن هـا برنـده یـک کاالی رایگان خواهند شـد .در این صورت افراد بیشـتری
از آن چـه شـما بـرای ارائـه دارید آگاه می شـوند.
ن الین برای تبلیغات خود اسـتفاده می کنید ،با جسـت
زمانی که از روش آ 
و جـوی برخـی کلمـات کلیـدی تبلیغاتی یا جسـت و جـوی عباراتی که به
کسـب و کار شـما مربـوط مـی شـود ،همـه ایـن هـا در نتایج یک جسـت و
جـوی اینترنتـی دیـده مـی شـود ؛ مثل باال آمـدن برخی کلمات یـا عبارات
در جسـت و جوی گوگل یا اینسـتاگرام .صاحبان مشـاغل با کمترین هزینه
ممکـن مـی تواننـد یک صفحـه کاری مجـازی راه بیندازند ،محتـوا و ویدئو
پسـت کنند و لینک وب سـایت های اصلی خود را در پسـت ها قرار دهند
و بازدیـد کننـدگان را از ایـن طریـق به سـوی وب سـایت اصلی خود سـوق
دهنـد .روش تبلیغـات آن الیـن مزایـای بسـیاری دارد کـه از مهـم ترین آن
ن به سـهولت در دسـترس و ارزان بودن آن اشـاره کـرد اما تنها
هـا مـی تـوا 
عیـب آن ایـن اسـت کـه گاهـی مخاطبـان اصلا پیـام تبلیغاتی را بـاز نمی
کننـد یـا نهایـت یـک بـار روی آن کلیـک کرده ،بـاز می کننـد و می بینند.
ایمیـل ها و پیامک هـای تبلیغاتی :در این روش شـما پیام تبلیغاتی
خود را به طور مسـتقیم به مشـتری ایمیل می کنید و دسـت شـما کامال

بـاز اسـت و مـی توانیـد پیام خـود را کوتاه یـا بلند انتخاب کنیـد ،صمیمانه
یـا رسـمی بنویسـید ،اطالعـات کامل در اختیار مشـتری قـرار دهید یا فقط
بخشـی از آن را .حتـی مـی توانیـد مخاطبان خـود را انتخاب کنید .تبلیغات
از طریق ایمیل می تواند کامال شـخصی سـازی شـود .شـما می توانید این
ایمیـل را بـه صـورت دسـتی خودتـان به مشـتریان بفرسـتید یا پیـام خود
را بـه یـک پایـگاه ایمیـل بفرسـتید تـا از آن طریـق به همه مخاطبان شـما
ارسـال شـود .نقطه شـروع این اسـت که بازار هدف را بشناسـید سـپس یک
پیشـنهاد جـذاب بـرای همه مخاطبان ایمیل کنید و پاسـخ های مشـتریان
را ارزیابـی کنیـد تـا ببینیـد کـدام دسـته از مشـتریان بـه این روش پاسـخ
مثبتی مـی دهند.
دسـته بعـدی از ایـن نـوع تبلیغـات پیامکـی از طریـق گوشـی هـای همراه
اسـت کـه متاسـفانه این روزهـا از کمترین میـزان خالقیت برخوردار اسـت
در حالـی کـه اگـر متـن پیـام ها کمی هوشـمندانه تر انتخاب شـود بهترین
اسـتفاده را از ایـن روش مـی تـوان کـرد .در ایـن روش نیـز اطالعات مربوط
بـه کاالهـا و خدمـات در چنـد خـط پیـام کوتاهـی بـه مشـتریان داده مـی
شـود .همچنیـن بـرای سـهولت در کار و دسترسـی بیشـتر بـه مخاطبـان،
پیامـک هـای تبلیغاتـی اغلب بـه یک پایگاه پیامکی فرسـتاده سـپس برای
مشـتریان ارسـال می شـود.

آشنایی با یک محصول ایرانی حاضر در منزل بسیاری از ایرانیان

راهنمای
خرید

آشزپخانهای شیک و مدرن
اب استیل الربز
معصومه جمالی
نویسنده

 2ویژیگ سینک ظرفشویی مناسب

امـروزه وجـود تجهیـزات جدانشـدنی آشـپزخانه هـا از قبیل سـینک ظرفشـویی ،هـود ،اجاق گازهـای صفحه ای و شـیر آالت مسـئولیت زیبایی و شـکل دادن به سـبک آشـپزخانه شما
را برعهـده دارنـد و شـرکت هـای مختلفـی در زمینـه تولیـد این تجهیزات مشـغول فعالیت هسـتند .از بیـن برندهای مطرح وطنی امروز قصد داریم با محصوالت اسـتیل البرز بیشـتر آشـنا
شویم .با ما همراه باشید.

رشکت صنایع استیل الربز

از کاربردهـا و سـلیقههای مختلف باشـند.

شـرکت صنایـع اسـتیل البـرز تولید کننـده و صادر کننده پیشـگام
سـینک ظرفشـویی اسـتیل در خاورمیانـه اسـت کـه فعالیـت خـود
را از اوایـل انقلاب در کارگاه تولیـدی  ۶۰۰متـری در داخـل شـهر
شـیراز آغـاز کـرد کـه کارش تولیـد سـینک ظرفشـویی بـود .امروز
بـا گذشـت بیـش از  ۳۵سـال از تولـد ایـن برند ایرانی ،اسـتیل البرز
هشـت کارخانـه صنعتـی دارد و بـه ادعـای خـودش فاصلـه کمی با
اسـتانداردهای اسـتیل جهـان دارد و حـرف اول را در تولید سـینک،
هـود و اجاقگازهـای ایرانـی میزنـد .اکنـون پـس از سـالها تجربه
ظرفیـت تولیـدات خود را در محصوالت سـینک ،اجـاق گاز ،هود ،فر
تـوکار و شـیرآالت بـه بیـش از  1.500.000قطعه محصول در سـال
ارتقـا بخشـیده و تولیـدات خـود را در بیـش از  200مدل مختلف به
بازارهای داخلی کشورهای مختلف جهان در آسیا ،آفریقا ،اقیانوسیه
و اروپـا عرضـه میکنـد .اسـتیل البـرز در تهیه مواد اولیه حساسـیت
زیـادی بـه خـرج مـی دهـد و عمده مـواد اولیه خود را کـه ورق های
اسـتیل بـا ترکیـب ۱۸درصـد کـروم و ۱۰درصـد نیکل اسـت عمدتاً
از کشـورهای فرانسـه و ژاپـن خریـداری می کند .ایـن ورق ها دارای
اسـتانداردهای  JISژاپن و  ASTMآمریکاسـت و از سـایر ورق های
موجـود بـراق تر ،جهت عملیات سـاخت و کشـش انعطـاف پذیرتر و
در مقابل اسـیدها و بازها مقاوم تر اسـت .از آن جا که تولید سـینک
های پرسـی با محدودیت هایی همچون کشـش همزمان سـه لگن
یـا دو لگـن بـا عمـق متفـاوت مواجه اسـت ،شـرکت صنایع اسـتیل
البـرز بـه راه انـدازی واحـد دیگری به نام «خـرم صنعت» جهت رفع
ایـن محدودیـت و تولید سـینک های جوشـی یا فانتزی اقـدام کرد.
بـه ایـن ترتیـب هـر یـک از قسـمت های سـینک بـه طـور جداگانه
قالب سـازی ،پرس و پالیش شـده و در نهایت توسـط ماشـین آالت
تمـام اتوماتیـک  CNCبـه یکدیگر متصل می شـوند ،بـه نحوی که
پـس از اتمـام مراحـل تولیـد سـینکی در اختیار مصرف کننـده قرار
ً
کاملا یـک تکـه و بـدون آثـار جـوش هسـتند .در
مـی گیرنـد کـه
سـینک هـای فانتـزی به علت تکنیک خاص تولید ،فرصت اسـتفاده
از ورق های ضخیم تر را فراهم کرده و پالیشـینگ مرحله به مرحله
موجـب کیفیـت بـاالی
محصـوالت تولیـد
شـده مـی شـود .از
سـوی دیگر به علت
سـاختار تولیـد و تعـدد قالـب هـا
تنـوع در فـرم و ابعـاد سـینک امـکان

محصوالت

پذیـر بـوده و محصـوالت شـرکت
در انـواع و مـدل هـای متفـاوت کـه
گاهـاً انحصـاری و توسـط واحـد طراحی
شـرکت تهیه می شـود ،تولید می شـوند
و مـی تواننـد پاسـخ گوی طیف وسـیعی

محصـوالت اسـتیل البـرز عبـارت انـد از :اجـاق گازهـای صفحـه ای
رومیـزی ،انـواع سـینک ظرفشـویی و هود.
اجـاق گازهـای صفحـه ای رومیـزی اسـتیل البـرز در چهـار مـدل
اسـتیل ،شیشـه ای سـرامیکی ،شیشـه ای اسـتیل و اجاق گاز دور
اسـتیل عرضه می شـود .برای سـاخت این گازها از شیشـه نشـکن
و ترموکوبـل های سـریع اسـتفاده شـده اسـت.
سـینک های اسـتیل البرز در مدل های توکار ،روکار و سـینک زیر
کابینتی تولید می شـوند .در سـاخت سـینک های اسـتیل البرز از
فـوالد ضـد زنـگ بهـره گرفتـه شـده اسـت واین سـینک هـا از نظر
ابعـاد و عمق لگن کامال اسـتاندارد هسـتند.
هودهـای اسـتیل البـرز علاوه بـر کیفیـت و زیبایی ،قـدرت مکش
فـوق العـاده ای دارنـد و از انتشـار بـوی غـذا در محیـط منـزل شـما
جلوگیـری مـی کنند.
تنـوع محصـوالت اسـتیل البـرز به همین جـا ختم نمی شـود و این
برنـد محصوالتـی نظیـر فـر تـوکار برقـی– گازی ،فـر تـوکار برقی -
هودهـای تخـت و مـورب ،ماکروویوهـای هیتـردار و  ...را نیز تولید و
روانـه بازار مـی کند.
تنـوع محصـوالت اسـتیل البـرز بسـیار باالسـت بـه طوری که شـما
در برخـورد بـا ایـن برنـد بـا  60مـدل سـینک 39 ،مـدل هـود68 ،
مـدل اجـاق گاز 2 ،مـدل ماکروویـو و  5مـدل شـیرآالت روبه رو می
شـوید و قطعـا بـا ایـن همـه تنوع دسـت شـما در انتخاب حسـابی
بـاز خواهـد بود.

گارانیت و خدمات پس از فروش محصوالت استیل
الربز

خدمات پس از فروش هر کاالیی نشـانگر کیفیت ،خدمت رسـانی و
احتـرام بـه حقوق مصرف کنندگان اسـت .با توجـه به تصویب قانون
سـازمان حمایـت ازمصرف کننـدگان ،کارخانجـات داخلی متعهد بر
ارائـه حداقـل  18مـاه گارانتـی و خدمـات پـس از فـروش به مصرف
کنندگان هسـتند .شـرکت اسـتیل البرز نیز برای حمایت از مصرف
کننـدگان خـود شـرایط گارانتـی به شـرح ذیـل را بـرای محصوالت
خـود در نظر گرفته اسـت:
محصـوالت سـینک ظرفشـویی اسـتیل البـرز علاوه بـر گارانتـی
 10سـاله شـامل خدمـات وارانتـی (گارانتی تعویض) اسـت و سـایر
محصـوالت شـامل گارانتـی بـا مـدت زمـان هـای مختلف به شـرح
ذیل هسـتند.
شیرآالت استیل البرز دارای  6سال ضمانت
اجـاق گازهـای اسـتیل البـرز دارای  18مـاه
ضما نت
فرهای استیل البرز دارای  24ماه ضمانت
مایکروویو های استیل البرز دارای  24ماه ضمانت
هود های استیل البرز دارای  24ماه ضمانت
دقـت داشـته باشـید بـرای حفـظ گارانتی محصـول از باز
کـردن بسـته بنـدی و نصـب به وسـیله سـرویس کاران غیر
مجـاز خـودداری کنید ،بد نیسـت بدانید نصـب و ایاب و ذهاب
سـرویس کاران جهـت نصب اولیه محصوالت اسـتیل البرز کامال
رایگان اسـت.

نظرات مشا

شرکتصنایع
استیل البرز با سال
ها تجربه در صنعت
تجهیزاتآشپزخانه
موفق به دریافت  
استاندارد های ایران
و     CEاروپا شده
و اکنون محصوالت
خود را عالوه بر
ایران در بیش از
 ۴۰کشور جهان از
جمله  کشورهای
خاورمیانه،خاور
دور ،کانادا ،جنوب
آفریقا،اقیانوسیه
و اروپا عرضه می
کند که این نشان
دهنده کیفیت باالی
محصوالت این
شرکت است

مـن گاز رومیـزی اسـتیل مـارک اسـتیل البـرز خریـدم ،بسـیار
کیفیتش پایین اسـت.در عرض دو هفته سـیم فندک شـعله وسـط
قطـع شـد کـه نمایندگـی مراجعـه و آن را درسـت کـرد .صفحـه
اسـتیلش هم سـیاه شـد که خود نمایندگی هر کاری کرد نتوانسـت
ایـرادش را برطـرف کنـد به نظـر من با این قیمت می تـوان گازهای
خیلـی بهتـری خرید.
مـن گاز صفحـه ای اسـتیل دارم ،اسـتیل البرز خیلـی با کیفیت و
عالیـه تو خریدش شـک نکنید.
یـک سـاله هـود شـومینه ای اسـتیل البـرز خریـدم .متاسـفانه به
رغـم ادعـای سـازنده هود به علت مشـکل در طراحی موتـور و پروانه
فلـزی آن دارای صداهـای اضافـی اسـت کـه ایـن مطلـب رو بعـد از
نصـب هـود متوجـه خواهید شـد .چون مـن قبل از خریـد این مدل
را از نزدیـک در نمایشـگاه دایمـی اسـتیل البرز دیده بـودم ولی اونجا
چـون خروجـی آن بـه مبدل و لوله خرطومی وصل نبود موقع تسـت
صدای کمی داشـت .ولی بعد از نصب توسـط شـرکت صدایی شـبیه
بـه سـوت کتـری از آن شـنیده شـدکه همـان موقع با اعتـراض من
هـود مرجـوع شـد و یـک عدد دیگر فرسـتادند که متاسـفانه آن هم
همیـن مشـکل را داشـت و کارشـناس نصـب مـی گفـت بـه خاطـر
خروجی آشـپزخانه شماسـت .در صورتی که حتی بدون اتصال لوله
خرطومی به سـوراخ دودکش آشـپزخانه هم همین مشـکل را دارد.
راسـتش مـن ایـن مـدل را بعد از کلی جسـت وجو در بـازار به خاطر
کـم صـدا بـودن خریدم که بعـد از خرید ونصب از انتخابم پشـیمانم
و متاسـفانه بـاز هـم نتیجـه اعتماد به محصول داخلی جز پشـیمانی
و ضـرر چیزی برایم نداشـت.
اجـاق گاز صفحـه شیشـه ای اسـتیل البـرز رو چنـد ماهـی اسـت
تهیـه و نصـب کردیـم .شـیک ،بـزرگ ،زیبـا و بـا کیفیت اسـت و به
راحتـی تمیـز می شـود.
هـود مـورب اسـتیل البـرز مکـش خیلی قـوی دارد .چـون 8دور
داره کـه تـا دور  6صـداش کمـه بعـد از دور  6تـا  8صـداش کمـی
زیـاد میشـه کـه طبیعیـه .ظاهـری شـیک ،صفحه فلت و سیسـتم
کاهنـده صدا هـم دارد.
مـن هـود اسـتیل البـرز خریـدم ،اوایـل خـوب بـود االن صـداش
خیلـی زیـاد شـده  .کال بایـد از مـدل هـای گرون تـرش خرید کنید
تـا کیفیـت داشـته باشـه .مدل هـای معمولی صـدای زیـادی دارند.
.

سـینک ظرفشـویی یکـی از مهم تریـن تجهیزات در آشـپزخانه
محسـوب مـی شـود و بـه دلیـل اسـتفاده زیـاد از آن در طـول
روز بهتـر اسـت انـواع آن را بشناسـیم تـا بـر اسـاس نیازمـان
بهتریـن گزینـه را انتخـاب کنیـم .مهـم تریـن کار بـرای خرید
یـک سـینک این اسـت که شـما بـا توجه بـه محدودیت فضای
آشـپزخانه خـود آن را انتخـاب کنیـد .اگـر ظـرف ها را با دسـت
میشـویید میتوانیـد بسـته بـه فضایـی کـه در اختیـار دارید از
سـینک های ظرفشـویی دو یا سـه لگنه اسـتفاده کنید .هرچه
تعداد لگن های سـینک ظرفشـویی بیشـتر باشـد برای شسـت
وشـوی همزمان مواد مختلف یا شسـت وشـو و آبکشـی ظروف
فضـای بیشـتری در اختیـار خواهیـد داشـت .انواع سـینک های
ظرفشـویی بـه لحـاظ نوع جنـس عبارت انـد از:
سـینک هـای اسـتیل معمـول تریـن مـدل سـینک در
آشـپزخانه اسـت و دارای مـدل روکار ،تـوکار و زیـر کار اسـت.
ایـن نـوع سـینک ها بایـد از جنس اسـتیل بدون آلیاژ باشـد تا
در مقابـل رطوبـت مقـاوم باشـد و زنـگ نزند و تغییـر رنگ پیدا
نکنـد .سـینک اسـتیل دارای قیمـت مناسـب  ،مقاومـت بـاال و
قابلیـت ضـد زنـگ زدگی و نظافت آسـان اسـت و بـه راحتی با
دکوراسـیون های مختلف هماهنگ می شـود  ،این نوع سـینک
در دو نوع مات و براق و سـاده و ضد خش در دسـترس هسـتند.
سـینک ظرفشـویی شیشـه ای نوع دیگری از سینک ها
هسـتند که سـطح رویی آن از جنس شیشـه سـکوریت نشکن و
لگن آن از جنس اسـتیل اسـت .این سـینک ها ظاهری بسـیار
شـیک دارند اما به سـبب احتمال ترک برداشـتن شیشـه  ،نشان
دادن لکـه آب و خـط و خـش  ،احتمـال آب افتـادن زیـر رنـگ
و احتمـال جـدا شـدن لگـن از صفحـه بـا اسـتقبال بـاال روبه رو
نیسـت و بهتر اسـت در آشـپزخانه شـلوغ از آن اسـتفاده نشود.
سـینک ظرفشـویی سـرامیکی از سرامیک سـاخته شده
و بـرای افـرادی کـه دوسـت دارند سـینک آشـپزخانه شـان هم
سـفید باشـد و با دیگر وسـایل آشـپزخانه هماهنگی بیشـتری
داشـته باشـد ،مناسـب است .سـینک سـرامیکی در مقابل خش
و ضربـه مقاومـت خوبـی دارد و بـه راحتـی هـم تمیـز می شـود
امـا قیمت نسـبتا باالیـی دارد.
سـینک ظرفشویی سنگی از سـنگ کوارتز تهیه میشود
و جلـوه خاصـی بـه آشـپزخانه تـان مـی دهد .این مدل سـینک
دارای مقاومـت بسـیار باالیی اسـت اما خـراش های احتمالی به
وجـود آمـده روی آن بـه وضوح دیده می شـوند.
سـینک ظرفشـویی گرانیتی از جدیدترین سینک هاست
کـه در رنـگ های مشـکی ،قهـوه ای ،دودی و  ...تولید می شـود.
سـینک گرانیتی سـاخته شـده از مواد پلیمری اسـت .این مدل
سـینک خط و خش را نشـان نمی دهد و رسـوبات نیز در آن ته
نشـین نمی شـود اما احتمال شکسـتگی آن ها نسـبتا باالست.
بـا توجـه بـه توضیحـات بـاال هر سـینکی را برای خریـد انتخاب
مـی کنیـد بهتر اسـت به عمق لگـن و ضخامت ورق اسـتیل آن
حسـابی دقـت کنیـد تـا خریـد راضی کننده ای داشـته باشـید.
عمـق لگـن سـینک ها بیـن  14تا  22سـانتی متر متغیر اسـت
شـما مـی توانیـد عمق مناسـب و دلخـواه خـود را انتخاب کنید.
معـروف تریـن برندهـای سیــنک ظرفشـویی در ایـران  ،لتـو ،
فرامکـو ،اخوان و اسـتیل البرز هسـتند.
قیمت انواع سینک ظرفشویی
برند
اخوان

ایلیا استیل

بیمکث
داتیس
کن

آریستون

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

 486.000تومان

 2.108.000تومان

 650.000تومان

 1.410.000تومان

 200.000تومان

 1.430.000تومان

 1.260.000تومان

 2.720.000تومان

---

 7.490.000تومان

 840.000تومان

 1.155.000تومان

