












        استند کد 001                           استند کد 002                           استند نقشه                            استند کد 003                        استند کد 004                              
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     پولیشر کفش کد  001         پولیشر کفش کد 002            ترولی حمل چمدان کد 001      ترولی حمل چمدان کد 002         ترولی حمل چمدان کد 003

       تریبون کد 001                     تریبون کد 002                    تریبون کد 003                 تریبون کد 004                    استند چراغدار



         راهبند                                فلش راهنما                    استند جداکننده                     استند روزنامه                       استند مجله                                     

  سطل زباله البی کد 001      سطل زباله البی کد 002     سطل زباله البی کد 003       سطل زباله البی کد 004     سطل زباله البی کد 005
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      سطل زباله کد 006           سطل زباله کد 007           سطل زباله فضای باز              سطل زباله هوشمند            سطل زباله کد 008
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            ترولی دوطبقه و نیم کد 007                               ترولی سه طبقه چوبی کد 002                                ترولی کافی شاپ کد 003

       ترولی دوطبقه چوبی کد 001                                  ترولی سه طبقه کد 008                                   ترولی سه طبقه کد 004

    ترولی ظروف کثیف                                           ترولی روم سرویس                                                ترولی کد 005 

 ترولی رستورانی کد 007                                   ترولی رستورانی کد 006                                         ترولی کارالیزر



9 گروه تجهیزات هتلی میرزایی www.mirzaegroup.com

 ترولی نظافت                             ترولی الندری                      ترولی خانه داری دوکیسه                     ترولی خانه داری تک کیسه

      جاروبرقی آب و خاک                      جاروبرقی کوله پشتی                 جاروبرقی هتلی کم صدا                        موکت شوی هتلی

                   پولیشر                                  کاور کفش                            جاروب سرنشین دار                    کف شوی )اسکرابر صنعتی(

     دست خشک کن                        دستگاه خوشبو کننده هوا                         تی شوی دولگن                               تی شوی تک لگن
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    قفل کارتی هوشمند                صندوق امانات                                کتری برقی                                              مینی بار

سشوار هتلی سوکت دار                سشوار هتلی ساده                           تلفن حمام                                           تلفن هتلی

   سطل زباله اتاق                             موکت                                   جالباسی ایستاده                                 مبل تختخواب شو

     انواع حوله و پک بهداشتی             دمپایی هتلی                               انواع ملحفه                             محافظ تشک و کاور لحاف

    بالش و روبالشی                            لحاف                             تشک و باکس تشک                                       تخت تاشو
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             روستر قهوه                                قهوه ساز                                آسیاب قهوه                                  دستگاه اسپرسو

             میکسر نوشیدنی                            شیر گرم کن                                هات چاکلت ساز                                شیکر کافی شاپ                       

   گل خامه زن                                        کف شیرساز                            آبشار شکالت                                   دستگاه قهوه دمی              

آب پرتقال گیری اهرمی                        مخلوط کن صنعتی                             آبمیوه گیری                                   آب پرتقال گیری                         
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آب پرتقال گیری دستی                     فرنچ پرس                        سینی استپ دار                             تجهیزات جانبی کافی شاپ

            کد 009                                   کد 003                                  کد 008                                      کد 005                               کد 006 

سرخ کن تک لگن                           تخم مرغ پز                                گریل گازی                                  تستر شش عددی

        ساندویچ میکر                              دستگاه کرپ ساز                                     وافل ساز                                           وافل ساز دو خانه
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                    گرم خانه                                                   یخچال کیک                                           یخچال ویترینی

      دستگاه یخ در بهشت                                           تاپینگ بستنی                                                        دستگاه بستنی ساز

       دستگاه پاپ کورن                                               دستگاه ذرت مکزیکی                                           دستگاه برش چیپس

    سرد کننده جام و لیوان                                            پولیشر جام و لیوان                                                  شربت سرد کن
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            دیگ چلوپز                               دمکن برنج                             ماهیتابه گردان                                   اجاق 4 شعله                            

اجاق گریل فردار                                اجاق پلوپز                          کباب پز اتومات                                 اجاق کباب پز                           

کانتر سرد و گرم                          خط کامل سلف                          پولیشر قاشق و چنگال                     ماشین ظرف شویی

   دستگاه یخساز                          یخچال ویترینی                            فریزر ایستاده                                       سردخانه صنعتی
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            فر پیتزا صندوقی                                                   فر پیتزا ریلی                                                 فر کانوکشن زانوسی                              

     اجاق پاستا پز                               اجاق سیب زمینی سرخ کن                  دستگاه کباب ترکی                   دستگاه پخت مرغ

       گرم خانه مرغ سوخاری                                   شوت سیب زمینی                                          تاپینگ پیتزا                                                    

                ساالماندر                                 هات داگ پز لوله ای                         گریل گازی شیاردار                   دستگاه مرغ بریان
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     سرو مایعات سرد                              سرو مایعات سرد دوقلو                        سرو مایعات گرم                          سماور برقی 

     سوپ وارمر برقی                         شفینگ دیش گرد                       شفینگ دیش مستطیل                                 تستر ریلی

       کد 002                                      کد 005                                     کد 007                                         صندلی کودک

      میز تاشو هاللی                                   میز تاشو مستطیل                         میز تاشو مربع                            میز تاشو گرد

18



گروه تجهیزات هتلی میرزایی www.mirzaegroup.com

     نمک پاش، فلفل پاش، سماق پاش                  دیس کباب                            دیس بیضی                       بشقاب گود                   بشقاب تخت

شکردان                        قندان                   قوری چای 3 فنجان و 2 فنجان                 فنجان چای خوری                       فنجان قهوه خوری

       لیوان سوئدی                   سس خوری                             ساالدخوری                          پیاله دسته دار                           پیاله

سرویس کامل قاشق و چنگال با قابلیت چاپ آرم
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مجموعه تولیدی میرزایی در زمینه تولید و عرضه منسوجات مورد نیاز هتل ها 
و مراکز اقامتی و پذیرایی مشغول به فعالیت می باشد.

محصوالت این شرکت عبارتند از: انواع رومیزی، لچکی، رانر، دستمال سفره، 
کاور صندلی، ملحفه، پلیسه، لباس فرم، حوله، بالش، روبالشی، روتختی و ...
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