
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی شرکت آتش مهر آداک

الی در  شرکت آتش مهر با تکیه بر تجربه و تخصص مهندسان فنی و با استفاده از فناوری روز، جهت تولید انواع باربیکیو و کباب پز های گازی و ذغ
گردیدند تا تمام توان خود را در جهت رسیدن به اهداف تاسیس گردید. مدیران و کادر مجرّب و متخصص شرکت از همان آغاز متعهد    1392سال  

و مطابق با استانداردهای جهانی و توجه به نیاز  و جلب رضایت مشتریان است؛ به کار گیرند.    متعالی شرکت که همان تولید محصول با کیفیت
ت با تولید محصوالت با کیفیت، قیمت مناسب و عصاره تفکر حاکم بر شرکت آتش مهر در صدد جلب رضایت مشتریان است، بی تردید این رضای

ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مشتریان عزیز به دست می آید. در همین راستا شرکت آتش مهر اقدام به تاسیس واحد تحقیق و توسعه با  
 ل هدف اصلی آن می باشد.حضور طراحان و مهندسین مجرب نموده است که توجه به نیاز مشتری و بهبود مستمر کیفیت و تنوع محصو

ید مواد اولیه شرکت آتش مهر از با کیفیت ترین مواد و از برجسته ترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی تهیه می شود. محصوالت شرکت پس از تول
ارد چرخه فروش می توسط متخصصین واحد کنترل کیفی طبق استانداردهای روز دنیا مورد آزمایش قرار گرفته و پس از تایید نهایی محصول و

 شوند. 

ساله و خدمات پس از   10در سایه استقرار سیستم های پیشرفته مدیریتی و کنترلی حاکم بر شرکت آتش مهر، محصوالت تاییدی دارای ضمانت  
 فروش مادام العمر می باشند. 

1392
ورود به بازار و •

تولید کارگاهی

1396
تاسیس رسمی •

شرکت آتش مهر

1397
ره دریافت پروانه به•

برداری و شروع 
تولید آزمایشگاهی

1398
تاسیس واحد •

تحقیق و توسعه و
طراحی و توسعه 
محصوالت نسل 

جدید

1399
تثبیت جایگاه •

شرکت آتش مهر 
در بازار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افروزشسری  گازی کباب پزهای          کباب پز و باربیکی و گازی مدل افروزش 100        

                  سایز)طول-سانتی متر(         60       90                     

             تعداد ش یر  کنترل)شعله(        3          5                    

                   جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی        

               ارتفاع )ثابت-سانتی متر(         120                          

                  عرض )ثابت-سانتی متر(            60                           

               پایه                       طبقه دار                                       

                                                                       رنگ

         کباب پز و باربیکی و گازی مدل افروزش 101       

                  سایز)طول-سانتی متر(         60       90                     

             تعداد ش یر  کنترل)شعله(           3         5                    

                   جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی       

               ارتفاع )ثابت-سانتی متر(         120                          

                  عرض )ثابت-سانتی متر(            60                           

                    پایه                      کابین دار                                        

                                                                       رنگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افروزشسری گازی کباب پزهای   

         کباب پز و باربیکی و گازی مدل افروزش 103      

                  سایز)طول-سانتی متر(         60          90                     

             تعداد ش یر  کنترل)شعله(           3         5                    

                   جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی        

               ارتفاع )ثابت-سانتی متر(         120                          

                  عرض )ثابت-سانتی متر(            60                          

               پایه                       کابین دار با میز پلوپز دار              

                                                                       رنگ

         کباب پز و باربیکی و گازی مدل افروزش 102      

                  سایز)طول-سانتی متر(            60       90                 

             تعداد ش یر  کنترل)شعله(            3          5                 

                   جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی       

               ارتفاع )ثابت-سانتی متر(         120                          

                  عرض )ثابت-سانتی متر(            60                           

               پایه                  طبقه دار با میز پلوپز دار                      

                                                                       رنگ



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آتشدانسری  ذغالی کباب پزهای             کباب پز باربی کیو  ذغالی مدل آتشدان100        

     سایز)طول-سانتی متر(          60       90                 

         جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی     

                    ارتفاع )ثابت-سانتی متر(           120                       

               عرض )ثابت-سانتی متر(            44                       

                    پایه                   طبقه   دار                                      

                    رنگ                                                                      

               دمنده برقی      دارد                                               

         کباب پز باربیکیو ذغالی مدل آتشدان 101       

     سایز)طول-سانتی متر(          60       90                   

         جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی     

                    ارتفاع )ثابت-سانتی متر(           120                       

               عرض )ثابت-سانتی متر(            45                       

                    پایه                   کابین  دار                                       

                    رنگ                                                                      

               دمنده برقی      دارد                                               



 

                                            

 

   

 

 

 

           

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونوسسری  گازی کباب پزهای          کباب پز و باربیکی و گازی مدل ونوس 100          

                  سایز)طول-سانتی متر(            60        90                  

             تعداد ش یر  کنترل)شعله(           3         5                    

                   جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی       

               ارتفاع )ثابت-سانتی متر(         85                         

               عرض )ثابت-سانتی متر(            60                         

                  پایه                       ایستاده                                         

                                                                      رنگ

         کباب پز و باربیکی و گازی مدل استیل 100         

 سایز)طول(       45       55       60        70       80     

 تعداد ش یر         1           2         2          2         2     

               تعداد شعله       7          8         9         10         12  

 جنس بدنه       ورق استیل و گالوانیزه    0.6 م یلی   

               ارتفاع )ثابت-سانتی متر(            26                         

             عرض )ثابت-سانتی متر(            35       40               

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 سال گارانتى  10

ماه ضمانت بوده که این ضمانت شامل تعمیر و یا   120داراى    گارانتی می باشد(سال    3)به جز سری استیل که دارای  تمامى کباب پزهای آتش مهر
 . باشدمى تعویض قطعات معیوب توسط کارشناسان شرکت

 خدمات پس از فروش مادام العمر 

سایت  مند شوید. نحوه ارائه خدمات در  ات پس از فروش ما بهرهماز خد  مادام العمربا خرید هر یک از محصوالت فروشگاه کباب پز آتش مهر به مدت  
 . شرح داده شده استآتش مهر به نشانی                                          

 

www.atashmehr.com 

101باربیکیو آیلند   

                        باربیکو آیلند 101                             

     سایز)طول-سانتی متر(             180     210               

         جنس بدنه       ورق فوالدی  1 میلی و 1.5 میلی     

                    ارتفاع )ثابت-سانتی متر(           120                       

                    عرض )ثابت-سانتی متر(           75                       

                    پایه           کابین دار                                              

          رنگ                                                                     

 سینک         دارد                                                      

                    اجاق گاز      دارد                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، استفاده از  )فسفاته کردن قطعات(با شستشو  (پودری  رنگ)ای کوره  رنگ •

 درجه  240الی  200دستی و مکانیزه ،پخت در دمای  رنگ سیستم پاشش

 اضافه  محفظه پخت لعاب کاری شده و یکدست بدون استفاده از قطعه •

 درب کباب پز مجهز به نمایشگر حرارتی روی  •

 شیر های استاندار  •

)ورق   • فلزی  ورق  از  و    1استفاده  دو    یجانب  یها  واره یددر   ( میلی  1٫5میلی 

 رون یانتقال حرارت محفظه به ب نهیجداره محفظه آتش جهت کنترل به

 مجهز به میز جانبی تاشو  •

 الیه مقاوم در برابر حرارت و یکنواخت نگه داشتن حرارت محفظه   2درب  •

 استیل ضدزنگمشعل  3مجهز به  •

 شستشوی آسان محفظه پخت •

 مجهز به کابین  •

 ل)پلوپز( غمجهز به اجاق ب •

 امکان استفاده با سوخت ذغال •

 قابلیت استفاده از قطعات و لوازم جانبی آتش مهر  •

 یی مجزا مخصوص گرم نگه داشتن مواد غذا ل ی مجهز به شلف تمام است •

 ویژگی های منحصربفرد کباب پز باربیکیوهای آتش مهر



 محصوالت آینده آتش مهر

 کباب پز مسافرتی روما

 

  

 فضای مناسب برای جاگذاری ابزار کباب در مسافرت •

 رنگ نسوز  •

 امکان استفاده از هر دونوع سوخت ذغال و گاز طبیعی  •

 دارای گریل استیل برای پخت انواع استیک و همبرگر •

 پرتابل بودن همه قطعات کباب پز  •

 امکان استفاده به صورت فر بابستن درب کبابپز  •

 پخش مناسب حرارت  یبرا یحالت گاز یبرا دیسرشعله جد  •

 آسان  ییجا جابه •

 کاربر قهی بسته به نوع سل یعرض  ای  یپخت کباب به صورت طول امکان •

 



 


