
 

 به نام خدا
 

در اغلب مشاغل است و بخصوص  یاز اقالم کاربرد یکی زکاریم

کار  یزهای. ممیبا آنها روبرو هست شتریب یصنعت یدر آشپزخانه ها

از آنها  کیهر عتایشوند که طب یم یدسته بند یبه انواع مختلف

 لیاست زکاریمنحصر به فرد خود را خواهند داشت. م یها یژگیو

دانست زهایانواع م نیتر یاربردو ک نیتوان از جمله بهتر یرا م  

 

 عاتیداشته و هم در مقابل ما یشتریهم دوام ب لیاست یها زکاریم

ساختار خود را از  یچوب یزهایتفاوت بوده و مانند م یکامال ب

 یکار به انواع اقسام مختلف دسته بند یزهایدست نخواهند داد. م

 گریکدینسبت به  یمتفاوت یها یژگیاز آنها و کیشوند و هر یم

داشته  یمتفاوت یتوانند انتخاب ها یم دافرا لیدل نیدارند و به هم

ند.باش  

 

 

 یگریماده د چیشود و ه یساخته م لیتماما از است لیاست زکاریم

 یمعموال برا لیاست یها زکاری. مستین لیدر ساخت آن دخ

با آب  میمناسب خواهند بود که در معرض برخورد مستق یمراکز



 

 رییامکان زنگ زدن و تغ زهایم نگونهیرطوبت است چرا که ا ایو 

.حالت نخواهند داشت  

  
 میزکار استیل

 

 دیخر تیکه دارد قابل ییتنوع باال لیدار به دل هیپا لیاست زکاریم

که  دیها را خواهد داشت. توجه داشته باش قهیانواع مختلف سل یبرا

متناسب با  دیتوان یدارند و م یریمتغ یها اندازه ها زیم نگونهیا

.دیانتخاب کن دیخر یاندازه را برا نیخود بهتر ازین  

 

است که در  نهیزم نیاز مراکز معتبر در ا یکی آشپزآالت. شرکت 

را نسبت به خود جلب  یاریخود توانسته نظر بس تیطول دوره فعال

.دینما  



 

آن  تیفیشرکت هم از ک نیاز ا یکار آشپزخانه صنعت زیم دیبا خر 

خود  یمحصول اختصاص دیتوان یداشت و هم م دیواهخ نانیاطم

.دیکن هیته یرا سفارش   

 

ها،فست رستوران ،یصنعت یهامهم در آشپزخانه زاتیاز تجه یکی

در انواع  زکاری. مباشدیم زکاریها مشاپ یکاف یها و حتفود

 جیتفلون که البته را هیرو ای یچوب هیمثل رو شودیساخته م یمختلف

که البته درحال حاضر  باشدیم لیتمام است ای لیاست هیآن رو نیتر

 یادیز تیحساس (لیاست هی)روردمو نیوزارت بهداشت در ا

.باشد لیاست زکاریم تواندیم نهیگز نیدارد،پس بهتر  

 

مثله لبه دار  شودیساخته م یدرانواع مختلف زین لیاست زکاریم اما

ساخته  واریقرار گرفتن درکنار د یساده،که معموال لبه دار برا شای

استفاده کرد در وسط  توانیکه از دو طرف آن م زیو ساده ن شدیم

.ردیگیآشپزخانه قرار م  

 

 هاهیپا یو در انتها باشدیم لیاز است زهایم نیدر ا هاهیپا جنس

 یدارا یکیپالست هیپا کیدر تماس است(  نیکه با زم ی)قسمت

 میآن را تنظ توانیم طیمح بیکه متناسب با ش ردیگیقرار م گالژیر

. در کندیم یریکار جلوگ نیدر ح یکرد که از لرزش و لغزندگ

 فهیکه وظ شودیساخته م یپاتروک امبا ن یطبقه ا زیم نییقسمت پا



 

به عنوان  توانیاز آن م نیرا به عهده دارد و همچن هاهیاستحکام پا

از جنس ورق  زهایم یدر برخ هایاستفاده کرد، پاتروک زیطبقه ن

.شودینم هیکه توص شودیساخته م زهیگالوان  

 

:لیاست یهازکاریم نیاما ابعاد ا و  

 

که  باشدیمتر م یسانت ۶۵به صورت استاندارد  زهایم نیا عرض

باشدیم زین رییقابل تغ یبسته به درخواست مشتر . 

که  باشدیمتر م یسانت ۹۰به طور استاندارد  زین زهایم نیا ارتفاع

 رییمتر قابل تغ یسانت ۵در حدود  گالژیقابل ر هیالبته با داشتن پا

.هست  

به طور استاندارد در ابعاد  زین زهایم نیا طول

و البته بنا به  شودیمتر ساخته م یسانت( ۱۹۰_۱۰۰۱۲۰۱۵۰)

.هست رییقابل تغ یدرخواست مشتر  

 

 

 

 



 

لوازم آشپزخانه  و لوازم فست فود شاپ، یلوازم کاف انواع دیخر

 یفروشگاه تیاز سا تیفیک نیو باالتر متیق نیتربانازل یصنعت

!آشپزاالت   


