
قیمتسایز محصولقیمتسایز محصول

7041,289,000مشکی 9073,279,0002061استیل(جزیره) 111
7043,289,000استیل 9072,279,000استیل 
7041,289,000مشکی 9067,279,000مشکی
7043,289,000سفید 9045,339,000 - 80 - 60استیل

9042,839,000 - 80 - 60رنگی
*  پالس2062

(موتور چدنی)
7049,289,000پالس

9053,349,000 - 80 - 60استیل 
9050,849,000 - 80 - 60مشکی

9045,609,000مشکی 20119065,439,000*
9050,019,000     سفید    9054,629,000 - 60استیل2018

9045,609,000مشکی 9054,129,000 - 80 - 60مشکی
9050,019,000     سفید    9058,629,000 - 80 - 60سفید
9045,609,000مشکی9053,279,000مشکی
9050,019,000سفید 9057,779,000سفید
9038,139,000مشکی7038,839,0002067استیل
9050,019,000 - 80مشکی 7036,839,000مشکی

7047,019,000مشکی 
7050,019,000سفید 

7049,019,000طالیی9055,399,000 - 80 - 60مشکی
9071,749,000مشکی9060,199,000 - 80 - 60سفید
9076,249,000*سفید9057,669,000پالس
9074,749,000طالیی9057,669,000ملودی

9053,019,000 - 80مشکی
7050,019,000مشکی
7052,019,000طالیی
7053,739,000استیل
7051,739,000نقره ای

7049,019,000مشکی9058,209,000مشکی
9062,709,000RF* 7054,019,000سفید
9068,669,000مشکی
9073,169,000سفید

10039,319,000 - 90 - 80 - 60استیل
10037,019,000 - 90 - 80 - 60رنگی
9047,279,000 - 80 - 60استیل
9043,779,000 - 80 - 60رنگی

9050,549,000 - 80 - 60استیل7044,049,000استیل
9047,049,000 - 80 - 60رنگی7042,049,000مشکی
7043,549,000سفید
9075,669,000استیل
9070,669,000مشکی

50,549,000

9039,669,000 - 60رنگی8003

7002

2068
موتور فلزی

2072*
موتور چدنی

2076*
موتور چدنی

70مشکی

2075
موتور چدنی

2066

90

4002

90استیل

*2080
BLDC موتور

70مشکی

. ریال نسبت به مدل مشابه بیشتر است1,000,000هود با رنگ نقره ای موجود و قیمت آن 

. ریال بیشتر است2,000,000 رنگی با فیلتر آلومینیومی 4002قیمت هود های 

90مشکی2048

74,429,000

69,759,000

53,349,000

53,659,000

2064

2062

.محصوالت جدید می باشند (*)محصوالت ستاره دار 

شرکت بیمکث مسئولیتی در قبال خرید اینترنتی از سایت های غیرمجاز ندارد.

ود
 ه

ت
وال

ص
مح

116
(جزیره)

2010

2055
موتور فلزی

مشکی2051

69,669,000

54,929,000

41,219,000

54,759,000

56,849,000

53,279,000

36,719,000

69,918,000

90

مشکی2040
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2005

2028

2044

2073*
موتور فلزی

70

2030

2069
موتور فلزی

2071
موتور فلزی

2038

2032

90 مشکی 2042

70مشکی2031

مشکی

90مشکی
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7004

ود
 ه

ت
وال

ص
مح

2046 
موتور فلزی

2063
موتور فلزی

90مشکی

2065

5002

2027

2056
موتور فلزی

2052

90مشکی 

مدلمدل

         021-7319خدمات پس از فروش

2045 
موتور فلزی

90مشکی

http://www.bimax.ir/
http://www.bimax.ir/


قیمتقیمتقیمت

74,979,000استیل(S5) 95,449,0005084مشکی
67,619,000مشکی(G5) 110,449,0005085سفید

70,199,000مشکی
85,199,000سفید

72,199,000طالیی95,449,000مشکی
74,979,000استیل(S5) 110,449,0005088سفید

0021 (G4)123,049,0005013برقی (S4)59,289,0005089استیل (S5)74,979,000استیل

0022 (G2)93,689,0005015برقی (G3)69,749,000مشکی42,699,000مشکی

*0026 (G5)104,899,0005017برقی گازی (G2)71,749,000طالیی/آینه ای35,549,000مشکی

*0027 (G5)104,899,0005019برقی گازی (S4)69,749,000پالس آینه ای59,379,000استیل
70,949,000مشکی92,589,000مشکی
85,949,000سفید107,589,000سفید
Timer77,949,000 *92,589,000مشکی
70,949,000مشکی(G5) 107,589,0005092سفید
74,979,000استیل(S5) 43,929,0005094استیل(S2) 5022*97,499,000مشکی
74,979,000استیل5023Hot Plate56,239,0005095 (S5)*112,499,000سفید

* RF107,499,000*502443,419,0005096کباب پز (S5)74,979,000استیل
70,199,000مشکی89,909,000مشکی
85,199,000سفید104,909,000سفید

69,879,000مشکی
84,879,000سفید

69,879,000مشکی96,829,000مشکی
84,879,000سفید 111,829,000سفید

53,229,000مشکی
62,229,000سفید

قیمتقیمتقیمت

قیمتقیمت

*MT00155,999,000مکانیکی*MW002219,999,000لمسی

*MT00365,999,000لمسی*MW003TFT259,999,000

لیست قیمت محصوالت    بیمکث    

*0068 (S4)استیل

5081 (G5)

*0039 E127,669,000مشکی

0036 E

*0037 E

استیل

0061 

(G5 Defendi)

0020 E

5091 (G5)

5097 (G5)

63,519,000

5099(S5)استیل

67,619,000

96,829,000

0059 

(G5 Defendi)

0040 

(G5 Defendi)

0048 

(G5 Defendi)

0058 

(G5 Defendi)

5077 (S5)75,269,000استیل

75,269,000استیل

0039 

(G5 Defendi)
*5020 (G4)66,659,000سفید

148,669,000

0046 E&G

143,669,000

0045 E&Gمشکی

6010 (G5)

0040 E&G

5098(S5)استیل

124,669,000

0035 E127,669,000مشکی

0031 E

0030 Eمشکی

مشکی

129,669,000طالیی

0041 E&G

74,979,000

63,519,000

74,979,000

138,669,000

مشکی

مشکی

گاز
ت 

وال
ص

مح

مدل

69,369,000استیل

64,359,000

مشکی56,769,000

5090 (G5)

54,669,000مشکی

5087 (G5)

(G5) 5086استیل

6011 (G5)

161,669,000مشکی

171,669,000سفید

استیل

0021 E

0022 E

*0025 E161,669,000مشکی

166,669,000

گاز
ت 

وال
ص

مح

مدل

5010 (S5)
0013A 

(S5 Defendi)

0016 

(G5 Defendi)

*0070 (S4)

5012 (G4)

5075 (S5)

5083 (G3)

89,909,000مشکی

5080 (G5)

www.Bimax.ir

153,669,000استیل

 فر
نی

مدلمی

وفر
کر

مای

مدل

 محصوالت جدید می باشد(*)محصوالت ستاره دار ،.

شرکت بیمکث مسئولیتی در قبال خرید اینترنتی از سایت های غیر مجاز ندارد.

          021-7318دفتر مرکزی فروش        021-7319خدمات پس از فروش

فر
ت 

وال
ص

مح

مدل

فر
ت 

وال
ص

مح

مدل

فر
ت 

وال
ص

مح

مدل

طالیی

132,669,000

127,669,000مشکی

*0060 E179,669,000مشکی

*0050 ETFT224,669,000
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گاز
ت 

وال
ص

مح

مدل

0012A 

(S5 Defendi)
96,899,000استیل

96,899,000استیل

0011 

(G5 Defendi)

استیل *5021 (S2)42,729,000

0060 

(G5 Defendi)
مشکی

http://www.bimax.ir/
http://www.bimax.ir/
http://www.bimax.ir/
http://www.bimax.ir/


متعلقاتقیمتابعاد سینکمتعلقاتقیمتابعاد سینک

*93053*5325,279,00072642*4441,999,000
*93280*5029,279,00072050*4444,999,000
*93480*5032,279,000*76050*4444,999,000
*936100*5030,279,00072180*5066,999,000
*938100*5034,279,00072480*5066,999,000
920120*5042,279,00072584*4466,999,000
921120*5042,279,00072285*5074,999,000
923120*5042,279,000*76285*5074,999,000

723120*5099,999,000
*763120*5099,999,000

*93380*6031,279,000
*93580*6035,279,000
*937100*6032,279,000
*939100*6036,279,000
914120*6045,279,000
919120*6045,279,000

*925120*6045,279,000

741120*5060,279,0000014100*5051,279,000
*743120*5060,279,000
*745120*5060,279,000

2,750,000
1,920,000920,000
3,200,0002,400,000

تخت گوشت پالستیکی

کار
 رو

ی
نتز

فا

*845120*5252,279,000

52,279,000

52,279,000 120*52 *843

ی 
نتز

فا
(

ن 
لگ

R4
0

)

سبد پالستیکی

ساز
ت 

ست کامل سیفوندس

سبد استیل و
ست کامل سیفون سبد پالستیکی و 

ست کامل سیفون

سبد استیل و 
آبچکان رولی و 

ست کامل سیفون

سبد پالستیکی و 
ست کامل سیفون

57,119,000

تی
انی

گر

57,119,000

آبچکان رولی

001115*5057,119,000

007115*50

115*5057,119,000

0018115*50

1401/12/13: تاریخ تصویب 
لیست قیمت محصوالت    بیمکث    47نسخه 

ک
ین

 س
ت

وال
ص

مح

مدل

ک
ین

 س
ت

وال
ص

مح

مدل

سبد استیل و 
ست کامل سیفون

کار
تو

ی 
نتز

فا

سبد پالستیکی و 
ست کامل سیفون

از 
 س

ت
دس

(
مر

فار
)

*750

ساز
ت 

دس
ی 

نتز
50*740120فا

42,279,000 120*50 924

*75180*64132,279,000

*842

85.5*64142,279,000

120*50

0013

سبد پالستیکی و60,279,000
تخت گوشت پالستیکی و 

ست کامل سیفون

Instagram.com/Bimaxkitchent.me/BimaxCompanywww.Bimax.ir

سبد استیل و 
ست کامل سیفون 001585*5046,359,000

001776*4542,819,000

. در رنگ های مشکی، سفید و سفید شنی موجود است001سینک گرانیتی 
.موجود است*  در رنگ های مشکی، سفید، کرم و طوسی و سفید شنی0018 و 0013سینک گرانیتی 
. در رنگ های مشکی، سفید موجود است0017 و 0015 ، 0014سینک گرانیتی 

.شرکت بیمکث مسئولیتی در قبال خرید اینترنتی از سایت های غیر مجاز ندارد
          021-7318دفتر مرکزی فروش         021-7319خدمات پس از فروش

 محصوالت جدید می باشد(*)محصوالت ستاره دار ،.

جامایع سینک

سبد استیل

http://www.bimax.ir/
http://www.bimax.ir/
http://www.bimax.ir/

