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اچ بیبرقیشومینه



:شومینهمعرفی محصول
نازلمگرمایشبرايهاایدهمهمترینازیکیواستدادهتشکیلرانشیمناتاقاصلیمحوروهاخانهاصلیجلوهقدیمازشومینه

.استبودهبخشلذتسالهابرايهاشومینهدرچوبسوختنسوسويوگرماکننده،مسحورجهشی.شودمیمحسوب
شعلهت،اسگنجانیدهخودبرقیهايشومینهدرراچوبسوختنهايجلوهتمامیجدیدسبکطراحیبابیاچشومینهصنعتیگروه

حرکتشومینهداخلدرافقیبصورتکهمتحركکاغذیکبهمراه)LED(ديايالیاشمعیالمپازاستفادهبابرقیهايشومینه
.کندمیتأمینشماگرمایشبرايراشومینههیترازشدهتولیدارتحرفن،سیستموشدهطراحیکندمی

روزهايردتانخانهمحفلشدنگرمازنگرانیبدون.شوداستفادهشومینههیترازمجزاکامالًبصورتتواندمیواقعیآتشنمایش
وحرارتبرايحالته2تنظیماتارائهیتقابلآتشمدرنتکنولوژياین.ببریدلذتسالروز365هردرآتشحسوجلوهازگرم

.دهدمیارائهراشودمیکنترلدستییادورراهازکنترلتوسطهمگیکهراآتشنمایشبرايحالته9
هکاستذکربهالزم.باشدمیمتفاوتزندگیسبکباافرادپسندموردهمیشهبعدي3هايشعلهباظریفوشیکهايشومینه
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.هستندداراراواقعیآتشیکحس
نسبتنظافت،ونگهداريدردسرهايیاوهیزمتهیهآتش،بهمربوطخطرهايازبدوربرقیهايشومینهاستذکرالزمهمچنین

.باشندمیترراحتمراتببهوعذاببدونسنتیهیزمیهايشومینهبه
.ندارندهواخروجییاودودکشبهنیازيوکنندنمیتولیددودچونهستند،زیستمحیطداردوستبرقیهايشومینه
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.شودمیمحسوبشومینهتراحاستفادهبرايارزشمندمزیتینیزاینکهشوندکنترلسیمبیکوچکریموتاز
.کندیمبرطرفراآیدمیگازيهايشومینهازاستفادهدنبالبهکهنگرانیهرگونهالکتریکیهايشومینهایمنبرقیعملیات
برقیهايهشومینازمدلهاییاست،امروزيزندگیسبکوخانهبامناسببیاچصنعتیگروهبرقیهايشومینهبودنمدرنوزیبایی

امکاناینومینهشاینمستقلطراحیوکالسیکچوبیظاهر.باشندمیترکیبقابلشمادلخواهرنگباوچوبیفریمباکههستندزنی
.باشندفادهاستقابلکاردفاتریاوآپارتمانخانه،برايوباشدداشتهجابجاییقابلیتدیگراتاقبهاتاقیازتاکندمیفراهمرا

ازبزرگايموعهمجتاکردهتالشبیاچشومینه.استشدهتضمینتکنولوژيوکیفیتکنیدمیانتخابرابیاچشومینهشماوقتی
.نمایدپیشنهادوتولیدشمابرايرابرقیمدرنهايشومینه

برايIso9001هايگواهینامهدارايالکترونیکیوالکتریکیدستگاههايوبرقیهايشومینهتولیدزمینهدربیاچصنعتیگروه
.باشدمیایراندرباراولینبرايمشتريرضایتمنديبرايIso10002وکیفیتمدیریت

بنابراینباشد،میتشرکاینمحصوالتتمامیبراياروپاییقوانینتمامسازيپیادهمتضمنبیاچشومینهدقیقکیفیتکنترلسیستم
محصوالتکهمعنیاینبهوباشندمیاروپا)CE(ايسیاستاندارددارايبیاچهشومینکاتالوگوسایتدرمندرجمحصوالتتمام

.اندشدهتستاروپااستانداردبامستقلبصورتتماماًبیاچبرقیشومینه
بیاچنعتیصگروهمجموعهازشومینهانتخابباباشیدمطمئنتوانیدمیگازيیاباشدبرقیمدلشماانتخاباینکهبهبستهپس

.دهیدمیشخصیتوگرماخودخانهبه
تضمینبیاچالکتریکیهايشومینهبرايگارانتیماه36باراشماشدهخریداريشومینهمحصوالتشما،فروشندهاینکهآخرمطلب

.استشدهگرفتهنظردربیاچبرقیشومینهمحصوالتبراينیزفروشازپسخدماتسال10اینبرعالوه.کندمی
.کنیدتجربهبیاچبرقیهايشومینهباخودخانهاتاقهايازیکهردررازیباشومینهیکظرافیتوگرمیپس
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شومینه ي مدرن، قیمتشومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه ها
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Model: HB 023
HB Electrical Fireplace

شومینه هاي دیواري گروه صنعتی اچ بی پیشنهاد فوق العاده اي از شومینه هاي گازي 
شومینه برقی نیازي به خروجی دودکش ندارد، در البته چونکه . و برقی را ارائه می دهد

هر مکانی در خانه قابل نصب هستند، چه در دیوارهاي درونی و چه دیوارهاي بیرونی،
توانند شومینه هاي برقی می. در ارتفاع پائین یا باال، حتی در گوشه و کنج اتاق خانه شما

ه ها ویژگی برجستساختار محکم این شومینه. به سرعت و بدون هزینه نصب شوند
!). همین(به برق بزنید تا کار کند. آنهاست و تنها به یک منبع برق خانگی احتیاج دارند

.عملیات برقی ایمن هرگونه نگرانی که با شومینه هاي دیگر می آید را برطرف می کند
نمایش آتش واقعی می تواند به صورت کامالً مجزا از هیتر شومینه استفاده بشود که 

روز سال بدون نگرانی براي گرم شدن 365و حس آتش چوبی می تواند در هر جلوه
.اتاق، لذت بخش باشد

شومینه هاي برقی به کاربران خود این اجازه را می دهد تا از یک نمایش زیباي آتش 
بدون تالش اضافی براي سوزاندن هیزم یا گاز و با حذف دود و آلودگی هاي مرتبط با 

این شومینه ها به راحتی نصب می شوند و در رنج متنوعی . ببرندسوختن هیزم؛ لذت 
.از رنگها، مناسب براي نیاز هر خانه اي قابل دسترس می باشند

Technical Features:
Size(cm): 150(W) x 48(H) x 12(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3

023شومینه برقی اچ بی                                      کد شومینه: 
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نه، مدل پنل م شومیکالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فری

ین باالي ئشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چدنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینه، تز
شومینه ي مدرن، قیمتشومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه ها

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی، دکوراسیون داخلی 
کوراسیون روي رین مدل شومینه، د، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدت)برقی

کالسیک هشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مدل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومین
درن ریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي م، مدل فریم و پنل شومینه، مدل ف)شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermatic، شومینه الکلی، شومینه اتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه LCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه نه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخلیشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومی

آالچیق، هایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتابل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومین
ري نه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص، گالفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومی

ه فانتزي، نشومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تصاویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومی
نهشومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومی

HB ،HB Fireplace ،Modern Fireplace ،Electric Fireplace ،Cast Iron fireplace ،Fireplace ،Iranian Electric
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Model: HB 022
HB Electrical Fireplace

.شومینه هاي برقی اچ بی جدیدترین و خالقانه ترین شومینه هاي برقی در بازار است
جدید شومینه هاي مدرن را با الگوي واقعی با الهام از مدل هاي دیواري اولیه، نسل 

شامل تورفتگی در دیوار یا نصب بر رويییاین مدلها با قابلیتها. می دهیمشعله ارائه
.و کنترل رادیویی بسته بندي می شوندLEDدیوار، تکنولوژي شعله 

به راحتی این شومینه 150-110-85با شومینه هاي برقی اچ بی در سایزهاي متفاوت 
.زیبا و کارکردي را به هر اتاق یا چیدمان اضافه کنید

ما این سایزها را در شومینه هاي برقی بی همتا با ظاهري متفاوت مدرنیته کردیم تا 
.براي هر درخواستی مناسب باشد

رائهرا امدرن و کالسیک گروه صنعتی اچ بی انتخاب بزرگی از شومینه هاي برقی 

برقی کوچک و شومینه هاي برقی دیواري می باشد،می دهد که شامل شومینه هاي 

براي اطالعات بیشتر در مورد . و براي هر سلیقه و درخواست شما مناسب می باشد

شومینه یا کمک به شما براي انتخاب مدل خوب، از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس 

.  بگیرید

Technical Features:
Size(cm): 110(W) x 54(H) x 12(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3
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ینه، مشومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شومینه، کوره شو
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

دل مشومینه جدید، ساخت شومینه، تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چدنی، مدل شومینه کالسیک،
، طراحی ه برقیشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومین

نه ، تزیین داخلی شومینه، انواع نماي شومینه، عکس شومی)شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی 
کالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فریم شومینه، مدل پنل 

، تزئین باالي دنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینهشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چ
شومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه هاي مدرن، قیمت شومینه 

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(، دکوراسیون داخلی چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی
وي ر، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدترین مدل شومینه، دکوراسیون)برقی

ل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومینه کالسیکشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مد
، مدل فریم و پنل شومینه، مدل فریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي مدرن )شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermaticاتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه ، شومینه الکلی، شومینهLCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه یشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومینه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخل

ل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومینه آالچیق، ایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتاب
الري گفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومینه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص،

اویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومینه فانتزي، شومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تص
شومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومینه
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Model: HB 028
HB Electrical Fireplace

برقی شومینه. ما میدانیم بهترین ایده براي گرم کردن فضاي اتاقتان شومینه است
بصورت هاي صاف و کنج قابل اجرا می باشند، عالوه بر تأمین زیبایی محیط هاي بزرگ 

یز فضاي شما نبراي مکان هاي کوچک نیز مناسب می باشند و باعث صرفه جویی در 
.این شومینه به عنوان تکمیل کننده واقعی دکوراسیون منزل شماست. می شوند

. ت، کیفیت و تکنولوژي تضمین شده اس.وقتی شما شومینه اچ بی را انتخاب می کنید
شومینه اچ بی تالش کرده تا با تلفیق شومینه هاي سنتی و شومینه هاي دیواري معاصر، 

عه اي شومینه اچ بی مجمو. کتهاي طبیعی آتش را عرضه نمایدشومینه برقی مدرن با اف
.بزرگ از شومینه هاي مدرن برقی را براي شما پیشنهاد می نماید

حرارت مفید 100%شومینه را در هر جا که مایل هستید قرار دهید، به برق بزنید و از 
.دستگاه که از پایین خارج می شود لذت ببرید

ماه گارانتی براي شومینه 36مینه خریداري شده شما را با فروشنده شما، محصوالت شو
در نظر خدمات پس از فروش نیز سال 10عالوه بر این . هاي الکتریکی تضمین می کند

لطفاً توجه کنید که این گارانتی ها تنها شامل بخشهاي مصرفی. گرفته شده است
.می باشداطالعات کامل گارانتی و شرایط در سایت ما موجود. می باشد

با انتخاب شومینه برقی از مجموعه شومینه اچ بی به خانه خود گرما و شخصیت دهید.

Technical Features:
Size(cm): 85(W) x 48(H) x 12(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3
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ینه، مشومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شومینه، کوره شو
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

دل مشومینه جدید، ساخت شومینه، تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چدنی، مدل شومینه کالسیک،
، طراحی ه برقیشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومین

نه ، تزیین داخلی شومینه، انواع نماي شومینه، عکس شومی)شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی 
نه، مدل پنل م شومیکالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فری

ین باالي ئشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چدنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینه، تز
شومینه ي مدرن، قیمتشومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه ها

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی، دکوراسیون داخلی 
کوراسیون روي رین مدل شومینه، د، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدت)برقی

کالسیک هشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مدل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومین
درن ریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي م، مدل فریم و پنل شومینه، مدل ف)شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermatic، شومینه الکلی، شومینه اتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه LCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه نه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخلیشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومی

آالچیق، هایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتابل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومین
ري نه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص، گالفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومی

ه فانتزي، نشومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تصاویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومی
نهشومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومی
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Model: HB 025
HB Electrical Fireplace

شومینه از قدیم جلوه اصلی خانه ها در مناطق سردسیر می باشد و معموالً محور اصلی 
مسحور کننده، گرما و سوسوي سوختن چوب جهشی . اتاق نشیمن را تشکیل می دهند

.براي سالها لذت بخش بوده است
الزم است یادآوري کنیم که تمامی جلوه هاي سوختن چوب در شومینه هاي برقی 

شومینه برقی یک شعله طراحی شده با یک کاغذ متحرك می باشد . گنجانده شده است
تر حرارت تولید شده از هیو سیستم فن آن. که  به صورت افقی در هوا حرکت می کند

شومینه هاي شیک و ظریف با شعله هاي . را براي گرمایش شما انتقال می دهدشومینه 
.بعدي همیشه مورد پسند افرادي با سبک زندگی متفاوت می باشد3

راه حلی بی نظیر براي ایجاد یک سبک شیک براي برقی یک شومینه دیواري همچنین 
تمامی شومینه هاي دیواري ما یک حرارت مکمل براي . خانه یا دفتر شما می باشد

خصیصه هر کدام از شومینه ها. مترمربع را فراهم می آورند120محیط بیشتر از 
یک نمایش آتش واقعی و ذغالی مدرن می باشد که محیطی گرم و مطلوب را در فضاي 

کوچکاگر شما می خواهید در فضاي مصرفی تان در یک اتاق . شما ایجاد می کند
.صرفه جویی کنید، یک شومینه برقی دیواري راه حل عالی می باشد

ی از اچ بی برقتضمین می کنیم و خرید شومینهرا ما کیفیت شومینه هاي برقی اچ بی 
پیشنهاد می دهیم.را به شما 

Technical Features:
Size(cm): 80(W) x 66(H) x 19(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3

025شومینه برقی اچ بی                                      کد شومینه: 
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ینه، مشومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شومینه، کوره شو
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

دل مشومینه جدید، ساخت شومینه، تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چدنی، مدل شومینه کالسیک،
، طراحی ه برقیشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومین

نه ، تزیین داخلی شومینه، انواع نماي شومینه، عکس شومی)شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی 
نه، مدل پنل م شومیکالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فری

ین باالي ئشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چدنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینه، تز
شومینه ي مدرن، قیمتشومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه ها

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی، دکوراسیون داخلی 
کوراسیون روي رین مدل شومینه، د، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدت)برقی

کالسیک هشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مدل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومین
درن ریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي م، مدل فریم و پنل شومینه، مدل ف)شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermatic، شومینه الکلی، شومینه اتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه LCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه نه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخلیشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومی

آالچیق، هایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتابل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومین
ري نه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص، گالفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومی

ه فانتزي، نشومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تصاویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومی
نهشومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومی

HB ،HB Fireplace ،Modern Fireplace ،Electric Fireplace ،Cast Iron fireplace ،Fireplace ،Iranian Electric
Fireplace ،Fireplace import&Export ، Import & Export, Fireplace photo, electrical fireplace photo, HB
Fireplace, Modern fireplace, fireplace in iran.

Model: HB 010
HB Electrical Fireplace

مدلهایی از شومینه هاي برقی هستند که با فریم چوبی و با رنگ دلخواه شما قابل 
اهر چوبی ظ. بدون آلودگی فراهم می کنندترکیب می باشند و گرمایش واقعی محیط را 

کالسیک و طراحی مستقل این شومینه این امکان را فراهم می کند تا از اتاقی به اتاق 
.دیگر قابلیت جابجایی داشته باشد و براي خانه، آپارتمان و یا دفاتر کار قابل استفاده باشند

زم و یا دردسر هاي نگه شومینه هاي برقی بدور از خطر هاي مربوط به آتش، تهیه هی
داري و نظافت، نسبت به شومینه هاي هیزمی سنتی بدون عذاب و به مراتب راحت تر 

شومینه هاي برقی دوست دار محیط زیست هستند چونکه دود تولید نمی کنند . هستند
تمامی عملکردها، حالتها و تنظیمات شومینه . و نیازي به دودکش و یا خروجی هوا ندارند

توسط کنترل با استفاده از ریموت کوچک بی سیم کنترل شود که به استفاده می تواند
.راحت شومینه افزوده شده است

براي .شومینه هاي برقی به راحتی اتاق را به یک فضاي دنج و راحت تبدیل می کنند
استفاده از شومینه هاي برقی فقط کافی است به راحتی به برق بزنید، عقب بنشینید و 

شومینه برقی خیلی معروف شده است زیرا نماي . نه برقی خود لذت ببریداز شومی
را دارد اما بسیار راحت و به صرفه) شومینه دست ساز(نزدیکی از بنایی شومینه 

چه راه خوبی است که راحتی یک شومینه واقعی را براي هر اتاق در خانه. می باشند
.یا آپارتمان خود اضافه کنیم

Technical Features:
Size(cm): 73(W) x 53(H) x 17(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3

010شومینه برقی اچ بی                                      کد شومینه: 
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Technical Features:
Size(cm): 95(W) x 95(H) x 20(D)
Frame(cm): 145(W) x 110(H) x 22(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3

029شومینه برقی اچ بی                                      کد شومینه:  Model: HB 029
HB Electrical Fireplace

.شومینه هاي برقی اچ بی جدیدترین و خالقانه ترین شومینه هاي برقی در بازار است
الگوي واقعی با الهام از مدل هاي دیواري اولیه، نسل جدید شومینه هاي مدرن را با 

شامل تورفتگی در دیوار یا نصب بر رويییاین مدلها با قابلیتها. شعله ارائه می دهیم
.و کنترل رادیویی بسته بندي می شوندLEDدیوار، تکنولوژي شعله 

به راحتی این شومینه 150-110-85با شومینه هاي برقی اچ بی در سایزهاي متفاوت 
.یا چیدمان اضافه کنیدزیبا و کارکردي را به هر اتاق 

ما این سایزها را در شومینه هاي برقی بی همتا با ظاهري متفاوت مدرنیته کردیم تا 
.براي هر درخواستی مناسب باشد

رائهرا امدرن و کالسیک گروه صنعتی اچ بی انتخاب بزرگی از شومینه هاي برقی 

واري می باشد،می دهد که شامل شومینه هاي برقی کوچک و شومینه هاي برقی دی

براي اطالعات بیشتر در مورد . و براي هر سلیقه و درخواست شما مناسب می باشد

شومینه یا کمک به شما براي انتخاب مدل خوب، از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس 

.  بگیرید
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انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شومینه، کوره شومینه، شومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، 
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چدنی، مدل شومینه کالسیک، مدل شومینه جدید، ساخت شومینه،
راحی طشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومینه برقی، 

نه ، تزیین داخلی شومینه، انواع نماي شومینه، عکس شومی)شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(یون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی داخلی شومینه، دکوراس
کالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فریم شومینه، مدل پنل 

، تزئین باالي دنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینهشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چ
شومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه هاي مدرن، قیمت شومینه 

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(، دکوراسیون داخلی چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی
وي ر، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدترین مدل شومینه، دکوراسیون)برقی

ل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومینه کالسیکشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مد
، مدل فریم و پنل شومینه، مدل فریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي مدرن )شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermaticاتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه ، شومینه الکلی، شومینهLCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه یشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومینه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخل

ل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومینه آالچیق، ایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتاب
الري گفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومینه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص،

اویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومینه فانتزي، شومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تص
شومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومینه

HB ،HB Fireplace ،Modern Fireplace ،Electric Fireplace ،Cast Iron fireplace ،Fireplace ،Iranian Electric
Fireplace ،Fireplace import&Export ، Import & Export, Fireplace photo, electrical fireplace photo, HB
Fireplace, Modern fireplace, fireplace in iran.

Model: HB 030
HB Electrical Fireplace

شومینه هاي برقی مدل اچ بی طراحی شده توسط گروه صنعتی اچ بی ترکیبی از مدلهاي 
نصب راحت  و حمل آسان  همانند یک آثار هنري، این امکان . معاصر و مدرن می باشند

ارتفاع و شدت . مناسب براحتی جابجا کنیدرا براي شما فراهم می کند تا به هر مکان 
شعله هاي تولیدي این مدل توسط ریموت کنترل می شود پس گرماي محیط در دستان 

.شماست
یک شومینه دیواري الکتریکی راه حلی بی نظیر براي ایجاد یک سبک شیک براي خانه یا 

براي محیط تمامی شومینه هاي دیواري ما یک حرارت مکمل . شما می باشدکاردفتر
خصیصه هر کدام از شومینه ها یک نمایش آتش . مترمربع را فراهم می آورند120بیشتر از 

.واقعی و ذغالی مدرن می باشد که محیطی گرم و مطلوب را در فضاي شما ایجاد می کند
اگر شما می خواهید در فضاي مصرفی تان در یک اتاق کوچک  صرفه جویی کنید،

.راه حل عالی می باشدیک شومینه برقی دیواري
ي برا. شومینه هاي برقی به راحتی اتاق را به یک فضاي دنج و راحت تبدیل می کنند

استفاده از شومینه هاي برقی فقط کافی است به راحتی به برق بزنید، عقب بنشینید و از 
شومینه برقی خیلی معروف شده است زیرا نماي نزدیکی . شومینه برقی خود لذت ببرید

ه راه چ. را دارد اما بسیار راحت و به صرفه می باشند) شومینه دست ساز(از بنایی شومینه 
خوبی است که راحتی یک شومینه واقعی را براي هر اتاق در خانه یا آپارتمان خود

.اضافه کنیم

Technical Features:
Size(cm): 81(W) x 79(H) x 20(D)
Frame(cm): 150(W) x 110(H) x 22(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3

030شومینه برقی اچ بی                                      کد شومینه: 
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ینه، مشومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شومینه، کوره شو
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

دل مشومینه جدید، ساخت شومینه، تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چدنی، مدل شومینه کالسیک،
، طراحی ه برقیشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومین

نه ، تزیین داخلی شومینه، انواع نماي شومینه، عکس شومی)شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی 
نه، مدل پنل م شومیکالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فری

ین باالي ئشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چدنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینه، تز
شومینه ي مدرن، قیمتشومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه ها

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی، دکوراسیون داخلی 
کوراسیون روي رین مدل شومینه، د، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدت)برقی

کالسیک هشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مدل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومین
، مدل فریم و پنل شومینه، مدل فریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي مدرن )شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermatic، شومینه الکلی، شومینه اتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه LCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
یون شومینه، طراحی شومینه، شومینه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخلی، شومینه شومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراس

آالچیق، هایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتابل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومین
ومینه سنتی، شومینه استیل، شومینه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص، گالري فریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، ش

ه فانتزي، نشومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تصاویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومی
شعل شومینه، شومینه اچ بی، شومینهشومینه شیشه اي، بهترین شومینه، م

HB ،HB Fireplace ،Modern Fireplace ،Electric Fireplace ،Cast Iron fireplace ،Fireplace ،Iranian Electric
Fireplace ،Fireplace import&Export ، Import & Export, Fireplace photo, electrical fireplace photo, HB
Fireplace, Modern fireplace, fireplace in iran.

Model: HB 032
HB Electrical Fireplace

شومینه هاي دیواري گروه صنعتی اچ بی پیشنهاد فوق العاده اي از شومینه هاي گازي و 
البته چونکه شومینه برقی نیازي به خروجی دودکش ندارد، در هر . دهدبرقی را ارائه می 

مکانی در خانه قابل نصب هستند، چه در دیوارهاي درونی و چه دیوارهاي بیرونی، در 
شومینه هاي برقی می توانند. ارتفاع پائین یا باال، حتی در گوشه و کنج اتاق خانه شما

ر محکم این شومینه ها ویژگی برجسته آنهاست ساختا. به سرعت و بدون هزینه نصب شوند
لیات عم!). همین(به برق بزنید تا کار کند. و تنها به یک منبع برق خانگی احتیاج دارند

ش نمای. برقی ایمن هرگونه نگرانی که با شومینه هاي دیگر می آید را برطرف می کند
اده شود که جلوه و حس آتش واقعی می تواند به صورت کامالً مجزا از هیتر شومینه استف

سال بدون نگرانی براي گرم شدن اتاق، لذت بخش ماه12آتش چوبی می تواند در هر 
.باشد

شومینه هاي برقی بدور از خطر هاي مربوط به آتش، تهیه هیزم و یا دردسر هاي نگه داري 
.و نظافت، نسبت به شومینه هاي هیزمی سنتی بدون عذاب و به مراتب راحت تر هستند

شومینه هاي برقی دوست دار محیط زیست هستند چونکه دود تولید نمی کنند و نیازي 
تمامی عملکردها، حالتها و تنظیمات شومینه می تواند . به دودکش و یا خروجی هوا ندارند

توسط کنترل با استفاده از ریموت کوچک بی سیم کنترل شود که به استفاده راحت 
.شومینه افزوده شده است

Technical Features:
Size(cm): 90(W) x 74(H) x 27(D)
Frame(cm): 155(W) x 110(H) x 28(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3

032شومینه برقی اچ بی                                      کد شومینه: 

10



وره شومینه، مینه، کشومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شو
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

سیک، مدل نی، مدل شومینه کالشومینه جدید، ساخت شومینه، تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چد
راحی طشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومینه برقی، 

ومینه شومینه، انواع نماي شومینه، عکس ش، تزیین داخلی )شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی 
کالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فریم شومینه، مدل پنل 

مینه، تزئین باالي م شومینه، فریم و پنل شوشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چدنی، انواع فری
شومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه هاي مدرن، قیمت شومینه 

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(خلی چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی، دکوراسیون دا
وي ر، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدترین مدل شومینه، دکوراسیون)برقی

کالسیک هشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مدل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومین
، مدل فریم و پنل شومینه، مدل فریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي مدرن )شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermaticه ، شومینه الکلی، شومینه اتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینLCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه یشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومینه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخل

شومینه آالچیق، وش شومینه،ایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتابل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فر
الري گفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومینه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص،

انتزي، وپایی، شومینه دو طرفه، شومینه فشومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تصاویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه ار
شومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومینه

HB ،HB Fireplace ،Modern Fireplace ،Electric Fireplace ،Cast Iron fireplace ،Fireplace ،Iranian Electric
Fireplace ،Fireplace import&Export ، Import & Export, Fireplace photo, electrical fireplace photo, HB
Fireplace, Modern fireplace, fireplace in iran.

Model: HB 033
HB Electrical Fireplace

یک شومینه دیواري الکتریکی راه حلی بی نظیر براي ایجاد یک سبک شیک براي خانه
تمامی شومینه هاي دیواري ما یک حرارت مکمل براي محیط بیشتر . یا دفتر شما می باشد

واقعیخصیصه هر کدام از شومینه ها یک نمایش آتش . مترمربع را فراهم می آورند120از 
.و ذغالی مدرن می باشد که محیطی گرم و مطلوب را در فضاي شما ایجاد می کند
اگر شما می خواهید در فضاي مصرفی تان در یک اتاق کوچک  صرفه جویی کنید،

.یک شومینه برقی دیواري راه حل عالی می باشد
نگ ر رمدلهاي سنتی و کالسیک شومینه هاي برقی اچ بی ترکیبی از فریم چوبی در ه

طراحی پیچیده حک شده بر روي فریم چوبی مدلهاي کالسیک . دلخواه شما موجود است
شومینه هاي برقی مدل زمینی در گوشه اي از خانه . را تبدیل به مدلی جذاب می کند

.شما بی نظیر بنظر میرسند
براي آنهایی که می خواهند یک شومینه زیبا و بی نظیر داشته باشند اچ بی مجموعه اي

.از شومینه هاي برقی مدرن و کالسیک را ارائه می دهد
الزم است یادآوري کنیم که تمامی جلوه هاي سوختن چوب در شومینه هاي برقی گنجانده 

شومینه برقی یک شعله طراحی شده با یک کاغذ متحرك می باشد که  به . شده است
شده از هیتر را براي و سیستم فن آن حرارت تولید . صورت افقی در هوا حرکت می کند

بعدي همیشه 3شومینه هاي شیک و ظریف با شعله هاي . گرمایش شما انتقال می دهد
.مورد پسند افرادي با سبک زندگی متفاوت می باشد

Technical Features:
Size(cm): 90(W) x 74(H) x 27(D)
Frame(cm): 145(W) x 110(H) x 27(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3
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ینه، مشومینه، شومینه برقی، شومینه چدنی، انواع شومینه، جدیدترین شومینه، شومینه مدرن، شومینه کالسیک، مدل شومینه، قیمت شومینه، کوره شو
ومینه، شمدلهاي شومینه، شومینه آماده، عکس شومینه، شومینه سنتی، مشعل شومینه، شومینه ترکیبی، نماي شومینه، شومینه آنتیک، دکور شومینه، نصب

دل مشومینه جدید، ساخت شومینه، تولید شومینه، شومینه دیواري، تولید شومینه، انوع شومینه چدنی، شومینه کالسیک چدنی، مدل شومینه کالسیک،
، طراحی ه برقیشومینه چدنی، مدل شومینه برقی، طراحی داخلی شومینه، مدلهاي شومینه آماده، عکس انواع شومینه، طراحی مشعل شومینه، مدل شومین

نه ، تزیین داخلی شومینه، انواع نماي شومینه، عکس شومی)شومینه(، طراحی داخلی )شومینه(داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی شومینه، دکوراسیون داخلی 
نه، مدل پنل م شومیکالسیک، عکس شومینه مدرن، عکس شومینه برقی، دکور شومینه ترکیبی، هزینه نصب شومینه، طراحی شومینه جدید، مدل فری

ین باالي ئشومینه، پانل شومینه کالسیک، فریم شومینه کالسیک، پنل شومینه کالسیک، فریم شومینه چدنی، انواع فریم شومینه، فریم و پنل شومینه، تز
شومینه ي مدرن، قیمتشومینه، مدل شومینه سنگی، سنگ تزئینی شومینه، شومینه و نماي ساختمان، عکس شومینه هاي کالسیک، عکس شومینه ها

شومینه (لی ، طراحی داخ)شومینه برقی(چدنی، قیمت شومینه برقی، مدل شومینه کالسیک چدنی، طراحی داخلی شومینه چدنی و برقی، دکوراسیون داخلی 
کوراسیون روي رین مدل شومینه، د، فریم و پانل، باالي شومینه، پانل شومینه، فریم شومینه، پنل شومینه، تصاویر شومینه، شومینه سنگی، جدیدت)برقی

کالسیک هشومینه، طرح باالي شومینه، فریم و پانل شومینه، شومینه شعله مصنوعی، مدل فریم و پانل، مدل فریم و پنل، مدل پانل شومینه، عکس شومین
درن ریم و پانل شومینه، عکس شومینه هاي م، مدل فریم و پنل شومینه، مدل ف)شومینه ترکیبی(و مدرن، طراحی داخلی شومینه ترکیبی، طراحی داخلی 

، Hermatic، شومینه الکلی، شومینه اتانولی، شومینه گازي، شومینه هیزمی، شومینه هرماتیک، شومینه LCDو کالسیک، شومینه ال سی دي، شومینه 
، شومینه نه انگلیسی، شومینه خارجی، شومینه داخلیشومینه کانوکشن، شومینه فن دار، شومینه چودنی، شمینه، دکوراسیون شومینه، طراحی شومینه، شومی

آالچیق، هایرانی، شومینه زمینی، شومینه قابل حمل، شومینه پرتابل، شومینه زیبا، شومینه جدید، شومینه لوکس، شومینه آنتیک، فروش شومینه، شومین
ري نه گازسوز، شومینه دیواري، شومینه دکوري، شومینه خاص، گالفریم شومینه، فریم چدنی، دکوراسیون، شومینه، شومینه سنتی، شومینه استیل، شومی

ه فانتزي، نشومینه، لوازم شومینه، تجهیزات شومینه، تصاویر شومینه، طراحی داخلی، منقل چدنی، نصب شومینه، شومینه اروپایی، شومینه دو طرفه، شومی
نهشومینه شیشه اي، بهترین شومینه، مشعل شومینه، شومینه اچ بی، شومی

HB ،HB Fireplace ،Modern Fireplace ،Electric Fireplace ،Cast Iron fireplace ،Fireplace ،Iranian Electric
Fireplace ،Fireplace import&Export ، Import & Export, Fireplace photo, electrical fireplace photo, HB
Fireplace, Modern fireplace, fireplace in iran.

Model: HB 034
HB Electrical Fireplace

گرمی و ظرافت یک شومینه زیبا را در هر یک از اتاق هاي خانه خود با شومینه برقی
اچ بی تجربه کنید.

دهد زمانی که از مزایاي آتش شومینه برقی دیواري درخشان به شما این اجازه را می
شومینه زیبا لذت می برید همچنان بدون احتیاج به خرید و تأمین چوب یا مصرف گاز 
گرم بمانید.  شعله واقعی شومینه وقتی در برابر چشمان شما می درخشد شما را خیره

و مجذوب خود می کند.
ی و جلوه هاي آتشحالت گرمایش2کنترل چند منظوره به شما اجازه می دهد  تا از 

طراحی ظریف و باریک و قابلیت جابجایی راحت امکان نصب .  به دلخواه انتخاب کنید
.آسان را به شما می دهد

شومینه هاي برقی گروه صنعتی اچ بی گرماي محیط را بدون آلودگی براي شما فراهم
بودن یی و مدرنزیبا. می کند، بدون  اینکه احتیاج به تعبیه ورودي گاز و یا دودکش باشد

. این شومینه مناسب  با خانه و شیوه زندگی امروزي شماست
ه در شومین. شومینه هاي قدیمی و سنتی خود را با شومینه هاي برقی مدرن به روز کنید

ویژگی هاي متنوع براي کنترل حرارت، امکان پخش حرارت موثر و جلوه آتش هاي برقی 
انواده شما می توانند از تصویر دوست داشتنی دوستان و خشده است. براي شما فراهم 

.آتش و گرمایش شومینه از هر نقطه اي از اتاق لذت ببرند

Technical Features:
Size(cm): 95(W) x 95(H) x 20(D)
Frame(cm): 145(W) x 110(H) x 22(D)
Remote Control: Radio Frequency
Warranty: 36 Month
Input Voltage: 220 V
Heater Voltage: 0.8 Kw – 1.8 Kw
Light Voltage: 0.3 Kw
Air flow volume(Debi): 140 M3
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