
H o m e  A p p l i a n c e s 

1401-2023
Vol .10





کارخانه تولیدي و صنعتی داتیس در  سال 1385 در منطقه صنعتی ایوانکی در 55 کیلومتري شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را بصــورت 

حرف هاي در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانســـت نیازهاي لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی 

کند و  تا امروز توانسته است بیش از  120 نوع محصـول از جمله اجاق گاز صفح هاي، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشـویی ، فر 

رومیزي، جاروبرقی، چاي ساز و... را در این زمینه تولید کند.

«مشـــــتري مداري»، «نوآوري با توجه به نیازهاي بازار» و «تولید محصــــــولات با کیفیت» از جمله شعارهایی بوده که مجموعه داتیس از ابتداي 

تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت هاي خود قرار داده و  بر همین اساس با برنامه ریزي درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه 

روزي کارکنان این مجموعه "گروه صــنعتی و تولیدي داتیس" در طی این ســالها موفق به اخذ گواهینام هها و اســـتانداردهاي داخلی و بی نالمللی 

متعدد شده است.

گروه داتیس داراي اسـتاندارد مدیریت کنترل کیفیت (ISO 9001:2015) از  TUV  آلمان به شــماره ردیابی 4753138 و دارنده گواهینامه 

استاندارد صادرات به اروپا  CEاز TUV  آلمان به شماره ردیابی 4753139 بوده و داراي نشـــان استاندارد اجباري جمهوري اسلامی ایران به 

شماره ردیابی 7321212895 است.

 TUV از موسسه (ISO 10002:2015) این برند براي اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جداگانه استاندارد رضای تمندي مشتري

 آلمان شده است که نشان از مدیریت موفق در خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف کنندگان محصولات داتیس است.

«نوآوري در طراحی» و  استفاده از  «قطعات با کیفیت» از امتیازات محصــولات داتیس است که محصـــولات این مجموعه را از سایر محصـــولات 

مشــــــــــــــابه در بازار متمایز کرده است. در همین راستا گروه داتیس در تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر بالا چون سرشعل هها و سیم 

فند كهاي ساباف ایتالیا در اجاق گازهاي خود استفاده کرده است. 

این برند همچنین موفق شــده اســت براي اولین بار در ایران فرهاي توکار با حجم 78 لیتر و کنترل از راه دور، اجاق گازهاي مجهز به قفل کودك، 

هودهاي موزیکال، هودهاي اکسیژن ساز (آنیون) و هودهایی که با اشاره دست راه اندازي می شوند را تولید کند.

فعالیت هاي گروه تولیدي و صنعتی داتیس محدود به بازارهاي ایران نبوده و این گروه موفق شده است محصــولات خود را به بازار کشـــورهایی 

چون روسیه، عراق، افغانستان و... نیز صادر کند.

کلیه طراح یهاي صنعتی و علائم تجاري در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده و هر گونه کپ یبرداري و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

گروه تولیدی و صنعتی داتیس
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اولین انتخاب، آخرین فناوري





بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک



18 Month Guarantee 
Has a tray on both sides of the glaze Easy to clean 

400 mm

400 mm

فر رومیزی

فر رومیزی

آنادایز

آنادایز

دارای ولوم زاماک با آبکاری کروم

دارای ولوم زاماک با آبکاری کروم

نیمه اتوماتیک

نیمه اتوماتیک



400 mm

400 mm

فر رومیزی

فر رومیزی

آنادایز

نیمه اتوماتیک

نیمه اتوماتیک



400 mm

400 mm

فر رومیزی

فر رومیزی

آنادایز

دارای برنامه پخت نیمه اتوماتیک 

دارای ولوم زاماک با آبکاری کروم

نیمه اتوماتیک

۲۰۰



400 mm

400 mm

فر رومیزی

5فر رومیزی

طراحی برد جدید

دارای قفل کودک

توان حرارتی  تا ١٥٠٠ وات

(Ea sy to clea n)رای سینی دو طرفل عاب دا

رای برنامه یخ زدایی از مواد غذایی منجمد دا

رای دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز دا

بدنه داخل از جنس ورق روغنی با پوشش لعاب

رای  ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۸ برنامه پخت اتومات دا

بدنه بیرونی از جنس ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک (مشکی) 

دارای برنامه پخت نیمه اتوماتیک 

۲۰۰



400 mm

فر رومیزی

فر رومیزی

،محفظه داخلی لعاب می باشد

۲۰۰

نیمه اتوماتیک

نیمه اتوماتیک

۲۰۰







18 Month Guarantee 
Has a tray on both sides of the glaze Easy to clean 

آنادایز

بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک



فر رومیزی

فر رومیزی

آنادایز

بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک

بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک

نیمه اتوماتیک

دارای ولوم زاماک با آبکاری کروم

۲۴۰

۲۴۰



فر رومیزی

فر رومیزی

بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک

بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک

۲۴۰

۲۴۰



فر رومیزی

بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک



46



DT-720

حجم فر ۴۶ لیتر

توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات

تایمر تنظیم زمان و دمای پخت

دارای فن خنک کـننده اتومـاتیک

دارای شیشه سکوریت ۴ میلی متر

دارای فن کانوکشن / دارای المپ داخلی

دارای دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز

دارای ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۶ برنامه اتوماتیک

دارای موتور جوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی/ محظه داخلی لعاب می باشد

^
^CNEXT

START

BACK

520 mm
520 mm

4
7
2
 m

m
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فر رومیزی

DT-725
^

^CNEXT

START

BACK

520 mm
520 mm

4
7
2
 m

m 46

فر رومیزی

حجم فر ۴۶ لیتر

توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات

رای سینی دو طرف لعاب دا

تایمر تنظیم زمان و دمای پخت

دارای فن خنک کننده اتوماتیک

دارای ۸ حافظه جهت نگهداری برنامه دلخواه پخت مواد غذایی

دارای شیشه سکوریت ۴ میلی متر/ محفظه داخلی لعاب می باشد.

سبد میوه خشک کن /دارای موتور جوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی

دارای ۶ برنامه پخت اتوماتیک و ۱۰ برنامه پخت دستی دارای تایمر دیجیتال /

دارای دستگیره آلومینیوم با پوشش آنودایز/ دارای برنامه یخ زدایی مواد غذایی 



DT-730

حجم فر ۴۶ لیتر

توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات

تایمر تنظیم زمان و دمای پخت

دارای شیشه سکوریت ۴ میلی متر

دارای ۶ برنامه پخت نیمه اتومـاتیک

دارای فن کانوکشن، دارای المپ داخلی

دارای تایمر مکانیکی، دارای ولوم زاماک

 دارای دستگیره گرد آلومینیوم با رنگ بژ

دارای موتور جوجه گردان، محظه داخلی لعاب می باشد

520 mm
520 mm

4
7
2
 m

m
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فر رومیزی

CTIMER

120

20
50

100

150

200

250

max

60

80

100





XL

A

فیلتر هپا ۱۲

کیسه گرد و خاک

طول کابل ۵٫۳ متر

شعاع عملکرد ۹ متری

سیم جمع کن اتومات

سطح صدا ۷۵ دسیبل

نشانگر پر بودن کیسه

قدرت موتور ۲۴۰۰ وات

ظرفیت کیسه ۵٫۵ لیتر

پارویی مکش مستطیلی 

قدرت مکش قابل تنظیم

پارویی مکش گوشه و لبه

پارک به صورت افقی و عمودی

تعویض آسان کیسه گرد و خاک

لوله فلزی قابل تنظیم تلسکوپی

تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه

شیلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک

 جاروبرقی قابل تنظیم برای فرش و زمین سخت

2400
WATT

Black Dark Blue

DVC-704 Super Silentجاروبرقی



XXL

A

جاروبرقی

German design

A High Efficiency

شسـتشو



Blender

DB-750 مخلوط کن

800

موتور یونیورسال

ظرف آسیاب نشکن

بدنه استیل ضد زنگ

توان مصرفی ۸۰۰ وات

دارای ولوم تعیین حالت

پایه الستیکی ضد لغزش

تعداد سرعت: ٣ سرعته

پارچ شیشه ای با حجم 

دارای ۶ تیغه آسیاب استیل ضد زنگ

نظافت آسان تیغ هها و قسمت شیش های محصول

قابلیت تنظیم سرعت به وسیله ولوم روی محصول

دارای میکروسوویچ قفل دستگاه جهت عدم روشن شدن

در صورت قرار ندارن پارچ یا ظرف آسیاب بر روی بدنه

۱٫۸ لیتر



Juicer

DB-770

800

توان ۸۰۰ وات

جنس تیغه استیل ضد زنگ

پوشش و لوله استیل ضد زنگ

لوله تغذیه با قطر ۸۵ میلی متر

بازوی قفل آلومینیومی دایکاست

۵ سرعته

مخزن تفاله گیر ۲ لیتری

پایه الستیکی ضد لغزش

مخزن آب میوه ۱ لیتری دسته دار

چند کاره(خردکن، مخلوط کن، آسیاب)

آ بمیوه گیری



دارای ترموستات ایمنی

چای ساز



18 Month Guarantee 
Has a tray on both sides of the glaze Easy to clean 

دارای ترموستات ایمنی

چای ساز



1650
WATT

سماور



۱۵نفره ١٦٠ پارچه

دارای سه نازل آبپاش  

نصب به صورت توکار

قابلیت تنظیم سختی آب

دارای نشانگر سطح نمک

دارای ٧ برنامه شستشــو

قابلیت خشک کن مضاعف

دارای قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری

بدنه داخلی کامال استیل از جنس استیل ٣٠٤

دارای سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال

دارای قفل کودک

LCD داری نمایشگر

متوسط مصرف آب ١٢ لیتر

قابلیت کار با قرص ظرفشویی

دارای سیستم عیب یابی هوشمند

قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات

دارای نشانگـر سطح مایع جـال دهنده 

قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده

مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر

DISHWASHER
Size: 830x597X600 cm

DW-325      ماشین ظرفشویی توکار



۱۵نفره ١٦٠ پارچه

دارای سه نازل آبپاش  

نصب به صورت توکار

دارای نشانگر سطح نمک

دارای ٧ برنامه شستشــو

قابلیت تنظیم سختی آب

قابلیت خشک کن مضاعف

دارای قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری

بدنه داخلی کامال استیل از جنس استیل ٣٠٤

دارای دستگیره تخت با پوشش آنادایز(آنودایز)

دارای سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال

دارای قفل کودک

LCD داری نمایشگر

متوسط مصرف آب ١٢ لیتر

قابلیت کار با قرص ظرفشویی

دارای سیستم عیب یابی هوشمند

قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات

دارای نشانگـر سطح مایع جـال دهنده 

قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده

مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر

دارای درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر

DISHWASHER
Size: 830x597X600 cm

DW-330      ماشین ظرفشویی توکار
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