Cooking
Cooling
Homecare
Appliances

Introduction

Simfer believes
that the heart of
any home is its
kitchen.
Starting here,
our cookers,
heaters, fridges
and all other
products help
you give warmth
to your entire
home.
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Freestanding Cookers
Mini Ovens
Built-in Ovens
Built-in Hobs
Cooker Hoods
Upright Freezers
Homecare Appliances
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Simfer Freestanding Cookers
Offers Any Size of Freestanding Cookers
For Any Size Kitchen.

ADC 9060 PROF
Features
• Glass panel with inox add on
• Full inox
• Silver knobs & Inox handle
• Glass lid
• Cast iron pan support
• 5 burners with FFD
• Wok burner
• BRASS burner (BRASS)
• Auto ignition for hob & oven
• 3 button digital reminder
• Square lingting in cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost ,
switch
• Inside Turbo Fan for cooking
• Chiken turnspit
• White Isolation - Smell free
• Löwe removable & framless inner glass
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 chrome grid
• Flape drawer
• Telescopic adjustable feet
الميزات
	•واجهة زجاجية بتصميم مميز
	•نصف الواجهة األمامية من الستانلس الستيل
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي
	•مناصب حديد صلب
	•خمس رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد نحاسية ايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•ثالث ازرار تحكم مع شاشة ديجيتال
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع
ثيرموستات ونظام تحويل الشعلة
	•مروحة داخلية تيربو
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل
استهالك الكهرباء
	•رفوف جانبية
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة
التنظيف
1+1 	•صينية عمية و صينية عادية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

10

90 cm Freestanding Cookers

ADC 9060 I BL

ADC 9060 I IX

ADC 9060 R BLK
Features
• Rustic antrasit Gas cooker
• Rustic knobs & handle
• Glass lid
• Cast iron pan support
• 5 burners with FFD
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Chiken turnspit
• Cooking fan
• Removable Löwe inner glass
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray
• 1 chrome grid
• Plastic telescopic feet

Features
• Black enamel panel
• Black
• Black knobs & black handle
• Glass lid with profile
• Cast iron pan support
• 5 burners with FFD
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Chiken turnspit
• White Isolation - Smell free
• Löwe inner glass
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray
• 1 chrome grid
• Plastic telescopic feet

الميزات
	•لون رمادي داكن معتقة
	•يد و مقابض معتقة
	•غطاء زجاجي
	•مناصب حديد صلب
	•خمس رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•رفوف جانبية
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية عمية و صينية عادية 1+1
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

الميزات
	•واجهة سيراميكية سوداء
	•لون أسود
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي مع إطار
	•مناصب حديد صلب
	•خمس رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•رفوف جانبية
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية عميقة و صينية عادية 1+1
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

Features
• Inox panel
• Half inox
• Silver knobs & Inox handle
• Glass lid with profile
• Cast iron pan support
• 5 burners with FFD
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Chiken turnspit
• White Isolation - Smell free
• Löwe inner glass
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray
• 1 chrome grid
• Plastic telescopic feet
الميزات
	•واجهة ستانلس ستيل
	•نصف الواجهة األمامية من الستانلس الستيل
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي مع إطار
	•مناصب حديد صلب
	•خمس رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

أعلى درجة أمان لعائلتك!
انت وعائلتك بأمان بفضل نظام اطفاء
الشعلة التلقائي (.)FFD
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90 cm Freestanding Cookers

ADC 9060 Q IX

ADC 9060 Q BL

Features
• Inox panel
• Half inox COLOR , flape is black
• Silver knobs & Inox handle
• Glass lid with profile
• Cast iron pan support
• 5 BRASS burners with FFD
• Wok burner
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Inside Turbo Fan for cooking
• Chiken turnspit
• White Isolation - Smell free
• Löwe inner glass
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray
• 1 chrome grid
• Flape drawer
• Plastic telescopic feet

Features
• Black enamel panel
• Inox top and black body
• Silver knobs & Inox handle
• Glass lid with profile
• Cast iron pan support
• 5 BRASS burners with FFD
• Wok burner
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Inside Turbo Fan for cooking
• Chiken turnspit
• White Isolation - Smell free
• Löwe inner glass
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray
• 1 chrome grid
• Flape drawer
• Plastic telescopic feet

الميزات
	•نصف واجهة سيراميكية سوداء
	•لون أسود
	•يد و مقابض سوداء
	•غطاء زجاجي
	•داعمات حديدية متينة
	•خمس رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
 رأس حرقWOK•	
	•مواقد نحاسية ايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•مروحة داخلية تيربو
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•طبقة زجاجيةعازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية
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الميزات
	•واجهة سيراميكية سوداء
	•لون أسود
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي مع اطار
	•مناصب حديد صلب
	•خمس رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد نحاسية ايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•مروحة داخلية تيربو
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

Eat
good feel
great
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60 cm Freestanding Cookers

ADC 6060 I IX

ADC 6060 Q BL

ADC 6060 Q IX

Features
• Inox panel
• Half inox
• Inox knobs & handle
• Glass lid
• Enamel pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Yellow isolation
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 std tray
• 1 chrome grid
• Plastic feet with feet adaptor

Features
• Black enamel panel
• Black
• Inox knobs & handle
• Glass lid with profile
• Cast iron pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• 3 button digital reminder
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Chiken turnspit
• Yellow isolation
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray & 1 std tray
• 1 chrome grid
• Plastic feet with feet adaptor

Features
• Inox panel
• Half inox
• Inox knobs & handle
• Glass lid with profile
• Cast iron pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• 3 button digital reminder
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Chiken turnspit
• Yellow isolation
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 deep tray & 1 std tray
• 1 chrome grid
• Plastic feet with feet adaptor

الميزات
	•واجهة ستانلس ستيل
	•نصف الواجهة األمامية من الستانلس الستيل
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي
	•داعمات حديدية متينة
	•أربع رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

الميزات
	•واجهة سيراميكية سوداء
	•لون أسود
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي مع إطار
	•مناصب من الحديد الصلب
	•أربع رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•ثالث ازرار تحكم مع شاشة ديجيتال
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•رفوف جانبية
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية عمية و صينية عادية 1+1
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

الميزات
	•واجهة ستانلس ستيل
	•نصف الواجهة األمامية من الستانلس الستيل
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•غطاء زجاجي مع إطار
	•مناصب من الحديد الصلب
	•أربع رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•ثالث ازرار تحكم مع شاشة ديجيتال
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•رفوف جانبية
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية عمية و صينية عادية 1+1
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية
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60 cm Freestanding Cookers

ADC 6060 R BLK

ADC 6060 I S

ADC 6060 I BL

Features
• rustic antrasit Gas cooker
• rustic knobs & handle
• Glass lid
• Cast iron pan support
• 4 burners with ffd
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Chiken turnspit
• Yellow isolation
• Side racks
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 tray & 1 std tray
• flape drawer
• Plastic feet with feet adaptor

Features
• Black enamel panel
• Black
• Black knobs & handle
• Glass lid
• Enamel pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Yellow isolation
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 std tray
• 1 chrome grid
• Plastic feet with feet adaptor

Features
• Black enamel panel
• Black
• Black knobs & handle
• Glass lid
• Enamel pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition for hob & oven
• Lamp inside cavity
• Top & Bottom grill with ffd, thermost , switch
• Yellow isolation
• Löwe removable & framless inner glass
• 1 std tray
• 1 chrome grid
• Plastic feet with feet adaptor

الميزات
	•لون رمادي داكن معتقة
	•يد و مقابض معتقة
	•غطاء زجاجي
	•داعمات حديدية مصلبة ثقيلة
	•أربع رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•سيخ دجاج خاص
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•رفوف جانبية
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية عمية و صينية عادية 1+1
	•نظام بوابة سلس وآمن
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

الميزات
	•واجهة سيراميكية سوداء
	•لون أسود
	•يد و مقابض سوداء
	•غطاء زجاجي
	•داعمات حديدية متينة
	•أربع رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية

الزجاج العازل
تتميز غازات سيمفير بطبقات الزجاج
منخفض االنبعاثية هو نوع من الزجاج
الموفر للطاقة  ،وهو مصمم لمنع
فقدان الحرارة ولتوفير درجة امان اعلى
عند االستخدام.
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الميزات
	•واجهة سيراميكية سوداء
	•لون أسود
	•يد و مقابض سوداء
	•غطاء زجاجي
	•داعمات حديدية متينة
	•أربع رؤوس حرق مع نظام أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية للغاز و الفرن
	•إنارة داخلية قوية
	•شواية علوية و سفلية بنظام امان كامل مع ثيرموستات
ونظام تحويل الشعلة
	•عزل داخلي كامل للحفاظ على الحرارة و تقليل استهالك
الكهرباء
	•طبقة زجاجية قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•صينية
	•شبك كرومي
	•أرجل بالستيكية تيليسكوبية
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Mini Ovens
Built-in Ovens
Built-in Hobs
Cooker Hoods
Upright Freezers
Homecare Appliances

17

Simfer Mini Ovens
Best Solutions
For Big Meals.

ADC 45 OT SILVER
Features
• 45 lt enamel cavity
• Inox grey color
• Silver handle and knobs
• 0+3 functions
• 1 normal tray
• 1 round tray extra large
• 1 chrome grid
• Plastic protection feet
الميزات
	•حجرة من السيراميك45 ,لتر لعزل اعلى
	•لون ستانلس ستيل رمادي
	•يد ومقابض سيلفر ستانلس
	•اكثر من ثالث برامج للطبخ
	•صينية عادية
	•صينية مدورة بحجم كبير
	•شبك مصنوع من الكروم
	•أرجل حماية بالستيكية

حجم اكبر  XLلعائلة كبيرة
حجم اكبر لطبخ وجبات أكثر في
نفس الوقت.
مثالي للعائالت الكبيرة !
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45 L. Mini Ovens

ADC 45 OT R BEIGE

ADC 45 OT R ANTRASIT

Standard Features
• 45 lt enamel cavity
• Rustic beige color
• Antrasit decor
• 0+3 functions
• 1 normal tray
• 1 round tray extra large
• 1 chrome grid
• Plastic protection feet

Standard Features
• 45 lt enamel cavity
• Rustic antrasit color
• Antrasit decor
• 0+3 functions
• 1 normal tray
• 1 round tray extra large
• 1 chrome grid
• Plastic protection feet

الميزات
لتر لعزل اعلى45 ,	•حجرة من السيراميك
	•لون بيج معتق
	•ديكور اللون البيج
	•أكثر من ثالث برامج للطبخ
	•صينية عادية
	•صينية مدور بحجم كبير
	•شبك مصنع من الكروم
	•أرجل حماية بالستيكية

الميزات
لتر لعزل اعلى45 ,	•حجرة من السيراميك
	•لون رمادي فحمي معتق
	•ديكور اللون الرمادي الفحمي
	•أكثر من ثالث برامج للطبخ
	•صينية عادية
	•صينية مدورة بحجم كبير
	•شبك مصنع من الكروم
	•أرجل حماية بالستيكية

Cook
wi t h
love
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Built-in Ovens
Built-in Hobs
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Simfer Built-In Ovens
Offers All Sizes Of Built-in Ovens
For Any Size Kitchen.

ADC 612 FT IX
Features
• 60 CM / 60 LT Inox panel
• Inox handle
• Full touch timer
• 0+12 functions
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner
glass
• Lamp
الميزات
	• CM/ 60L 60واجهة ستانلس ستيل
	•يد ستانلس ستيل
	•تحكم كامل باللمس بشاشة ديجيتال
	•أكثر من  12برامج طبيخ
	•رفوف جانبية داخلية
	•صينية عميقة
	•صينية
	•شبك
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة
التنظيف
	•إضاءة داخلية

3100 Watts
تصنيف الطاقة A

نظام شوايات ثنائي علوي وسفلي
تستخدم الشواية العلوية لشوي عدد أكبر من القطع
حيث انها تغطي الوجه العلوي كام ً
ال في الشوي.
توفر الشواية السفلى أداء ممتاز في الشوي تماماً
مثل أداء الشواية العليا لكميات طعام أقل حيث
تؤمن توفير عالي من استهالك الطاقة.
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60 cm Built-in Ovens

ADC 606 A R BLK

ADC 606 D BLK GLS

ADC 606 D IX

Features
• 60 CM / 60 LT rustic antrasit panel
• Rustic knobs & handle
• Analog timer
• 0+7 functions
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

Features
• 60 CM / 60 LT black glasspanel
• Inox PIPO knobs & handle
• 3 touch amber color digital timer
• 0+7 functions
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

Features
• 60 CM / 60 LT Inox panel
• Inox knobs & handle
• 3 touch amber color digital timer
• 0+7 functions
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

الميزات
	• CM/ 60L 60واجهة لون رمادي داكن معتقة
	•يد و مقابض معتقة
	•مؤقت يدوي
	•أكثر من  7برامج طبيخ
	•رفوف جانبية داخلية
	•صينية عميقة
تصنيف الطاقة
	•صينية
	•شبك
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

A

سهولة عالية في تنظيف
الهيكل الداخلي والصواني !
جميع التجاويف والصواني في
منتجات  Simferمصنوعة من
مادة المينـا سهلــة التنظـيف
المقاومـــة لألحمــاض والتــي
تمـنــع تغلغــل المعــادن في
األطعمة.
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الميزات
	• 60CM/60Lواجهة زجاجية سوداء
	•يد و مقابض ستانلس ستيل مخفية
	•لوحة تحكم ديجيتال تعمل باللمس
	•أكثر من  7برامج طبيخ
	•رفوف جانبية داخلية
	•صينية عميقة
تصنيف الطاقة
	•صينية
	•شبك
	•طبقة زجاجية قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

A

الميزات
	• CM/ 60L 60واجهة ستانلس ستيل
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•لوحة تحكم ديجيتال تعمل باللمس
	•أكثر من  7برامج طبيخ
	•رفوف جانبية داخلية
	•صينية عميقة
تصنيف الطاقة
	•صينية
	•شبك
	•طبقة زجاجية قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

A

ADC 606 M BLK GLS

ADC 606 M IX

Features
• 60 CM / 60 LT black glasspanel
• Inox knobs & handle
• Mechanical timer
• 0+7 functions
• 1 tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

Features
• 60 CM / 60 LT Inox panel
• Inox knobs & handle
• Mechanical timer
• 0+7 functions
• 1 tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

الميزات
	• 60CM/60Lواجهة زجاجية سوداء
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•مؤقت ميكانييك
	•أكثر من  7برامج طبيخ
تصنيف الطاقة
	•صينية
	•شبك
	•طبقة زجاجية قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

A

الميزات
	• CM/ 60L 60واجهة ستانلس ستيل
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•مؤقت ميكانييك
	•أكثر من  7برامج طبيخ
تصنيف الطاقة
	•صينية
	•شبك
	•طبقة زجاجية قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

A

90 cm Built-in Ovens

3600 Watts

3600 Watts

ADC 909 D BLK GLS
Features
• 90 CM / 100 LT black glasspanel
• Inox PIPO knobs & handle
• 3 touch amber color digital timer
• 0+9 functions
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

الميزات
	• CM/ 100L 90واجهة لون رمادي داكن معتقة
	•يد و مقابض ستانلس ستيل مخفية
	•لوحة تحكم ديجستال تعمل باللمس
	•أكثر من  9برامج طبيخ
	•رفوف جانبية داخلية
	•صينية عميقة
	•شبك
	•طبقة زجاجية قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

ADC 909 D IX

Features
• 90 CM / 100 LT Inox panel
• Inox knobs & handle
• 3 touch amber color digital timer
• 0+7 functions
• Side racks
• 1 deep tray
• 1 grid
• Löwe removable & frameless inner glass
• Lamp

الميزات
	• CM/ 100L 90واجهة لون رمادي داكن معتقة
	•يد و مقابض ستانلس ستيل
	•لوحة تحكم ديجستال تعمل باللمس
	•أكثر من  7برامج طبيخ
	•رفوف جانبية داخلية
	•صينية عميقة
	•شبك
	•طبقة زجاجية عازلة قابلة لإلزالة لسهولة التنظيف
	•إضاءة داخلية

ليس المهم ماذا تطبخ
ولكن المهم كيف تطبخ
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Simfer Built-In Hobs
A Cooking Master
In Your Kitchen.

ADC 64 GLS BLK
Features
• 60 cm front control 8 mm GLASS
• Enamel pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Inox head knobs
الميزات
 واجهة من الزجاج المدعم بسمك60CM•	
 مم8
	•دعامات من الحديد المتين
	•أربع رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ذو شعلة ثالثية
 ايطاليةTecna 	•مواقد
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض من الستانلس ستيل

Aesthetic and durable
cast iron pan supports!
Cast iron pan supports bring the
professional look to your hob, also
provides maximum stability. This
functionality enables to use pots and pans
of any size without the risk of tilting.
28

60 cm Built-in Hobs

شعلة
! ثالثية قوية
تـوفــر الشعلة الثالثية

ADC 64 IX

ADC 64 R BLK

Features
• 60 cm front control inox
• Cast iron pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Silver knobs

Features
• 60 cm front control rustic antrasit
• Cast iron pan support
• 4 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Rustic knobs

الميزات
 واجهة ستانلس ستيل60CM•	
	•مناصب من الحديد الصلب
	•أربع رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
 ايطاليةTecna 	•مواقد
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض سلفر

 واط لطهـــــي3500
ّ
وألذ
أسرع

الميزات
 واجهة معتقة لون رمادي داكن معتقCM 60•	
	•دعامات من الحديد المصبوب الثقيل
	•أربع رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
 ايطاليةTecna 	•مواقد
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض معتقة

Supported by
the quality,
design and
brand range
that others
can’t deliver.
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70 cm Built-in Hobs

ADC 75 GLS BLK
Features
• 70 cm front control 8 mm GLASS
• Cast iron pan support
• 5 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Inox head knobs

ADC 75 IX
الميزات
مم8  واجهة من الزجاج المدعم بسمك70CM•	
	•دعامات من الحديد المصبوب الثقيل
	•خمس رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
 ايطاليةTecna 	•مواقد
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض ستانلس ستيل

ADC 75 R BLK
Features
• 70 cm front control rustic antrasit
• Cast iron pan support
• 5 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Rustic knobs
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الميزات
 واجهة معتقة لون رمادي داكن معتق70CM•	
	•دعامات من الحديد المصبوب الثقيل
	•خمس رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
 ايطاليةTecna 	•مواقد
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض معتقة

Features
• 70 cm front control inox
• Cast iron pan support
• 5 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Silver knobs

الميزات
 واجهة ستانلس ستيل70CM•	
	•مناصب من الحديد الصلب
	•خمس رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
 ايطاليةTecna 	•مواقد
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض سلفر

Combine
technology
and design
in your
kitchen!

90 cm Built-in Hobs

ADC 95 GLS BLK
الميزات
	• 90CMواجهة من الزجاج المدعم بسمك 8مم
	•مناصب من الحديد الصلب
	•خمس رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض من الستانلس ستيل

Features
• 90 cm front control 8 mm GLASS
• Cast iron pan support
• 5 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Inox head knobs

ADC 95 IX
الميزات
	• 90CMواجهة ستانلس ستيل
	•دعامات من الحديد المصبوب الثقيل
	•خمس رؤوس حرق مع أمان كامل
	•موقد ثالثي الشعلة
	•مواقد  Tecnaايطالية
	•شعلة أوتوماتيكية
	•مقابض سلفر
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Features
• 90 cm front control inox
• Cast iron pan support
• 5 burners with ffd
• Wok burner
• Tecna burners
• Auto ignition
• Silver knobs
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Simfer Cooker Hoods
Fresh Air
In Your Kitchen.

ADC 8614 BLK GLS
Features
• 60 cmDecorative black glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 300 sqm engine
• Led lighting
الميزات
 زجاج ديكور أسود60Cm•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع300 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة
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Glass Series Cooker Hoods

ADC 8678 BLK GLS

ADC 8978 BLK GLS

Features
• 60 cmDecorative black glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Touch control
• 500 sqm engine
• Led lighting

Features
• 90 cmDecorative black glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Touch control
• 500 sqm engine
• Led lighting

الميزات
 زجاج ديكور أسودCM 90•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم باللمس
 متر مربع500 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

الميزات
 زجاج ديكور أسودCM 60•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم باللمس
 متر مربع500 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

ADC 8658 BLK GLS

ADC 8958 BLK GLS

Features
• 60 cmDecorative black glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Touch control
• 500 sqm engine
• Led lighting

Features
• 90 cmDecorative black glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Touch control
• 500 sqm engine
• Led lighting

الميزات
 زجاج ديكور أسودCM 90•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم باللمس
 متر مربع500 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

الميزات
 زجاج ديكور أسودCM 60•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم باللمس
 متر مربع500 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة
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Glass Series Cooker Hoods

ADC 8630 GLS IX

ADC 8930 GLS IX

Features
• 60 cm inox with oval glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 400 sqm engine
• Led lighting

Features
• 60 cm inox with oval glass
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 500 sqm engine
• Led lighting

الميزات
 ستانلس ستيل مع زجاج بيضاويCM 60•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع500 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

الميزات
 ستانلس ستيل هرميCM 60•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع400 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

Fresh
air in your
kitchen
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Steel Series Cooker Hoods

ADC 8662 IX

ADC 8692 IX

Features
• 60 cm inox pyramid
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 400 sqm engine
• Led lighting

Features
• 90 cm inox pyramid
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 400 sqm engine
• Led lighting

الميزات
 ستانلس ستيل هرميCM 90•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع400 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

الميزات
 ستانلس ستيل هرميCM 60•	
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع400 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

ADC 8667 R BLK

ADC 8967 R BLK

Features
• 60 cm rustic antrasit pyramid
• Rustic gold color buttons & handle
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 400 sqm engine
• Led lighting

Features
• 90 cm rustic antrasit pyramid
• Rustic gold color buttons & handle
• Double chimney
• Al filter
• 2 x carbon filter
• 3 x level
• Mechanical control
• 400 sqm engine
• Led lighting

الميزات
 لون رمادي فحمي معتق هرمي90CM•	
	•أزرار و مقبض ذهبي معتق
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع400 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة

الميزات
 لون رمادي فحمي معتق هرمي60CM•	
	•أزرار و مقبض ذهبي معتق
	•ثنائي المدخنة
	•فلتر كربوني
	•فلتر كربوني ثنائي
	•ثالث خيارات شفط
	•تحكم ميكانييك
 متر مربع400 	•ماتور شفط
LED 	•إضاءة
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Simfer No Frost Upright Freezers
Keeps Fresh
For Your Kitchen.

ADC 7 NF - BL
Features
• 175 CM / 7 drawer
• No frost
• Dual Mode (Fridge or Freezer)
• No Frost Cooling Technology
• Electronic Cooling Control
• Touch Control Display Panel
on Door
• Fast Freezer Function
• Door Open Alarm
• Easy Open Handle
• Glass shelves
• Flape & drawer system
• Black door and body
• Electronic display
• Easy open handle
• Ice tray
• Reviseble door
الميزات
 جواريرCM/ 7 175•	
	•تبريد هوائي \ نو فروست
	•امكانية تحويل الجهاز من فريزر لثالجة
وبالعكس
	•التحكم اإللكتروني في التبريد
	•لوحة تحكم تعمل بالمس
	•وظيفة التجميد السريع
	•إنذار فتح الباب
	•يد ميكانيكية لفتح الباب بسالسة
	•رفوف زجاجية
	•نظام سلس لتحريك األدراج
	•لون أسود للباب و الجهاز كامل
	•شاشة عرض إلكترونية
	•سلة ثلج
	•باب قابل للعكس
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7 Drawers NF Upright Freezers

ADC 7 NF - IX
Features
الميزات
• 175 CM / 7 drawer
 جواريرCM/ 7 175•	
• No frost
	•تبريد هوائي \ نو فروست
• Dual Mode (Fridge or Freezer)
	•امكانية تحويل الجهاز من فريزر لثالجة
• No Frost Cooling Technology
وبالعكس
• Electronic Cooling Control
	•التحكم اإللكتروني في التبريد
• Touch Control Display Panel on Door
	•لوحة تحكم تعمل بالمس
• Fast Freezer Function
	•وظيفة التجميد السريع
• Door Open Alarm
	•إنذار فتح الباب
• Easy Open Handle
	•يد ميكانيكية لفتح الباب بسالسة
• Glass shelves
	•رفوف زجاجية
• Flape & drawer system
	•نظام سلس لتحريك األدراج
• Inox door and body
	•البوابة والجهاز بالكامل من الستانليس ستيل
• Electronic display
	•شاشة عرض إلكترونية
• Ice tray
	•سلة ثلج
• Reviseble door
	•باب قابل للعكس

A fresh ent
mom
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6 Drawers NF Upright Freezers

ADC 6 DF - IX
Features
• 147CM / 6 drawer
• De frost
• Glass shelves
• Flape & drawer system
• Inox door and silver sides
• Easy open handle
• Ice tray
• Reviseble door

ADC 6 DF - BL
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الميزات
 جواريرCM/ 6 147•	
 دي فروست,	•تبريد ثلجي
	•رفوف زجاجية
	•نظام سلس لتحريك األدراج
 و لون جهاز فضي,	•باب ستانلس ستيل
	•يد سلسة لفتح الباب
	•سلة ثلج
	•باب قابل للعكس

Homecare Appliances

الميزات
Watts power 2200•	
 لتر25 	•السعة
 واط200 	•قوة شفط حتى
	•التحكم في سرعة الهواء
	•كيس الغبار من القماش
 درجة360 	•خرطوم بدوران
 ديسيبل84 	•مستوى الضوضاء
Ø32mm 	•أنبوب تلسكوبي مطلي بالكروم
	•فرشاة السجاد واألرضيات الصلبة
	•أداة تنجيد

ADC C301003
Features
• 2200 W Power
• 25 L Capacity
• 200 W Suction power
• Air speed control
• Cloth Dust bag
• 360° hose rotating
• 84 dB noise level
• Chrome plated Ø32mm telescobic tube
• Carpet & hardfloor brush
• Upholstery tool
• Voltage: 220-240V, 50/60Hz
• Plug Type: EU Type

Make your
house
!
e
m
o
h
a
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Ankastre Fırınlar 60 cm Tezgah Altı

Ankastre Fırınlar 60 cm Kolon
Tezgah kesim ölçüsü
üstten görünüm
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Ankastre Fırınlar 90 cm Tezgah Altı
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Ankastre Fırınlar 90 cm Kolon
Tezgah kesim ölçüsü
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mm

86

0m

81

min
580

MD 2310 - MD 2320 - MD 2330 Mikrodalga Fırınlar

594

m

0m

49

m

mi

598

388

m

m

0m

52

min.60 mm

0m

BM 1206
Bulaşık Makinası

815

820

69

0m

550

595

m

0m

52

56

BM 1202 - BM 1208
Bulaşık Makinaları

820

820

m

0m

m

min. 60 mm

BM 1200 - BM 1201
Bulaşık Makinaları

Elektrik ve
su alma
boşaltma yeri

m

820

min. 60 mm

56

0m

300
375 +2
-0

300

49

m

59

820

m

0m

0m

m

0m

52

90 cm Ankastre Ocaklar

815

m

min. 60 mm

min. 60 mm
26

min. 60 mm

0m

70 cm Ankastre Ocaklar

min. 110 mm

30

m

0m

52

60 cm Ankastre Ocaklar

min. 60 mm

30 cm Ankastre Ocaklar

565

min. 60 mm

565

min. 60 mm

896

375 +2
-0

8687
250

8678 - 8688
250

265

200

8673 - 8674 - 8675 - 8676

170

306

8651 - 8653 - 8655 - 8656

350
20

8639 - 8939 - 8640 - 8940

284

284

306

440

895

198

300
20

168

460

595

450

8670 - 8970

363
20

350

350

500

595 -

695 -

60

500

500

Min 525 / Max 855

Min 550 / Max 880

20

350

20

500

895

500

8662 - 8962 - 8663 - 8664
198

205

300

Min 505 / Max 785

20

20

496 -

596 -

896

25

450

450

6

96-89

496-5

8679

136

0

28

280 mm

8508 - 8506 - 8505

500

168

262

895

895

25

60

600

198

205

475

25

Min 505 / Max 785

475

293,5

595 -

8665 - 8667

168

300

Min 530 / Max 860

7-122

324

284

306

77-10

30

595-8

8956

95

595-8

8638 - 8938

284

306

95

480

Max. 930 / Min. 650

425

95

595-8

8630 - 8631 - 8931 - 8632

284

306

Min 601 / Max 1031
300

470

400

Min 730 / Max 1160

465

Max 965 / Min 635

20

350

595 -

8658 - 8958 - 8668

350
20

306

450

595

395

595

452

284

500

Min 920 / Max 1250

362

Min 662 Max 942

595

390

300

300
20

435

538

Min 720 / Max 1000

300
20

Min 820 / Max 1100

20

265

8686

40

M
Ma in 3
x 4 05
30

510 mm
600

7
49 530
276
310

45

مالحظات

