
 

 هود های هوشمند

از بین بردن  وسیله ای برای گرفته شده ،  "hood "هواکش های آشپزخانه یا همان هود که از کلمه ی انگلیسی آن

 از پخت و پز است. بوهای نامطبوع ناشی

کیفیت هوای  نه تنها درکارکرد نامناسب آن ها تاثیر سویی هستند، چرا که ها از مهم های این سیستم  عملکرد هود

 .در تمام فضای خانه می گذارد بلکه آشپزخانه

چربی ها به بیرون از فضای کار اصلی هودها مکش بوهای نامطبوع، بخار و دود هنگام آشپزی و هدایت این رطوبت و 

 است.زندگی 

 همچنین محیطیمی شود و  و کپک ها هوای مطبوع و مناسب در محیط باعث عدم رشد میکروب ها، قارچ ها، باکتری ها

 ضای خانواده ایجاد می کند.برای اعو پاکیزه را سالمت 

در یک هود عالوه بر کیفیت مکش باید به مقدار صدا و فضای اشغالی آن در محیط نصب، توجه شود، به همین دلیل در 

  ازیم.می پرد 022و  022در دو سری  با قابلیت هایی جدید هودهای هوشمند وبرخی از این مقاله به معرفی 
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 هودهای هوشمند: 022سری های 

دانشی در این سری هود های هوشمند استفاده شده که بیانگر سبک جدیدی در هدف اصلی آنها نیست می توان گفت 

ی هاد و در طرح و اندازه های متفاوت مشکل بسیاری از تهویه که تکمیل کننده ی توانایی و ظاهر هود های پیشین هستن

 آشپزخانه ها را برطرف کردند.

، هودهای جزیره ای برای کسانی که ترجیح میدهند رو به دیوار کار نکنند و یا هودهای مخفی و  تهویه هادر این سری 

 وجود دارند. اند رگیری هود در باالی سر خود ناراضیمتحرک برای افرادی که از قرا

و دارای  دنلتر بافر بسیار کارآمد تقریبا بخارها را به طور کامل از بین می برفیباالی آنها با  بسیار مکش توانایی و قدرت 

LED  به فضای کار میدهند.پوشیده شده اند که نور مالیم سفیدی را 
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 : Downdreftهودهای 

یه هوا تصف بهبود و صدا و سر کاهش برایمی باشد و ت یکپارچه و منظم با گاز شما در سطح ابتکار در این تهویه، اتصاال

 ، با شکل ظاهری تخت به منظور صرفه جویی در فضا طراحی شده است. 

د ! که این خوهستند فعال کربن فیلترهای که حالی در ، شده طراحی چربی و روغن هایی برای جذب بیشترفیلتربه ویژه 

 قابلیتی بسیار عالی برای تمیز ماندن بیشتر محیط شماست.

 

 

 

این هود ضمن خالقیت در طراحی و عدم اشغال فضا ، بخار و هوای نامطبوع را به سمت پایین می کشد و باعث جلوگیری 

 می شود. سطح زیرین کابینت ها از کثیف شدن دیوار پشت هود و

 

 

 

 

@matinkia_studio 



 : tableهودهای 

 .ل پخت و پز قرار دارددر فاصله ای نزدیک به تابه یا محاین هود ها داخل صفحه مورد نظر کار گذاشته می شوند و 

این هود ها با قابلیت تهویه خودکار طراحی شده اند، هر چند دقیقه در ساعت دریچه های خروجی آن ها باز و باعث 

 چرخش جریان هوا می شوند.

 های آن چشم را اذیت نمی کند!LEDنور و 
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 : VARIOهودهای 

 این هودهای مدرن بسیار مسطح هستند و با معماری فضا یک پارچه می شود.

 داشتن ریموت کنترل برای کنترل از راه دور است.  VARIOویژگی های این هودهای یکی دیگر از 

 را فعال کنید. که شما می خواهید آن هر مکان ازتا 

 

 

 

 قدرت مکش این هود های مدرن هم مانند سایر هودهای هوشمند باال و قوی می باشد .

LED .های کوچک و با نور مالیم آن ها دید محیط کار را بهتر می کند 
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 :هوشمند هودهای 022 های سری

، تاج نامرئی ، هودهای مسطح  می  downdraftشیک که شامل هودهای دیواری ، سقفی،  ومجموعه ای بسیار کارآمد 

 باشد.

این دستگاه های تهویه ارائه دهنده ی مزایایی مانند قدرت باال در جذب و تهویه ی هوا، ایجاد روشنایی هنگام آشپزی با 

 نورهای مالیمی که باعث اذیت چشم ها نمی شوند.

 .هستندقابل شست و شو  فیلترهای قوی ودارای همچنین 

 می توانید این سیستم های تهویه را نیز به صورت دستی و اتوماتیک تنظیم و کنترل کنید.

 می آورد. هدر آهسته ترین حالت نیز هوای مطبوعی برای محیط به همراد و بسته به دود و بخار تنظیم می شو سرعت فن
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 هود با زاویه ی عمود:

 ،ستفاده از فیلتر کربن فعال در آنتهویه ی دیواری عمود با ا تراسیت وجود دارد.ای، فلزی ، انره قن طرحاین هود در سه 

طوری طراحی شده است که ضمن عدم ایجاد کوچک ترین صدا، در پایین ترین تنظیمات خود نیز جذب باالیی دارد، 

 بخصوص برای از بین بردن بو ها.

 د و می توان صفحه ی نمایش شیشه ای آن را به سادگی باز کرد.این هود قدرت مکش و کنترل بسیار باالیی دار

 .می باشدنوری که این هود در محیط ایجاد می کند در چهار رنگ سفید، سفید خنثی ، سفید گرم، نارنجی 
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 هود های سقفی:

 این هود ها شامل دو گروه می شوند؛ 

 دسته ی اول : با معماری آشپزخانه ادغام میشوند.

 به طور مستقیم به سقف نصب می شوند.دسته ی دوم: 

 

 

 

 ، قدرت مکش و جذب بسیار باال است. 022مانند دیگر سری  خصوصیات این هود ها نیز

 در هر قسمت از سقف قابلیت نصب شدن دارد.
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 : downdraftهود های 

سانتی  5.8این هود برای کسانی که ترجیح می دهند تهویه خود را نهان ولی به دور از سر خود نصب کنند ساخته شده و 

محسوب می  022قهرمان مینیمالیستی از سری  ودر سطح نصب  022سری های   downdraftمانند متر عرض دارند و 

 شوند.

 د کوچک مکش بسیار خوب برای از بین بردن بخارات و چربی ها هستند .این هود با وجود ابعا
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 هود های دیواری:

ت استفاده از فوالد ضد زنگ در ساخت ، انرژی و قدربا سانتی متر طول  002سانتی متر عرض و  02هود های دیواری با 

 تخراج بخار دارند.کارامدی برای اس

 بسیار آن ها را می کشد و حذف می کند.شده تولید  بخارها و بوهایبه  ینزدیکبه دلیل سطح زیرین آن صاف و 

 

 

 

 هود های جزیره:

می باشند و از لحاظ فن آوری با توجه به فیلتر هم در لبه ها و داخل تهویه حائز  062در  02هودهای جزیره دارای ابعاد 

 اهمیت هستند.

 ها یک پارچه هم در این سبک کانون توجه است.  LEDهمچنین 
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 هودهای تخت:

 هود های مسطح و کم عرض هوشمند به شما در صرفه جویی در فضا کمک می کند.این 

سانتی متر ، با احتیاط و بدون صدا از طریق یک  02و طول  62این هود با باز و بسته شدن در یک محدوده با عرض 

 مکانیزم هوشمند باز و بسته می شود و هنگام بسته شدن در یک قاب به طور کامل پنهان می شود.

گ برای روکش آن های پوشیده شده در عمق سه سطح و فوالد ضد زنLEDاین هود ها از یک پنل شیشه ای یک پارچه و 

 راحتی تمیز می شوند. هب هساخته شده است. ک
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 متین الهام مهندسین مدیریت با اجرا تا تولید ،از سابقه سال 08 با کیا متین داخلی طراحی و کابینت تخصصی استودیو

 بیمه لسا دو با را متفاوت و فرد به منحصر ای آشپزخانه سیستم خالق، و مجرب تیم کارگیری به ،و کیا متین محمد و کیا

 .ماست خرسندی باعث شما با آشنایی.. کند می فراهم شما برای"کیفیت"و "آتشسوزی"

 

  :ما با ارتباط های راه

 20080200000  تلگرام-

   matinkia_studio@ تلگرام کانال-

 20000000000 – 20000200000: همراه-

 06000020: ثابت-

  /website:http://www.matinkia.com :وبسایت-

 https://www.instagram.com/matinkia_studio  اینستاگرام-

 

 


