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شــركت صنايــع چينــی زريــن ايران با پيشــينه ای بيش از 130 ســال بــزرگ ترين 

كارخانجــات  توليدكننــده ظــروف چينــی در خاورميانــه و يكــی از مــدرن تريــن 

 ايــن صنعــت در جهان اســت و به همين ســبب توانايی صــدور توليدات خود به 

كشــور از جملــه آلمان، اســپانيا، ايتاليا، فرانســه، انگلســتان، ســوئد،  بيــش از 20 

كانــادا، عربســتان، امــارات متحــده عربی و هندوســتان  هلنــد، تركيــه، روســيه، 

 را دارا می باشد.

 )Fine Hard Porcelain(توليدات اين شركت طيف وسيعی از ظروف چينی سخت

كه در قالب رويه آرايی )مدل های( متفاوت و تحت دقيق ترين  را شامل می شود 

گل آرايی كيفــی توليد می شــود. ايــن محصــوالت از نظــر  كنتــرل   سيســتم هــای 

گســترده ای از ســليقه ها از ســاده  ع بوده و طيف  ح و نقش( نيز بســيار متنو  )طر

كالســيک را پوشش می دهد. تا مدرن و 

 عــالوه بــر ايــن چينــی زريــن ايــران اوليــن و تنهــا توليدكننــده ظــروف چينــی بــا 

فنــاوری دكور داخل لعابــی)In- Glaze Decoration( در ايران اســت. اين ظروف با 

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

كاماًل مناســب هســتند  مكــرر در مايكروفــر و شستشــو در ماشــين هــای ظرفشــويی 

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

صنایع چینی زرین ایران
 

مساحت: 150,000 متر مربع
پرسنل: 1,200 نفر

چينی زرين ايران
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 چينــی زريــن ايــران بارهــا بــه عنــوان صــــادركننده و توليدكننــده نمونــه كشــور و همچنيــن واحــد نمونــه بيمــه و صنعــت ســبز كشــور برگزيــده شــده اســت و گواهينامه  های 

 ISIRI  1164اســتاندارد ملی ،ISO/ IEC17025 گواهينامه  تأييد صالحيت آزمايشــگاه همكار كننده، پروانه صادرات به اروپا CE، پروانه بهداشــت،   رعايت حقوق مصرف  

كارنامه خود دارد. و استانداردهای بين المللی ISO 14001 ،OHSAS 18001  و  ISO 9001  را در 

تندیس های افتخار

تنديس های افتخار

واحد نمونه استاندارد
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کننده نمونه استان تهران صادر 
وزارت بازرگانی

ISO 9001 
TUV NORD

 ISO 14001
TUV NORD

OHSAS 18001
TUV NORD

کشور کننده نمونه  صادر 
وزارت بازرگانی

CE گواهینامه
پروانه صادرات به اتحادیه اروپا

کیفیت تندیس زرین 
کشور کیفیت  جشنواره 

کشور صنعتی  نمونه  واحد 
ایران خانه صنعت و معدن 

تندیس زرین برند محبوب
برگزیده جشنواره ملی برند برتر

واحد برتر صنایع غذایی و بهداشتی
وزارت بهداشت

واحد صنعتی نمونه
وزارت صنایع و معادن

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
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ويژگی محصوالت

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

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

قابلیت چیدمان و دسته بندی آسان

 آزمايشــگاه چينــی زريــن ايران كه يكی از مجهزترين آزمايشــگاه های ســراميک در جهان می باشــد، از ســوی ســازمان اســتاندارد ايران به عنوان آزمايشــگاه همــكار برگزيده

كيفيت توليد می شوند.  شده است. محصوالت چينی زرين با پشتوانه دانش فنی بسيار باالی سازمان و استفاده از مدرنترين تجهيزات و تعهد شديد ما به 

گيرند.  گيری و تجزيه و تحليل قرار می  كيفيت، پارامترهای فيزيكی و شيميايی توليدات به طور دائم و با دقت بسيار باال مورد اندازه  برای به وجود آوردن  يک محصول با 

همچنين  و  وارداتی  اوليه  مواد  ترين  خالص  و  ترين  مرغوب  از  استفاده  واسطه  به  زرين  چينی  محصوالت  بدنه 

رو  همين  از  و  برخوردارند  بااليی  بسيار  استحكام  از  گراد  سانتی  درجه   1400 تونلی  عظيم  های  كوره  در   پخت 

كف قطعات محصوالت چينی زرين مطابق با روش  چينی سخت )Hard Porcelain( ناميده می شوند. لبه، بدنه و 

گيرند تا از استحكام   استاندارد ملی ISIRI 17771 و استاندارد بين المللی BSEN 12980 مورد آزمون ضربه قرار می 

گردد.  آنها در برخورد با اجسام سخت اطمينان حاصل 

با درج لوگو اختصاصی هتل، رستوران يا سازمان خود، اجازه دهيد تا ميهمان ها در هنگام لذت بردن از پذيرايی با نشان 

تجاری و ســبک خاص ميهمان نوازی شــما آشــنا شــوند. چينی زرين ايران با اســتفاده از فناوری دكور داخل لعابی نشــان 

كثريت قريب به اتفاق هتل های  تجاری شما را هم روی محصوالت و هم در ذهن مشتريان ماندگار می كند. در حال حاضر  ا

4 و 5 ســتاره كشــور، جمع كثيری از با پرســتيژترين رســتوران ها، ارگان ها، ســازمان ها، بانک ها و موسسات مهم دولتی و 

ج لوگو اختصاصی چينی زرين ايران بهره می گيرند. ج كشور از امكان در خصوصی نظير خطوط هواپيمايی در داخل و خار

كه عالوه بر ظرافت و زيبايی و  گونه ای است  گرفتن فرهنگ مصرف به  طراحی قطعات هتلی چينی زرين با در نظر 

كاربری را ميسر ساخته است. به عالوه طراحی هوشمندانه قطعات و  رعايت اصول ارگونومی، استفاده در حد اعالی 

كمترين فضا در هنگام انبارش و حمل و نقل سريع و آسان آنها  گرفتن آنها، اشغال  قابليت دسته بندی و روی هم قرار 

در زمان ارائه سرويس را امكان پذير نموده است.
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ويژگی محصوالت

گذری سپیدی و نور 

كرد. هر دو پارامتر  كيفيت می توان به سپيدی و ميزان نورگذری آن اشاره  از ويژگی های ظاهری يک ظرف چينی با 

گفتنی است چينی  گيرند.  كنترل قرار می  گيری و  توسط تجهيزات مخصوص در آزمايشگاه چينی زرين مورد  اندازه 

زرين ايران با معرفی بدنه FDC  )با شماره ثبت اختراع 88626( با درجه سپيدی 91% ، سختی لعاب 5/5 موهس و 

نورگذری بسيار باال در هر سه پارامتر، ركورد دار  صنعت چينی سازی در جهان است.

بهداشتی ترین ظروف غذاخوری و مطلقًا عاری از هرگونه مواد مضر برای سالمت انسان و محیط زیست

مقاومت بسیار زیاد لعاب در برابر خش

 EN 101 و استاندارد بين المللی ISIRI 3996 ما ميزان سختی لعاب محصوالت خود را به روش آزمون استاندارد ملی 

دائمًا اندازه گيری می كنيم. لعاب محصوالت چينی زرين با درجه سختی 5/5 موهس يكی از سخت ترين لعاب ها در 

ع خود به شمار می رود. اين لعاب بسيار براق، شفاف و بسيار سخت يكی از وجوه تمايز آن نسبت به ساير محصوالت   نو

كند و از سوی ديگر سهولت  كه از يک سو جلوه درخشان و دلنشينی را برای ساليان دراز حفظ می  موجود در بازار  است 

در شستشو را به ارمغان می آورد.

كسيد سرب برای به وجود آوردن براقيت بيشتر استفاده از ا  در بدنه و لعاب برخی از ظروف غذاخوری غير استاندارد 

براق و شفاف،  لعابی بسيار  با وجود داشتن  زرين  انسان مضر است. در محصوالت چينی  برای سالمت  كه   می شود 

كادميوم و يا هر ماده مضر ديگری وجود ندارد. صحت اين مطلب به وسيله آزمون  كوچكترين اثری از سرب،  مطلقًا 

 AAS و به روش  ISO 4531-1 استاندارد بين المللی ، ISIRI 6632 كنترل ميزان سرب و كادميوم مطابق با استاندارد ملی 

گيرد. كنترل مداوم قرار می  )طيف جذب اتمی( مورد 
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و  چينی  صنعت  در  ما  سال  تجربه   130 از  بيش  از  گيری  بهره  با  فرآورده  اين 

صنعت  آالت  ماشين  ترين  مدرن  و  اوليه  مواد  مرغوبترين  از  استفاده  سراميک، 

چينی سازی در جهان توليد شده است.

كيفيت و درخشندگی لعاب ظروف خريداری شده موارد زير را به  به منظور حفظ 

شما توصيه می نماييم:

و  استاندارد  غير  های  چنگال  و  قاشق  همچون  نامرغوب  فلزی   1-قطعات 

كباب به دليل سختی بسيار زياد لعاب بدنه چينی به راحتی توسط  سيخ های 

كارد و چنگال های استاندارد استفاده  چينی دچار خوردگی می شوند لذا حتمًا از 

خودداری  ها  ديس  لبه  روی  بر  كباب  فلزی  سيخ  كشيدن  از  همچنين  نماييد. 

كه ممكن  نماييد، در  غير اين صورت ذرات فلز روی سطح ظرف باقی  می ماند 

كشيدن  هنگام  شود  می  )توصيه  شود.  آن  های  لبه  شدن  سياه  موجب   است 

كباب، بين لبه ديس و سيخ تكه ای نان قرار دهيد  تا از سياه شدن   سيخ ها  از 

لبه ديس جلوگيری شود.(

كه قابليت چيدمان روی هم  2- طراحی ظروف چينی زرين ايران به نحوی است 

های  ضرورت  به  بنا  چينی  ظروف  های  پايه  كه  آنجا  از  دارد.  را  بندی  دسته  و 

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 

تخت  ظروف  بندی  دسته  زمان  در  شود  می  پيشنهاد  لذا  نمايد،  ايجاد  خش   و 

يكديگر  روی  بر  زياد  تعداد  دادن  قرار  جايی  از  به  جا  هنگام  الخصوص  علی 

رسانی  آسيب  موجب   يكديگر  روی  بر  ظروف  زياد  تعداد  وزن  تا  گردد   خودداری 

كدر شدن سطح بشقاب ها نگردد. قرار دادن يک  به لعاب ظروف زيرين و طبعًا 

كرد.  كمک خواهد  دستمال بين ظروف به حفظ سالمت آنها  

از مواد شوينده استاندارد و به ميزان مشخص شده برای شستشوی  3- همواره 

ظروف استفاده نماييد. همچنين استفاده از مواد سفيدكننده مانند وايتكس برای 

سالمت انسان مضر است. ليكن 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 يكديگر 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 را در محلی كه 

قابل رويت باشد، نصب نماييد.

راهنمای نحوه  استفاده و نگهداری از ظروف چینی هتلی

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

گرانبها همچون جواهری 

کاتالوگ ویژگی محصوالت با این عالئم نشان داده شده است: در این 

دكور شــده با طالی ناب )پالتين(

مقاومت باال در برابر شكستن

PVD آبكاری شده به روش

جال و درخشش فوق العاده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كوره های قدرتمند  گراد به  كوره های 900 درجه سانتی  سوم و نهايی به جای 

1200 درجه سانتی گراد مخصوص پخت داخل لعابی می فرستند. فرآيند حساس

كــه بــه روش »داخــل لعابــی« بــا نقــوش طاليــی دكــور   بــرای تزييــن محصوالتــی 

 شــده اند،  از اليه ای ضخيم از طالی 24 عيار اســتفاده می شــود تا شستشــوهای

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

طاليــی  رنــگ  و  مــات  ای  جلــوه  طاليــی  نقــوش  بــه  روش  ايــن  از  اســتفاده    

كه مشــابه آن در ظروف طالدار عــادی وجود ندارد. به خاطر  بــی نظيری می دهد 

كــه بــا طالی داخــل لعابــی تزيين شــده انــد )همانند داشــته باشــيد، محصوالتــی 

كــه از طــالی 24 عيــار ســاخته شــده( بــه خاطــر انعطــاف زيــاد طــال   زيــور آالتــی 

كــه ايــن مطلــب   ممكــن اســت بــه مــرور  زمــان در حيــن اســتفاده خــش بيافتــد 

كار رفته در اين محصوالت و ماهيت  خود نشانگر ضخامت زياد نقوش طاليی به 

  فلــز طــال اســت، ولــی نگرانــی از بابــت از بيــن رفتــن ايــن نقــوش وجــود نــدارد 

گــذر زمــان تنهــا  گرانبهــای ديگــر،  نگهــداری صحيــح در   البتــه هماننــد هــر شــئ 

به ارزش معنوی آن می افزايد.

چينی  لعاب  تا  شود  می  كنترل  ما  توسط  ظرافت  با  چينی  ظروف  سوم  پخت 

ذوب شود بدون آنكه به ظرف يا نقش روی آن در اثر شدت حرارت آسيبی وارد 

نشيند.   می  فرو  لعاب  داخل  آرامی  به  ظروف  روی  نقوش  ترتيب  بدين  شود. 

 لعاب براق و شفاف چينی زرين به صورت پوششی بسيار سخت روی نقوش را 

ح و نقش روی ظرف در برابر شستشوهای  می پوشاند و به اين ترتيب مقاومت طر

مكرر در ماشين ظرفشويی به ميزان قابل مالحظه ای افزايش يافته و شستشو 

با مواد شوينده استاندارد و درجه حرارت باالی ماشين های ظرفشويی اثری بر 

روی  نقوش  ثبات  ترتيب  اين  به  داشت،  نخواهد  محصوالت  اين  درخشندگی 

به  محصوالت  اين  همچنين  گردد.  می  تضمين  العمر  مادام  صورت  به  ظروف 

ظروف  ع  نو ترين  بهداشتی  ظرف،  روی  ح  طر با  غذايی  مواد  تماس  عدم  دليل 

به  چينی  روی  نقوش  شدن  پوشيده  عالوه  به  گردند.  می  محسوب  غذاخوری 

وسيله لعاب شفاف و براق سبب ايجاد درخشش و براقيت بيشتر اين محصوالت 

كردن ظروف از سوی ديگر می شود.  از يک طرف و سهولت شستشو و تميز 

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

روكش شده با فلزات گرانبها )طال، نقره، تيتانيوم(

گراد مقاوم در برابر حرارت تا 200 درجه سانتی 

FDA 100% بهداشتی مطابق الزامات استاندارد دكور داخل لعابی

قابل استفاده در مايكروفر

شفاف و درخشان

دكور داخل لعابی
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 فرهنــگ و تمــدن چنــد هــزار ســاله ايرانيــان همــواره شــاهد ميهمــان نــوازی ايــن 

 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 هــر شــرايطی تأميــن آســايش و راحتــی وی را

 سرلوحه امور قرار داده اند.

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

گيری از آخرين دســتاوردهای ســاخت ظــروف چينی كوشــيده تــا با بهــره   همــواره 

 در جهــان، بــا توليــد و عرضــه بهتريــن كيفيت و ظريــف ترين و زيبــا ترين ظروف،

كاملی در خــور شــأن و اعتبار ميزبــان ايرانی  زمينــه را بــرای پذيرايــی بــی نقــص و 

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

» احساس خوب ميزبانی «. ترديدی نيست كه در اين راه همچون گذشته نيازمند 

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

كــه همگام با پاســخگويی بــه نيازهای داخل كشــور از طريق صادرات  آرزومنديــم 

كيفيت و زيبا به اقصی نقاط جهان، نماينده شايسته ای از  گسترده محصوالتی با 

فرهنگ غنی ميهمان دوستی و ميهمان نوازی ايرانی باشيم.

احساس خوب میزبانی

احساس خوب ميزبانی
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فهرست

شهرزادهما هتلی کواترو هتلی 49

ایتالیا افوینچیرادیانس

2026 16 10
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اقالم تشكيل دهنده
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اقالم تشكيل دهنده
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اقالم تشكيل دهنده
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اقالم تشكيل دهنده
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آرم ولوگوی اختصاصیمشتريان

اقالم تشكيل دهنده
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اقالم تشكيل دهنده
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کنید! سبک پذیرایی خود را انتخاب 



9

فهرست
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كالسيک ليوان 
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كن پريمو ليوان با چای صاف 
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ظرف دردار تخم مرغی
ظرف كاسرول مستطيل دردار كوچينا

62
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74کارد و چنگال زرین

اقالم تشكيل دهنده
ويژگی كيفی كارد و چنگال

سرويس مدرن اورينت ساده
سرويس كالسيک اورينت ساده

سرويس فرمال اورينت ساده
سرويس پذيرايی )كفگير و مالقه(

76
77
78
79
80
81

46آسترو

اقالم تشكيل دهنده
سمن

48
49





هتلی 49

شــود  مــی  شــامل  را  چينــی  ظــروف  انــواع  از  وســيعی  طيــف  هتلــی 49  آرايــی  رويــه 

پذيرايــی  صنايــع  و  هــا  رســتوران  هــا،  هتــل  در  اســتفاده  بــرای  اختصاصــًا  كــه 

از  مــدرن  بســيار  ظاهــری  كنــار  در  كارايــی  و  دوام  بــر  كيــد  تأ اســت.  شــده   طراحــی 

ويژگی های رعايت شده در طراحی اين رويه آرايی می باشد.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر



              

اقالم تشکیل دهنده هتلی 49

دیس پیتزا
296 mm

 800 gr
کد: 091/049/0030

بشقاب تخت 25
259 mm

665 gr
کد: 001/049/0025

پیاله 12
119 mm
 215 gr

کد: 003/049/0012

دیس بیضی 35
355 mm

 1200 gr
کد: 007/049/0035

بشقاب تخت 23
230 mm

490 gr
کد: 001/049/0023

ساالدخوری 6 نفره
267 mm

 865 gr
کد: 018/049/0006

دیس بیضی 32
327 mm

 930 gr
کد: 007/049/0032

بشقاب تخت 20
200 mm

360 gr
کد: 001/049/0020

ساالدخوری 3 نفره
184 mm

 330 gr
کد: 018/049/0003

دیس بیضی 26
260 mm

 420 gr
کد: 007/049/0026

بشقاب تخت 16
160 mm

225 gr
کد: 001/049/0016

ساالدخوری 1 نفره
158 mm
 266 gr

کد: 018/049/0001

کباب 40 دیس 
401 mm
 1200 gr

کد: 065/049/0040

گود 23 بشقاب 
235 mm

540 gr
کد: 002/049/0023

پیاله دسته دار
106 mm

271 gr
کد: 051/049/0010

کباب 36 دیس 
359 mm

 830 gr
کد: 065/049/0036

گود 20 بشقاب 
197 mm

435 gr
کد: 002/049/0020

زیر پیاله
161 mm
225 gr

کد: 058/049/0016

کباب 32 دیس 
318 mm

 710 gr
کد: 065/049/0032

پیاله 16
162 mm

 450 gr
کد: 003/049/0016

جا تخم مرغی
135 mm

 165 gr
کد: 047/049/0013

سینی سلف
360 mm
1255 gr

کد: 083/001/0036

بشقاب تخت 27
276 mm

780 gr
کد: 001/049/0027

پیاله 13
135 mm

 305 gr
کد: 003/049/0013

دیس الزانیا
378 mm

1550 gr
کد: 063/059/0040

بشقاب تخت 31
311 mm
1050 gr

کد: 001/049/0031

پیاله 14
142 mm

 400 gr
کد: 003/049/0014



              

اقالم تشکیل دهنده هتلی 49

قوری چایخوری سه فنجان
793 cc
645 gr

کد: 005/049/0003

ظرف خردل
50 cc
60 gr

کد: 057/049/0050

فنجان  و نعلبکی چایخوری
160 mm - 80 mm

230 gr -  205 gr
کد: 004/049/0008

کد: 019/049/0016

قوری چایخوری دو فنجان
380 cc
403 gr

کد: 005/049/0002

گلدان 20
200 mm
365 gr

کد: 015/049/0020

فنجان  و نعلبکی قهوه خوری
136 mm - 63 mm

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

سس خوری 4 نفره
325 cc
275 gr

کد: 020/049/0004

گلدان 16
160 mm

240 gr
کد: 015/049/0016

کاغذی جای دستمال 
115 mm
 360 gr

کد: 030/049/0011

سس خوری 1 نفره
103 cc
130 gr

کد: 020/049/0001

گلدان 13
130 mm

160 gr
کد: 015/049/0013

جای خالل دندان50
22 cc
 50 gr

کد: 060/049/0050

شیرخوری 2 نفره
170 cc
165 gr

کد: 029/049/0170

لیوان سوئدی
335 cc
255 gr

کد: 017/068/0360

جای خالل دندان49
45 mm

 60 gr
کد: 060/049/0040

ســت 4 پارچه نمــک، فلفل و 
جای خالل دندان 

232 gr
کد: 016/049/0904

شیرخوری 1 نفره
50 cc
55 gr

کد: 029/049/0045

سماق پاش
114 cc
95 gr

کد: 023/049/0090

قندان
200 cc

222 gr
کد: 006/049/0006

نمک پاش
78 cc
80 gr

کد: 011/049/0070

قوری قهوه خوری دو فنجان
332 cc

411 gr
کد: 050/049/0002

ظرف قند و شکر
90 mm
190 gr

کد: 059/049/0009

فلفل پاش
56 cc
50 gr

کد: 022/049/0055

قوری قهوه خوری سه فنجان
640 cc

674 gr
کد: 050/049/0003

شکردان
200 cc
216 gr

کد: 043/049/0006

زیر سیگاری
90 mm
 140 gr

کد: 014/049/0009
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وگاس

رويه آرايی: هتلی 49

دكور داخل لعابی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر

هتلی 49
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دكور داخل لعابی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر

هتلی 49

آرم و لوگو اختصاصی مشتریان

رويه آرايی: هتلی 49





کواترو هتلی 

هماهنــگ بــا ظــروف هتلــی 49 رويــه آرايی هتلــی كواترو بــا طراحی چهارگوش ســاده و 

كارآمدی، انتخاب ســنجيده هتل ها و رســتوران هايی  جذاب خود و با تكيه بر نهايت 

كنار رويــه آرايی  كــه تمايــل به متمايــز بــودن دارند.ايــن مجموعه مــی توانــد در   اســت 

هتلی 49 به صورت مكمل و يا به تنهايی به بهترين نحو ميز غذا را آراسته كند.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر
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کواترو اقالم تشکیل دهنده هتلی 

ساالدخوری 25
253 mm

 875 gr
کد: 018/074/0025

بشقاب تخت 27
271 mm

 850 gr
کد: 001/074/0027

ساالدخوری 18
181 mm
 365 gr

کد: 018/074/0018

بشقاب تخت 25
250 mm

 650 gr
کد: 001/074/0025

ساالدخوری 16
160 mm
 245 gr

کد: 018/074/0016

ساالدخوری 14
140 mm

 190 gr
کد: 018/074/0014

کباب 40 دیس 
401 mm
 1230 gr

کد: 065/049/0040

کباب 36 دیس 
359 mm

 830 gr
کد: 065/049/0036

کباب 32 دیس 
318 mm

 710 gr
کد: 065/049/0032

فنجان چایخوری
80 mm
 205 gr

کد: 004/049/0008

گود 22 بشقاب 
225 mm

 470 gr
کد: 002/074/0022

ظرف قند و شکر
98 mm
 190 gr

کد: 059/074/0009

بشقاب تخت 20
202 mm
 385 gr

کد: 001/074/0020

بشقاب تخت 16
163 mm

 260 gr
کد: 001/074/0016

نعلبکی چایخوری
163 mm

 260 gr
کد: 019/074/0016
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هتلی كواترو

وگاس

رويه آرايی: هتلی كواترو

دكور داخل لعابی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر





هما

ايــن رويــه آرايــی به شــكل خاص برای اســتفاده در خطــوط هواپيمايی طراحی شــده 

كنار نهايــت زيبايی و  كارايــی و قابليت قرارگيری مناســب روی هــم را در  كثــر  كــه حدا

كيفيــت ارائــه مــی نمايــد. در عين حــال اســتفاده از اين رويــه آرايی در رســتوران های 

مجلل انتخابی به جا خواهد بود.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر



22

              

اقالم تشکیل دهنده هما

بشقاب مربع 8
76 mm

 45 gr
کد: 001/029/0008

بشقاب مربع 21
211 mm
 346 gr

کد: 001/029/0021

پیاله مربع 11
104 mm

 160 gr
کد: 003/029/0011

پیاله مربع 9
89 mm
 130 gr

کد: 003/029/0009

دیس مستطیل 29
286 mm

 692 gr
کد: 007/029/0029

دیس مستطیل 19
198 mm

 460 gr
کد: 007/029/0019

دیس مستطیل 15
149 mm

 135 gr
کد: 007/029/0015

فنجان  و نعلبکی چایخوری
147 mm - 74 mm

160 gr -  140 gr
کد: 004/029/0008

کد: 019/029/0015

نمک پاش و فلفل پاش
 19 cc - 19 cc

28 gr -  28 gr
کد: 011/029/0012
کد: 022/029/0012

بشقاب مربع 15
147 mm

 170 gr
کد: 001/029/0015

بشقاب مربع 19
183 mm

 250 gr
کد: 001/029/0019

کاسترول دیس 17 
170 mm
 320 gr

کد: 061/029/0017
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هما

زرین

رويه آرايی: هما
مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(



24

آرمدار )ایران ایر)

رويه آرايی: هما

دكور داخل لعابی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر

هما



25

دكور داخل لعابی

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر

شبنم

رويه آرايی: هما

هما





 ) Fine Diamond China ( F.D.C 
جهــان  در  شــده  توليــد  )چينــی(  پرســالن  تريــن  مرغــوب  تجــاری  نــام  مخفــف   FDC

كــه حاصــل تالش چند ســاله تيــم تحقيق و توســعه چينــی زرين ايران می باشــد.  اســت 

 اين محصول، با شماره 88626 به عنوان اختراع به ثبت رسيده و برای نخستين بار در 

سال 2015 در نمايشگاه فرانكفورت آلمان و سپس در سومين همايش ساالنه چينی زرين  

كارخانه و در قالــب رويه آرايی اصيــل و ايرانی بنام   بــه عنــوان جديدترين دســتاورد ايــن 

»شهــــــرزاد« رونمايــی شــد. FDC  بــا درجــه ســپيدی 91%،  ســختی بدنه 7/5 و ســختی 

لعــاب 5/5 موهــس، شــفافيت و نورگــذری بــی نظير از جملــه مرغوب تريــن بدنه ظروف 

 چينی در جهان به حســاب می آيد كه به توليد انبوه رســيده و از ســاير انواع ظروف چينی 

چــه بــه لحــاظ خــواص فيزيكــی و چــه از نظــر ظاهــری بــه طــور محســوس برتــری دارد.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر

شهرزاد

از همــان نــگاه اول شــهرزاد شــما را بــا خود به دنيای قصــه های خيال انگيز مــی برد. يک 

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

كامــاًل منطبق با اصــول ارگونومی  مبــدل ســاخته اســت. در اوج اصالــت و زيبايی، شــهرزاد 

طراحــی و توليد شــده اســت تا دلنشــين ترين انتخــاب برای بانــوی ايرانی امروزی باشــد. 
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اقالم تشکیل دهنده شهرزاد

دیس بیضی 38
385 mm

 1040 gr
کد: 007/078/0038

فنجان  و نعلبکی چایخوری
151 mm - 83 mm

160 gr -  150 gr
کد: 004/078/0009
کد: 019/078/0015  

ساالد خوری
263 mm

770 gr
کد: 018/078/0026

بشقاب غذاخوری
268 mm

 530 gr
کد: 001/078/0027

پیاله 21
260 mm

370 gr
کد: 003/078/0021

پیاله 18
177 mm

 260 gr
کد: 003/078/0018

پیاله 14
138 mm

 145 gr
کد: 003/078/0014

بشقاب میوه خوری
204 mm

 260 gr
کد: 001/078/0020

شیرخوری)شکرریز)
290 cc
 180 gr

کد: 029/078/0315

دیس بیضی 42
420 mm
1280 gr

کد: 007/078/0042

قوری چایخوری
1300 cc
 577 gr

کد: 005/078/0006

بشقاب گود خورش خوری
231 mm

 420 gr
کد: 002/078/0023

قندان
300 cc
 210 gr

کد: 006/078/0006

سوپخوری
3000 cc
1184 gr

کد: 008/078/0012

نمک پاش
40 cc

57 gr
کد: 011/078/0041
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سفید

رويه آرايی:  شهرزاد

شهرزاد

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر





رادیانس

 نقــوش برجســته منتظــم و ماليــم روی بدنه ســری راديانــس باعث ايجاد درخشــش

 فــوق العاده و حســی خوشــايند هنگام لمس آن اســت. مجموعــه راديانس پر از نقش 

و در عين حال ساده و آرامش بخش است.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر
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دیس بیضی 42
419 mm
 1280 gr

کد: 007/082/0042

بشقاب میوه خوری
190 mm
 240 gr

کد: 001/082/0019

نمک پاش
35 cc
 40 gr

کد: 011/082/0038

کوچک ساالدخوری 
145 mm

 160 gr
کد: 018/082/0014

دیس بیضی 38
383 mm

 1010 gr
کد: 007/082/0038

بشقاب گود خورش خوری
226 mm

 420 gr
کد: 002/082/0022

بشقاب غذاخوری
247 mm

 520 gr
کد: 001/082/0025

اقالم تشکیل دهنده رادیانس
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گلدن دایموند

رويه آرايی:  راديانس

راديانس

دكور داخل لعابی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی





وینچی

كنار  طراحــی مســحور كننده طراحــان زبده ايتاليايی در پايتخت هنــر اروپا، ميالن، در 

كه هر بيننده ای را به  كيفيت منجر به توليد محصولی ممتاز شــده  تعهد شــديد ما به 

كاماًل  كند. وينچــی مجموعه ای متفــاوت، خاص و در عيــن حال  تحســين وادار مــی 

كه حاصل هم افزايی بی نقص هنر طراحی و فناوری توليد است. هماهنگ 

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر
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دیس محدب 36
360 mm
 1030 gr

کد: 082/070/0036

فنجان و نعلبکی چایخوری
160 mm - 86 mm

 220 gr - 180 gr
کد: 004/070/0009 

کد: 019/070/0016

ساالد خوری بزرگ
271 mm

 730 gr
کد: 018/070/0027

بشقاب غذاخوری
250 mm

 690 gr
کد: 001/070/0025

کوچک ساالد خوری 
167 mm

 190 gr
کد: 003/070/0011

بشقاب میوه خوری
203 mm

 370 gr
کد: 001/070/0020

شیرخوری)شکرریز)
250 cc
 190 gr

کد: 029/070/0250

دیس 36
361 mm

 1000 gr
کد: 078/070/0036

قوری چایخوری
550 cc

 581 gr
کد: 005/070/0004

بشقاب گود خورش خوری
210 mm
 430 gr

کد: 002/070/0021

قندان
300 cc

 314 gr
کد: 006/070/0006

سوپخوری
1400 cc

 1445 gr
کد: 008/070/0006

نمک پاش
35 cc
 50 gr

کد: 011/070/0050

اقالم تشکیل دهنده وینچی
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سمن

رويه آرايی:  وينچی

وينچی

مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(





کواترو

بــا نگاه به ســبک مــدرن زندگی امروز، يــک طراحی چهارگوش هوشــمندانه و جذاب 

كواتــرو را  كارايــی، رويــه آرايــی  كثــر   بــا تكيــه بــر نهايــت ســادگی و در عيــن حــال حدا

به وجود آورده است.

مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(
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بشقاب غذاخوری
260 mm

 590 gr
کد: 001/061/0026

کوچک ساالد خوری 
155 mm

 210 gr
کد: 003/061/0015

بشقاب میوه خوری
190 mm

 310 gr
کد: 001/061/0019

فنجان و نعلبکی چایخوری
137 mm - 79 mm

 160 gr - 140 gr
کد: 004/061/0008 
کد: 019/061/0013

سوپخوری
2000 cc

 1300 gr
کد: 008/061/0006

بشقاب گود خورش خوری
205 mm

 315 gr
کد: 002/061/0020

لیوان
280 cc

 230 gr
کد: 062/061/0280

دیس مربع 36
352 mm
 1490 gr

کد: 001/061/0036

شیرخوری)شکرریز) 
165 cc
 120 gr

کد: 029/061/0165

ساالد خوری بزرگ
255 mm

 720 gr
کد: 018/061/0025

قندان
150 cc

 207 gr
کد: 006/061/0170

نمک پاش
15 cc

 20 gr
کد: 011/061/0015

دیس مستطیل 38
378 mm

 1110 gr
کد: 078/061/0038

قوری چایخوری
1000 cc
 540 gr

کد: 005/061/0008

کواترو اقالم تشکیل دهنده 
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سفید

كواترو رويه آرايی:  

كواترو

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر





ایتالیا اف

رويه آرايی ايتاليا اف با زيبايی كالسيک و طراحی موزون خود، در اولين نگاه نظر هر 

بيننــده ای را جلــب مــی نمايد. قطعات فوق العاده ظريف ايــن رويه آرايی به نحوی 

ح  كنندگان باشــند. طر طراحی شــده اند كه از هر جهت پاســخگوی نيازهای مصرف 

كيفيت بســيار بــاالی بدنه چينی اين  كنار  گرفتــه از خطــوط منحنی ماليم در  نشــأت 

كننده جذابيت ايتاليا اف می باشد. ظروف، تكميل 

مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(
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سوپخوری
3000 cc

 1493 gr
کد: 008/044/0012

دیس بیضی 42
417 mm
 1250 gr

کد: 007/032/0042

دیس بیضی 38
377 mm

 1000 gr
کد: 007/032/0038

دیس بیضی 24
240 mm

 260 gr
کد: 007/032/0024

گرد 30 دیس 
300 mm
 840 gr

کد: 001/032/0030

بشقاب غذاخوری27 
269 mm

 630 gr
کد: 001/032/0027

بشقاب غذاخوری25 
247 mm

 520 gr
کد: 001/032/0025

بشقاب میوه خوری
188 mm

 230 gr
کد: 001/032/0019

پیاله 16
160 mm
 370 gr

کد: 003/044/0016

پیاله 10
100 mm
 140 gr

کد: 003/044/0010

ساالدخوری بزرگ 
245 mm

 560 gr
کد: 018/032/0006

قوری قهوه خوری 
1212 cc
 565 gr

کد: 005/044/0009

قندان
330 cc

 277 gr
کد: 006/044/0006

شیرخوری )شکر ریز)
300 cc
 180 gr

کد: 013/044/0300

زیر سس خوری و سس خوری
200 cc - 209 mm

 210 gr - 190 gr
کد: 039/044/0021
کد: 040/044/0200

قوری چایخوری
1100 cc 
 670 gr

کد: 005/044/0008

فنجان و نعلبکی چایخوری
138 mm - 79 mm

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

فنجان و نعلبکی قهوه خوری
128 mm -62 mm

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

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

کد: 011/085/0050
کد: 022/085/0050

پیاله 25
242 mm

 850 gr
کد: 003/044/0025

بشقاب گود خورش خوری
222 mm

 410 gr
کد: 002/032/0022

گود پاستا بشقاب 
299 mm

 800 gr
کد: 002/032/0030

کوچک  ساالدخوری 
145 mm

 150 gr
کد: 018/032/0001

اقالم تشکیل دهنده ایتالیا اف

بشقاب تخت 16
160 mm

 170 gr
کد: 001/032/0016
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سفید

رويه آرايی:  ايتاليا اف

ايتاليا اف

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر





آسترو

ظروفی به شكل ستاره برای پذيرايی به چشمگيرترين حالت ممكن.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر
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سوپخوری
1500 cc

 1600 gr
کد: 008/062/0012

دیس 32
308 mm

 1170 gr
کد: 001/062/0032

ظرف میوه خوری
247 mm

 690 gr
کد: 002/062/0027

بشقاب غذاخوری 
247 mm

 720 gr
کد: 001/062/0025

بشقاب گود خورش  خوری
200 mm
 440 gr

کد: 002/062/0020

بشقاب میوه خوری
187 mm

 350 gr
کد: 001/062/0020

قوری چایخوری
700 cc

 657 gr
کد: 005/062/0005

کوچک  ساالدخوری 
142 mm

 240 gr
کد: 003/062/0014

نمک پاش
20 cc

 40 gr
کد: 011/062/0025

قندان
100 cc

 180 gr
کد: 006/062/0140

شیرخوری)شکرریز)
150 cc

 140 gr
کد: 029/062/0175

فنجان و نعلبکی چایخوری
150 mm - 87 mm

 220 gr - 180 gr
کد: 004/062/0009
کد: 019/062/0015

اقالم تشکیل دهنده آسترو
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سمن

رويه آرايی: آسترو

آسترو

مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(





کننده اقالم تکمیل 

كه وجود آن در هر خانــه ای ضروری به نظر   كاربردی اســت  مجموعــه ای از ظــروف 

می رسد. اين مجموعه متناسب با ساليق مختلف توليد می شود و می توان آنها را به 

تعداد دلخواه تهيه نمود تا بهترين مكمل برای ســرويس چينی محبوب شــما باشد.

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر



              

کننده اقالم تکمیل 

چ انواع پار

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

کالسیک انتخاب با شماست. مدرن یا 

گ استیم ما

کار، داخل ماشین ، در پیک نیک و هر کجا  گ های چینی با روکش ســیلیکونی اســتیم، همراه شــما در ســفر، هنگام ورزش، پشــت میز  ما

که می خواهید ببرید و از آن لذت ببرید.  کجا  گرم به هر  گرمِ  که شما بخواهید!! نوشیدنی خود را سرِد سرد، 

ظرف پاستا

یک راه حل مناسب و بسیار مدرن برای سرو انواع پاستا، ساالد و سوپ است. لبه های پهن این ظرف مجموعه وسیعی از انتخاب ها 

را برای تزیین محتویات آن به شما می دهد.

دیس پیتزا

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

دیس الزانیا

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

گزینه بین ظروف مشابه برای پخت و پز می نماید. بهداشتی ترین بدنه از جنس چینی سخت، آن را مبدل به بهترین 

سینی مای سلف

کی های مختلف را به مرتب ترین و شیک ترین شکل ممکن در خود  چه برای میز شام و چه برای پذیرایی عادی، سینی مای سلف خورا

جای می دهد.

قاب و قدح

که می تواند برای سرو میوه و یا سایر تنقالت در  کاســه و یک بشــقاب بسیار بزرگ است  ســرویس قاب و قدح چینی زرین متشــکل از یک 

کمک شما بیاید. مهمانی های پر جمعیت تر به 



              

کننده اقالم تکمیل 

انواع قوری

قوری های چینی زرین ایران در فرم ها و سایزهای متنوعی تولید می شوند ولی نکته ثابت در تمامی آنها ارگونومی بسیار خوب و سهولت 

در شستشو و نظافت آنهاست.

فنجان اسپرسو

 نوشــیدن انــواع قهــوه اعــم از اسپرســو، ترکــی، عربــی و یــا چــای ســبز و هــر دمنوش دیگــر داخل ایــن فنجان هــای بســیار زیبا و ظریــف لذتی 

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 سخت و دکور شده با رنگهای پر نشاط آ

نعلبکی زیر استکانی

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

ظرف پذیرایی سه طبقه

کیفیت بسیار باال و با اندازه ای بسیار چشمگیر جلوه ای خاص به پذیرایی شما خواهد داد. ظرف پذیرایی سه طبقه چینی زرین با 

ظرف سه پارچه مای سلف

کنید و ترکیبی  ک های مکمل ســرو  که بتوانید غــذای اصلی را به همراه خورا ایــن ظــرف بــا طراحــی خاص خود، این امکان را فراهم می ســازد 

گزینه ای بسیار مناسب است. زیبا و اشتها آور از رنگ ها و طعم های مختلف به وجود بیاورید. همچنین این ظرف برای چیدمان میز  اردور 
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اقالم تكميل كننده

ظرف سه پارچه

رويه آرايی: مای سلف
100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر
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اقالم تكميل كننده

دیس پیتزا

رويه آرايی: هتلی 49
100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

قابل استفاده در مايكروفر
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گ استیم ماربل ما

اقالم تكميل كننده

رويه آرايی: استيم

قابل استفاده در مايكروفر

مقاوم در برابر حرارت تا 200 درجه سانتی گراد

FDA 100% بهداشتی مطابق الزامات استاندارد

مقاوم برای شستشو در ماشين ظرفشويی
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اقالم تكميل كننده

ظرف پذیرایی سه طبقه سمن با پایه استیل شیار دار

رويه آرايی: كواترو
مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی

دكور شده با طالی ناب )پالتين(
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انواع ظروف شيشه ای و موارد مصرف آن ها:

کریستالین زرین ویژگی های ظروف 

ميزان  و  پتاسيم  يا  سديم  قليايی  كسيدهای  ا آهک،  سيليس،  از  تركيبی  شيشه 

 مشخصی از خمير شيشه مركب از اين عناصر است. اين تركيب در دمای حدود

گرديده و قبل از سرد شدن فرم داده می شود.  1500 درجه ذوب 

موازات  به  و  دارد  بستگی  آن  دهنده  تشكيل  مواد  ع  نو به  شيشه   خصوصيات 

مربوطه  فنی  دانش  و  توليد  روش  از  متأثر  مستقيمًا  نهايی  محصول  كيفيت   آن 

می باشد.

- بروسيليكات ها: شيشه آالت مقاوم در برابر حرارت )مانند ظروف آزمايشگاهی

و ظروف پيركس(

- شيشه: پنجره ساختمان ها و ليوان های بلور پايه دار و بدون پايه ارزان قيمت 

شيشه ای

كيفيت، پايه دار و بدون  گرانبها و با  كريستالين: ظروف شيشه ای و ليوان های   -

پايه جهت مصارف 

كريستال و ليوان های پايه دار و بدون پايه  كريستال معمولی )سربدار(: ظروف   -

كسيد سرب برای سالمت انسان مضر است( تزئينی)به علت وجود ا

ظروف كريستالين
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كريستالين حاوی عناصر زير است: شيشه 

كه باعث شكست نور، شفافيت و در نتيجه درخشندگی شيشه  - عنصر پتاسيم 

گردد. می 

كه موجب افزايش دوام در مقابل مواد شيميايی و قابليت شستشو  - عنصر روی 

گردد. در ماشين ظرفشويی می 

كه از  كه تنها مقدار بسيار ناچيزی ناخالصی از جمله آهن دارد  - سيليس خالص 

گراييدن )همانند شيشه جام( يا تغيير رنگ شيشه )همانند ظروف بلور  به سبزی 

عادی( محصول جلوگيری می نمايد.

ظروف مرغوبترين  از  زرين  های  خانه  در  شده  عرضه  ای  شيشه  ظروف  كليه 

كه خصوصيات زير را دارا هستند: كی است  كريستالين ساخت آلمان و اسلوا  

- مقاومت باال در برابر شكستن در عين ظرافت فوق العاده 

- درخشندگی بسيار باال در مقايسه با ساير انواع شيشه

- دوام بسيار باال

- قابليت شستشو در ماشين ظرفشويی

كدر شدن سطوح - مقاومت در برابر خط و خش و 

و  افزايش می دهد  را  توليد  كيفيت هزينه  با  اوليه  مواد  از  استفاده  بديهی است 

اين يكی از داليل باالتر بودن قيمت اين محصول نسبت به شيشه آالت معمولی 

كسی پوشيده نيست. كريستالين بر  است. با اين وجود، امروزه مزايای شيشه 

ظروف كريستالين





کریستالین

 ظــروف بــدون ســرب كريســتالين بــا زيبايــی، ظرافــت و درخشــش فــوق العــاده خود

 مناسب ترين و بهداشتی ترين ظروف برای مصارف روزانه به شمار می روند. 

كه به ســفارش چينی زرين ايران و توســط بزرگترين و خوشنام ترين  اين محصوالت 

كنون در دسترس شما می باشند. توليدكنندگان اروپايی توليد شده اند،  هم ا

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان



              

لیوان کالسیک
سرویس 6 پارچه

280 ml
کد: 062/500/0280/1000/0/006

لیوان پایه دار الرگو باروک با زمینه سفید
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/1072/0/006

ظرف دسر پایه دار الرگو میدنایت
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/0497/0/006

لیوان کالسیک
سرویس 6 پارچه

300 ml
کد: 062/500/0300/1000/0/006

ظرف دسر پایه دار الرگو باروک
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/0513/0/006

کو ظرف دسر پایه دار الرگو مونا
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/0640/0/006

لیوان پایه دار الرگو میدنایت
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/0497/0/006

ظرف دسر کالسیک
سرویس 6 پارچه

70 ml
کد: 086/500/0070/1000/0/006

لیوان پایه دار الرگو باروک
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/0513/0/006

کو لیوان پایه دار الرگو مونا
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/0640/0/006

ظرف دسر پاریس
سرویس 3 پارچه

280 ml
کد: 086/502/0280/1000/0/003

لیوان پایه دار الرگو سمرقند با زمینه آبی
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/1073/0/006

کو با زمینه زرد لیوان پایه دار الرگو مونا
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/1071/0/006

لیوان کول
سرویس 6 پارچه

350 ml
کد: 062/512/0350/1000/0/006

ظرف دسر پایه دار الرگو سمرقند با زمینه آبی
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/1073/0/006

کو با زمینه زرد ظرف دسر پایه دار الرگو مونا
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/1071/0/006

لیوان کول سلبریشن
سرویس 6 پارچه

350 ml
کد: 062/512/0350/0811/0/006

لیوان پایه دار کاریزما
سرویس 4 پارچه

350 ml
کد: 088/501/0350/1000/0/004

لیوان پایه دار پرستیژ سلبریشن  
سرویس6 پارچه

470 ml
کد: 088/510/0470/0811/0/006

لیوان پایه دار پرستیژ  
سرویس 6  پارچه

340 ml
کد: 088/510/0340/1000/0/006

ظرف دسر پایه دار الرگو سمرقند
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/0707/0/006

لیوان کول
سرویس 6 پارچه

360 ml
کد: 062/512/0360/1000/0/006

لیوان پایه دار کاریزما
سرویس 4 پارچه

190 ml
کد: 088/501/0190/1000/0/004

لیوان پایه دار پرستیژ  
سرویس 6 پارچه

210 ml
کد: 088/510/0210/1000/0/006

لیوان پایه دار الرگو سمرقند
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 088/507/0250/0707/0/006

ظرف دسر کول
سرویس 6 پارچه

70 ml
کد: 086/512/0070/1000/0/006

ظرف دسر پایه دار الرگو باروک با زمینه سفید
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/1072/0/006

لیوان پایه دار الرگو میدنایت با زمینه زرد
سرویس 6 پارچه

250 ml
کد: 087/507/0250/1070/0/006

کریستالین اقالم تشکیل دهنده ظروف 

ظرف دسر پایه دار الرگو میدنایت با زمینه زرد 
سرویس 6 پارچه

260 ml
کد: 087/507/0260/1070/0/006

استکان کمر باریک پیچک
سرویس 6 پارچه

115 ml
کد: 400/509/0115/1021/0/006



              

کوتاه چ خمره ای  پار
2000 ml

کد: 010/504/2000/1000/0/001

چ مدرن پار
1200 ml

کد: 010/505/1200/1000/0/001

تنگ وایتال
1000 ml

کد: 089/511/1000/1000/0/001

پارچ هندمید
1200 ml

کد: 010/513/1200/1000/0/001

استکان کمر باریک ساده
سرویس 6 پارچه

115 ml
کد: 400/509/0115/1000/0/006

استکان کمر باریک رکسان
سرویس 6 پارچه

115 ml
کد: 400/509/0115/1023/0/006

استکان کمر باریک سروناز
سرویس 6 پارچه

115 ml
کد: 400/509/0115/1024/0/006

استکان کمر باریک رنسانس
سرویس 6 پارچه

115 ml
کد: 400/509/0115/1025/0/006

استکان کمر باریک زرفام
سرویس 6 پارچه

115 ml
کد: 400/509/0115/1022/0/006

پارچ خمره ای بلند
2000 ml

کد: 010/503/2000/1000/0/001

پارچ خمره ای بلند
1900 ml

کد: 010/503/1900/1000/0/001

تنگ هندمید
1000 ml

کد: 089/513/1000/1000/0/001

همزن پارچ هندمید
35 cm

کد: 109/513/0035/1000/0/001

کریستالین اقالم تشکیل دهنده ظروف 

لیوان اسپاتس آبی آسمانی
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1092/0/006

لیوان اسپاتس آبی آسمانی
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1092/0/006

لیوان اسپاتس الجوردی
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1090/0/006

لیوان اسپاتس سبز
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1094/0/006

لیوان اسپاتس صورتی
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1095/0/006

لیوان کانِونشن
سرویس 6 پارچه

255 ml
کد: 062/721/0255/1000/0/006

لیوان اسپاتس قرمز
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1089/0/006

لیوان اسپاتس لیمویی
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1093/0/006

لیوان اسپاتس زیتونی
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1091/0/006

لیوان اسپاتس الجوردی
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1090/0/006

لیوان اسپاتس لیمویی
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1093/0/006

لیوان اسپاتس قرمز  
سرویس 6 پارچه

320 ml
کد: 062/720/0320/1089/0/006

لیوان اسپاتس سبز  
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1094/0/006

لیوان اسپاتس صورتی  
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1095/0/006

لیوان اسپاتس زیتونی
سرویس 6 پارچه

285 ml
کد: 062/720/0285/1091/0/006

ظرف دسر پاریس  
سرویس 6 پارچه

40 ml
کد: 086/722/0040/1000/0/006

لیوان دوجداره پریمو
سرویس 2 پارچه

146 ml
کد: 110/758/0146/1000/0/002
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لیوان کژوال قلب قرمز
سرویس 6 پارچه

335 ml
کد: 062/700/0335/1027/0/006

ظرف دسر پایه دار گراندزا
سرویس 6 پارچه

340 ml
کد: 087/702/0340/1000/0/006

ظرف دسر پایه دار گراندزا
سرویس 6 پارچه

240 ml
کد: 087/702/0240/1000/0/006

لیوان پایه دار آمور قلب قرمز
سرویس 2 پارچه

175 ml
کد: 088/703/0175/1027/0/002

لیوان کژوال قلب سفید
سرویس 6 پارچه

335 ml
کد: 062/700/0335/1026/0/006

لیوان اسپشالتی
سرویس 6 پارچه

310 ml
کد: 062/701/0310/1000/0/006

گلدان مواج
215 ml

کد: 015/704/0215/1000/0/001

فنجان نعلبکی تک کافه 
سرویس 2 پارچه

250 ml
کد: 111/751/0250/1000/0/002

ظرف کاسرول مستطیل دردار کوچینا   
850 ml

کد: 113/752/0850/1000/0/001

لیوان با چای صاف کن 
355 ml

کد: 114/758/0355/1000/0/001

پیاله ساالد 
2000 ml

کد: 003/754/2000/1000/0/001

پیاله ساالد 
سرویس 2 پارچه

500 ml
کد: 003/754/0500/1000/0/002

پارچ جوس 
1500 ml

کد: 010/753/1500/1000/0/001

ظرف دردار تخم مرغی 
249 ml

کد: 116/757/0249/1000/0/001

ظرف دردار تخم مرغی 
130 ml

کد: 116/757/0130/1000/0/001

قوری با چای صاف کن تی 
1200 ml

کد: 070/756/1200/1000/0/001

ست ظرف پخت و سرو کوچینا
کد: 112/752/0030/1000/0/001

ظرف ُبنشن استورج 
900 ml

کد: 115/755/0900/1000/0/001

ظرف ُبنشن استورج 
1400 ml

کد: 115/755/1400/1000/0/001

ظرف کاسرول مستطیل دردار کوچینا   
1600 ml

کد: 113/752/1600/1000/0/001

کریستالین اقالم تشکیل دهنده ظروف 

لیوان  پیور لوپ
سرویس 6 پارچه

389 ml
کد: 062/724/0389/1000/0/006

لیوان پایه دار پیور لوپ
سرویس 6 پارچه

680 ml
کد: 088/724/0680/1000/0/006

فنجان نعلبکی تک کافه  
سرویس 2 پارچه

500 ml
کد: 111/751/0500/1000/0/002

لیوان بانکت
سرویس 6 پارچه

400 ml
کد: 062/723/0400/1000/0/006

لیوان بانکت
سرویس 6 پارچه

420 ml
کد: 062/723/0420/1000/0/006

لیوان دوجداره پریمو
سرویس 6 پارچه

85 ml
کد: 110/758/0085/1000/0/006
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ظروف كريستالين

لیوان پایه  دار پرستیژ سلبریشن

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان



66

ظروف كريستالين

پارچ و تنگ هندمید

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

لیوان کالسیک

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

استکان کمر باریک رکسان

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

استکان کمر باریک ساده

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

لیوان با چای صاف کن پریمو

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

لیوان اسپاتس

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

ظرف دردار تخم مرغی 

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان
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ظروف كريستالين

ظرف کاسرول مستطیل دردار کوچینا

100%  تضمين شده برای ماشين ظرفشويی

مقاومت باال در برابر شكستن

شفاف و درخشان





کارد و چنگال زرین

كيفيت، استفاده از مواد اوليه  مثل هر محصول خوب، اولين و مهمترين شرط 

 18/10 استيل  با  زرين  و چنگال  كارد  بهداشتی است. سرويس های  و  مرغوب 

ترين مرغوب  از  و  كاردها  برای   420N1 استيل  و   )Stainless Steel( زنگ   ضد 

كره جنوبی ساخته می شود. كشورهای سوئد و  انواع فوالد توليد 

جال و درخشش فوق العاده

مقاوم برای شستشو در  ماشين ظرفشويی
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سرویس 36 پارچه 
قاشق و چنگال دلیکت اورینت ساده

کد: 016/604/1136/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
قاشق و چنگال قطره اورینت سیلور پلیت

کد: 016/605/1136/1003/0/001

چنگال میوه خوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 503/605/0170/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
کالسیک اورینت ساده قاشق و چنگال 

کد: 016/603/1136/1000/0/001

قاشق غذاخوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 500/605/0203/1000/0/001

مالقه قطره اورینت ساده
1 عددی

کد: 506/605/0270/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
قاشق و چنگال فرمال اورینت ساده
کد: 016/602/1136/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
قاشق و چنگال قطره اورینت مشکی
کد: 016/605/1136/1004/0/001

کارد میوه خوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 502/605/0170/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
گلد قاشق و چنگال قطره اورینت 

کد: 016/605/1136/1001/0/001

چنگال غذاخوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 501/605/0205/1000/0/001

کفگیر قطره اورینت ساده
1 عددی

کد: 507/605/0270/1000/0/001

سرویس 36 پارچه
قاشق و چنگال مدرن اورینت ساده
کد: 016/601/1136/1000/0/001

سرویس 8 پارچه )سرویس پذیرایی)
کفگیر و مالقه قطره اورینت ساده

کد: 016/605/1108/1000/0/001

قاشق قهوه خوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 508/605/0118/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
گلد قاشق و چنگال قطره اورینت رز 

کد: 016/605/1136/1002/0/001

کاردغذاخوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 505/605/0210/1000/0/001

سرویس 36 پارچه 
قاشق و چنگال قطره اورینت ساده

کد: 016/605/1136/1000/0/001

قاشق چایخوری قطره اورینت ساده
12 عددی

کد: 504/605/0135/1000/0/001

کارد و چنگال زرین
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کارد و چنگال های زرین کیفی  ویژگی های 

مواد  از  استفاده  كيفيت،  شرط  مهمترين  و  اولين  خوب،  محصول  هر  مثل   .1

استيل  با  زرين  چنگال  و  كارد  های  سرويس  است.  بهداشتی  و  مرغوب  اوليه 

كاردها و از مرغوبترين  18/10 ضد زنگ )Stainless Steel( و استيل 420N1 برای 

كره جنوبی ساخته می شود. كشورهای سوئد و  انواع فوالد توليد 

و  زيبائی  ظرافت،  خوب،  چنگال  و  كارد  سرويس  يک  مشخصات  ديگر  از   .2

درخشندگی است. سرويس های زرين  با استفاده از قالب های دقيق فوالدی، 

پوليش  باالی  العاده  فوق  كيفيت  و  آلمان  كشور  فناوری  آخرين  از  گيری  بهره 

قطعات، سطوح آينه ای بی نظيری پديد آورده است.

دليل  به  كه  كاردها  در  شده  استفاده  آلياژ  در  نيتروژن  عنصر  وجود  دليل  به   .3

جهان  در  كنندگان  توليد  از   معدودی  تعداد  توسط  تنها  توليد،  های  پيچيدگی 

كاردها سختی و برندگی بسيار بااليی دارند. گيرد،  انجام می 

زرين  چينی  متخصصان  دقيق  كيفی  كنترل  و  نظارت  تحت  محصول  اين   .4

و   WMF، Alessi همچون  معروفی  تجاری  برندهای  كنندگان  تامين  توسط  و 

گرديده است. Zwilling توليد 

آثار  از  نظيری  كم  كلكسيون  ميان  از  كه  زرين  چنگال  و  كارد  های  سرويس   .5

استديوهای معتبر طراحی صنعتی و طراحان مشهور  لوازم خانگی جهان از جمله 

شده  توليد  و  انتخاب  دانمارک   George Jensen و  فنالند   Iittala ايتاليا،   Alessi

است، با رعايت اصول ارگونومی و سادگی در طراحی، امكان يک پذيرايی مدرن 

و چشمگير را برای شما به وجود خواهند آورد. 

از  دور  به  و  ساده  حال  عين  در  و  محكم  شيک،  ظريف،  های  بندی  بسته   .6 

هزينه  كه  است  نكته  اين  بخش  اطمينان  محصوالت،  اين  اضافی  تجمالت 

پرداخت شده، صرف كيفيت خود محصول گرديده است.

از  خاطر  رضايت  عمر  يک  حصول  و  بهينه  استفاده  منظور  به  شود  می  توصيه 

سرويس كارد و چنگال های نفيس زرين، موارد زير را در هنگام شستشو و نگهداری 

رعايت نماييد:

كنيد.  ک  پا كاماًل  غذايی  مواد  از  را  ها  چنگال  و  كارد  مصرف،  بار  هر  از  پس   .1

امكان  چنانچه  نگذاريد.  باقی  نشسته  طوالنی  زمان  مدت  برای  را  ها  آن  هرگز 

توصيه  ندارد،  وجود  مصرف  از  پس  بالفاصله  ها  چنگال  و  كارد   شستشوی 

تا  نماييد  آبكشی  موقتًا  كامل،  شستشوی  تا  را  ها  چنگال  و  كارد  كنيم   می 

ک شود. باقيمانده غذا از سطح آن ها پا

كارد و چنگال ها را برای مدت طوالنی خيس و يا در آب نگهداری نكنيد.  .2

كارد و چنگال ها را در ماشين ظرفشويی قرار می دهيد الزم است  كه  3. هنگامی 

اقالم را در حاليكه دسته آن ها به سمت پايين است در داخل سبد مخصوص 

ممكن كه  يكديگر  روی  اقالم  كشيدن  از  آبكشی  هنگام  همچنين  دهيد.   قرار 

گردد، خودداری نماييد.    است موجب خط و خش افتادن قطعات 

PVD چیست؟

سطوح پوشاندن  روش  يک   )Physical Vapor Deposition(دی وی   پی 

از  ای  گسترده  طيف  در  زيست  محيط  با  بودن  سازگار  ضمن  كه  است  فلزی   

محصوالت گران قيمت يا كاالهايی كه در معرض  زنگ زدن يا خوردگی قرار دارند 

كار رفته در اجزای داخل  كار می رود؛ مانند زيورآالت، يراق آالت لوكس به   به 

اتاق اتومبيل ، تجهيزات دريانوردی و ....

برندهای  معتبرترين  با  همگام  ايران  زرين  چينی  صنايع  سفارش  به  كنون  ا

كنار  در  تا  است،  شده  استفاده  سرميز  اشيای  توليد  در  فناوری  اين  از  جهان، 

تضمين  نيز  اقالم  اين  بهداشت  دوچندان،  زيبايی  و  باال  مقاومت  كيفيت، 

كمرنگ  و  دهند  نمی  رنگ  تغيير  روش  اين  با   شده  توليد  محصوالت   گردد. 

در  همه  از  مهمتر  و  بوده  مقاوم  شدن  كسيد  ا و  خوردگی  مقابل  در  شوند،  نمی 

كاماًل بهداشتی هستند. تماس با مواد غذايی 

با  آلياژ روكش  يا  از فلز خالص  كه طی آن يک اليه نازک  PVD  فرآيندی است 

گيرد. كارد و چنگال ها قرار می  استحكام باال روی 

فلز  كسيد  ا ع  نو به  آن  و رنگ  تيتانيوم است  فلز قيمتی  اين روكش   ماده اصلی 

فرآيند  اين  دارد.  بستگی  تيتانيوم(  و  نقره  )طال،  روكش  هر  در  رفته  كار  به 

ناخالصی  گونه  هر  از  دور  به  فلز  از  روكش  اليه  تا  شود  می  انجام  خالء  اتاق  در 

تشكيل شود.
 

 PVD استفاده و نگهداری از سرویس های با روکش

كاالی لوكس  كه با روش PVD روكش شده اند همانند هر  كارد و چنگال هايی 

كنيم از  گيرند. ما توصيه می   ديگر می بايست با توجه ويژه مورد استفاده قرار 

از  بعد  بالفاصله  و  نماييد  خودداری  ظرفشويی  ماشين  در  ها  آن  دادن   قرار 

مصرف آن ها را با آب ولرم و مايع ظرفشويی استاندارد به وسيله ابر مخصوص 

كی اسيدی و حاوی نمک  ظرفشويی بشوييد. به خاطر داشته باشيد مواد خورا

می تواند به جالی فوق العاده اين اقالم آسيب برساند لذا از باقی ماندن آن ها 

روی اين اقالم به مدت طوالنی جلوگيری نماييد.

كارد و چنگال
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توجه
كنيد. كنترل  لطفًا موجود بودن محصوالت را با مبادی فروش چينی زرين 

كند. ح و يا شكل قطعات بدون اعالم قبلی تغيير  كيفی محصوالت ممكن است طر بنا به ضرورتهای توليد و ارتقاء 

ع و پيگرد 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

                   بــا مراجعــه بــه تارنمــای www.zarinhome.com مــی توانيــد از خدمــات متنــوع الكترونيكــی مــا اســتفاده نماييــد. 

بوتيک آنالين زرين، خريد محصوالت ما را شــيرين تر و آســان تر از هميشــه نموده اســت. شــما می توانيد با خاطری آســوده 

از كيفيــت بســيار بــاالی محصــوالت زريــن، كاالی مــورد عالقــه تــان را ســفارش داده و آن را در منــزل خــود دريافــت نماييــد.
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