CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: + 84-4-3773 7548
Fax: +84-4-3837 0082
Hotline: 0933 488 996
Website: http://choxaydung.vn
Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BẾP TỦ, LÕ NƯỚNG, MÁY SẤY BÁT CANZY
Áp dụng từ ngày 08/03/2013
TT

Mã hàng

Mô tả

Sử dụng đèn công suất 20W để sấy bát, chế tạo với công
nghệ mới dùng tia cực tím và ozone để diệt khuẩn bát đĩa.
Máy sấy
1 bát
Toàn bộ vỏ máy và khoang chứa chế tạo từ Inox. Mặt kính
CZ-840SF trong suốt dễ quan sát, cửa gấp tiết kiệm diện tích và làm
sạch dễ dàng. KT: 800x400x320mm.

Hình ảnh

Giá bán

3.650.000

Máy sấy bát âm tủ: Bề mặt bằng kính chịu nhiệt, Inox cao
cấp, chế độ điều khiển tự động, chế độ xấy khô khử trùng
bằng Ion âm, dung tích 100L, điện áp 220V-240V, kích
thước D600xC625xS425mm, kích thước âm tủ
D560xC385xS421mm

4.250.000

Máy sấy bát âm tủ: Bề mặt bằng kính chịu nhiệt, Inox cao
cấp, chế độ điều khiển tự động, chế độ xấy khô khử trùng
Máy sấy
3 bát âm tủ bằng Ion âm, dung tích 100L, điện áp 220V-240V, kích
CZ - 533L thước D600xC625xS425mm, kích thước âm tủ
D560xC385xS421mm

4.650.000

Lò nướng gồm hệ thống điều kiển cơ học với 6 chức năng
khi nướng, tay cầm bằng nhôm chịu nhiệt.
Lò nướng Hệ bên trong cửa hoàn toàn bằng kính có quạt thông gió.
4 CZ Điện áp 220V-240V/50Hz. Nhiệt độ sấy 50 ° - 250
AK500
°C.Kích thước 600x600x600 mm. dung tích 60lít. Đồng
hồ hẹn giờ tự động.

8.500.000

Máy sấy
bát âm tủ
2
CZ 523DL

Bếp tủ
5 CZ-6401AI

4 Bếp nấu phía trên, 2 ngăn nướng phía dưới
Hệ thống đánh lửa bằng điện, chất liệu men trắng
KT: 850x600x600mm

9.500.000

6 CZ-66T2

Điều khiển cơ học 6 chức năng, tay nắm nhôm, kính chịu
lực chịu nhiệt, hệ thống quạt thông gió, quạt làm mát
khoang, dung tích 60l, điện áp 220V-240V/50Hz, nhiệt độ
sấy 50°-250°C, kích thước 600x600x600mm, đồng hồ hẹn
giờ

8.600.000

Chú ý:
- Sản phẩm Canzy được bảo hành 3 năm
- Đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà nội
- Chưa bao gồm thuế VAT
"Chợ xây dựng hướng tới giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng bằng cách cải thiện hệ thống phân phối.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin"
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BẢNG BÁO GIÁ BẾP GA CANZY
Áp dụng từ ngày 08/03/2013
TT Mã hàng

Kích thước
DxRxDày

Lượng ga Dày mặt
Khoét đá
kính
tối đa
(mm)
(mm)
(kg/h/lò)

Mô tả

Bếp âm 2 lò bên to bên nhỏ, đánh lửa IC, tự
540x340 động ngắt ga, chế độ bếp hầm, Kính chịu
nhiệt chịu lực.
Bếp âm 2 lò bằng nhau, đánh lửa IC, tự
680x380 động ngắt ga, chế độ bép hầm, kính chịu
nhiệt.

Giá

1

CZ-26MI

600x380x70 0.38kg/h/lò

10

2

CZ-27MI

730x430x70 0.38kg/h/lò

10

3

CZ-27FI

730x430x70 0.38kg/h/lò

10

680x380

10

Bếp âm 3 lò đánh lửa IC, tự động ngắt ga,
680x380 Chế độ bếp hầm, kính chịu nhiệt, chịu lực

2.500.000

8

2 lò đánh lửa IC, tự động ngắt ga, chế độ
680x380 bếp hầm, kính chịu nhiệt chịu lực

2.552.000

10

Bếp âm 2 lò, bên to bên nhỏ, đánh lửa IC, tự
540x340 động ngắt ga, chế độ bếp hầm chịu nhiệt

2.600.000

4

5

6

7

CZ-37MI

CZ-217MI

CZ-26

CZ- 207

730x430x70

730x430x70

0.38kg/h/lò

0.38kg/h/lò

600x380x70 0.38kg/h/lò

730x430x70 0.38kg/h/lò

8

Bếp âm 2 lò kiểu bát âu, đánh lửa IC, tự
động ngắt ga

Bếp âm 2 lò, hai bên bằnng nhau, đánh lửa
680x380 IC, tự động ngắt ga, chế độ bép hầm, kính
chịu lực chịu nhiệt.

2.150.000

2.600.000

2.300.000

2.700.000

Hình ảnh minh họa

8

CZ-270

730x430x70

0.38kg/h/lò

8

680x380

2 lò bằng nhau, đánh
lửa IC, tự động ngắt ga

2.860.000

9

CZ-370

730x430x70

0.38kg/h/lò

10

680x380

3 lò đánh lửa IC, tự động ngắt ga, chế độ
bếp hầm chịu nhiệt

3.700.000

10 CZ-307

730x430x70

0.38kg/h/lò

10

Bếp âm 3 lò đánh lửa IC, tự động ngắt ga,
680x380 chế độ bếp hầm, Kính chịu lực, chịu nhiệt.

11 CZ-730

760x450x70

0.38kg/h/lò

10

680x380

2 lò đánh lửa IC, tự động ngắt ga, chế độ
bếp hầm chịu nhiệt

3.800.000

3.850.000

Chú ý:
- Sản phẩm Canzy được bảo hành 3 năm
- Đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà nội
- Chưa bao gồm thuế VAT
"Chợ xây dựng hướng tới giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng bằng cách cải thiện hệ thống phân phối.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin"
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BÁO GIÁ MÁY HÖT KHÓI KHỬ MÙI CANZY
Áp dụng từ ngày 08/03/2013

CZ 2060
Black

Miêu tả
2 môtơ, Hút hoặc khử mùi, Lưới lọc nhôm, 3 tốc độ,
công suất hút 680m3/h, độ ồn: 48dB
KT: 140x500x 600mm.

CZ 2070
2
Black

2 môtơ, Hút hoặc khử mùi, Lưới lọc nhôm, 3 tốc độ,
công suất hút 680m3/h, độ ồn: 48dB
KT: 140x500x 700mm.

2.100.000

2 môtơ, Hút hoặc khử mùi, Lưới lọc nhôm, 3 tốc độ,
3 CZ 2060 Inox công suất hút 680m3/h, độ ồn: 48dB
KT: 140x500x 600mm.

2.150.000

2 môtơ, Hút hoặc khử mùi, Lưới lọc nhôm, 3 tốc độ,
4 CZ 2070 Inox công suất hút 680m3/h, độ ồn: 48dB
KT: 140x500x 700mm.

2.200.000

TT Mã hàng
1

Chất liệu men đen, đèn halogen, động cơ 2 motor, công
suất 750m3/h, độ ồn 48db, điều khiển phím nhấn 3 tốc
5 Concord-60B
độ, ống thoát D110, lưới lọc Aluminum-3 lớp, kích
thước 700mm, chế độ hút và khử mùi trực tiếp.
Chất liệu men đen, đèn halogen, động cơ 2 motor, công
suất 750m3/h, độ ồn 48db, điều khiển phím nhấn 3 tốc
6 Concord-70B
độ, ống thoát D110, lưới lọc Aluminum-3 lớp, kích
thước 700mm, chế độ hút và khử mùi trực tiếp.
Chất liệu Inox, đèn halogen, động cơ 2 motor, công suất
750m3/h, độ ồn 48db, điều khiển phím nhấn 3 tốc độ,
Concord7
ống thoát D110, lưới lọc Aluminum-3 lớp, kích thước
60Inox
600mm, chế độ hút và khử mùi trực tiếp.
Chất liệu Inox, đèn halogen, động cơ 2 motor, công suất
Concord-70 750m3/h, độ ồn 48db, điều khiển phím nhấn 3 tốc độ,
8
ống thoát D110, lưới lọc Aluminum-3 lớp, kích thước
Inox
700mm, chế độ hút và khử mùi trực tiếp.
Chất liệu Inox, đèn halogen, động cơ 2 motor, công suất
750m3/h, độ ồn 48db, điều khiển máy kéo ra đẩy vào,
9 CZ-6002SYP
ống thoát D110, lưới lọc Aluminum-3 lớp, kích thước
600mm, chế độ hút và khử mùi trực tiếp.
Toa vuông Inox kính, Động cơ tubin đôi, Lưới lọc
nhôm, điều khiển phím nhấn 3 tốc độ, Độ ồn: 48dB
10 CZ-70AG6
Công suất hút 950m3/h. KT 730x500x700mm
Toa vuông Inox kính, Động cơ tubin đôi, Lưới lọc
nhôm, điều khiển phím nhấn 3 tốc độ, Độ ôn: 48dB
Công suất hút 950m3/h. KT 755x500x900mm
Toa Inox kính, động cơ Turbin, than hoạt tính, lưới lọc
12 CZ.3388-70A hợp kim nhôm, 3 tốc độ, công suất hút 1000m3/h, Độ
ồn: 58dB, KT: 273x305x1000x500x700mm
CZ-70A-G3
11
MT

Giá
2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.300.000

2.350.000

2.200.000

4.050.000

3.900.000

4.150.000

Hình ảnh minh họa

Toa Inox kính, động cơ Turbin, than hoạt tính, lưới lọc
13 CZ.3388-90A hợp kim nhôm, 3 tốc độ, công suất hút 1000m3/h, Độ
ồn: 58dB, KT: 273x305x1000x500x900mm

4.250.000

14 CZ 90E G1

Toa vuông Inox,động cơ Turbin, than hoạt tính, lưới lọc
hợp kim nhôm, 3 tốc độ. Công suất hút 1000m3/h, Độ
ôn: 58dB. KT: 376x293x1166x600x900mm

9.250.000

15 CZ -069/70

Toa vuông Inox, kính 2 mô tơ, than hoạt tính, lưới lọc
hợp kim nhôm, 3 tốc độ, Độ ôn: 58dB. Công suất
1000m3/h. KT: 300x310x775x500-700mm.

4.150.000

16 CZ -069/90

Toa vuông Inox, kính 2 mô tơ, than hoạt tính, lưới lọc
hợp kim nhôm, 3 tốc độ, Độ ôn: 58dB. Công suất
1000m3/h. KT: 300x310x775x500-700mm.

4.250.000

17 CZ-350C

Chất liệu Inox, kính; đèn halogen; động cơ turbin đôi,
công suất 1000m3/h, độ ồn 48db; điều khiển phím nhấn3 tốc độ; ống thoát D150mm; lưới lọc mỡ Aluminum-3
lớp; kích thước 900mm; chế độ hút và khử mùi trực
tiếp.

8.050.000

Chú ý:
- Sản phẩm Canzy được bảo hành 3 năm, Chi phí lắp đặt 50.000
- Đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hà nội
- Chưa bao gồm thuế VAT

"Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm
Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin"

