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VIDAS Company is one of the authorized Brands in local and global 
markets, producing 149 goods.
Its most important features are quality of products, competitive pricing and 
elegant and modern design.
VIDAS Company partners with 45 well known factories who use their 
experiences and state of the art equipment to produce high quality and 
modern products. Our Company has several engineers and experts to help, 
produce and offer best products to customers .it’s honored to do this.
Today Vidas company supports its customers by its after sale service 
centers in all cities .
Selling is not the just purpose of our company but supporting after sale 
services is one of our professional principles , also it would be a great way 
between customers and company .
To vidas company ,the first aim is satisfying customers by offering high 
quality goods in order to reach it ,we try to get best improvement            
in a short time .
Vidas company‘s Moto is independent in production and permanent 
industry.VIDAS Always With Us .

Vidas Catalogue Contents



قدرت 1000 وات | ظرف تفاله 2 لیترى | ظرف آبمیوه گیرى 1000 میلى لیترى |
محافظ موتور در برابر گرماى شدید | داراى دو سرعت | جایگاه استیل ضدخش پیشرفته |

داراى سیم موتور 100 در صد مسى با کیفیت | داراى دهانه ورودى عریض براى انواع 
میوه ها و سبزیجات | داراى حالت Pulse یا استارت لحظه اى میباشد | خروجى آبمیوه قابل کنترل

بدنه اصلى مدل VIR-3605 | به همراه پارچ شیشه اى
با ظرفیت 1.7 لیتر | تیغه استیل ضد زنگ

بدنه اصلى مدل VIR-3605 | به همراه پارچ شیشه اى
با ظرفیت 1.7 لیتر | ظرف آسیاب شیشه اى با ظرفیت

50 گرم | تیغه استیل ضد زنگ 

 بدنه اصلى مدل VIR-3605 | به همراه پارچ شیشه اى
با ظرفیت 1.7 لیتر | ظرف آسیاب شیشه اى با ظرفیت

50 گرم | ظرف مخصوص خرد کن یک لیترى | تیغه استیل ضد زنگ 

Juicer , Blender , Citrus Juicer ,Coffee 
Grinder

Juicer | VIR - 3605
Juicer 2 in 1 | VIR - 3611
Juicer 3 in 1 | VIR - 3612
Juicer 4 in 1 | VIR - 3613
Juicer 3 in 1 | VIR - 3614
Juicer 4 in 1 | VIR - 3615
Citrus Juicer | VIR - 3108
Mechanical Citrus Juicer | VIR - 3101
Co�ee Grinder And Blender | VIR - 3319
Co�ee Grinder And Blender | VIR - 3321
Co�ee Grinder And Blender | VIR - 3323

Juicers List:

More Info

V I D A S
Always with us

   VIR-3605  آبمیوه گیرى مدل 01

   VIR-3611  آبمیوه گیرى دو کاره مدل 01

     VIR-3613  آبمیوه گیرى چهار کاره مدل 01

   VIR-3612  آبمیوه گیرى سه کاره مدل 01

قدرتارتفاععرضطولوزن

1000 65/6 22 31/5 7/8

1000 44/5 22/7 32/5 4/5

قدرتارتفاععرضطولوزن



قدرت 600 وات | پارچ2 لیترى طلقى |
 آسیاب پیرکس50 گرمى |

 تیغه استیل مقاوم | موتور پر قدرت

قدرت 600 وات | پارچ2 لیترى طلقى |
 آسیاب پیرکس50 گرمى |

 تیغه استیل مقاوم | موتور پر قدرت

قدرت 600 وات | پارچ1.7 لیترى پیرکس |
آسیاب پیرکس50 گرمى |

تیغه استیل مقاوم | موتور پر قدرت

Rice Cooker , Steam Cooker , Multi Cooker 

Rice Cookers List:

قدرت 120 وات | خروجى آب میوه قابل کنترل |
داراى پرسى با صافى مخصوص | اهرم پرس ایده 

آل براى آب گیرى انار و انواع مرکبات |
مناسب براى آبگیرى انواع مرکبات | بدنه استیل 
ضدخش پیشرفته | داراى تیغه استیل ضد زنگ |

قابلیت شستشوى قطعات و تیغه

داراى آبکش مخصوص جمع آورى 
تفاله ها و آب میوه | بدون نیاز به برق | 

طراحى حجم داخلى بزرگ که سبب میشود 
پنجاه درصد بیشتر از مشابه محصوالت 

آبگیرى کند |
داراى کفشک پالستیکى جهت جلوگیرى از 

لغزش بر روى سطوح | 
داراى دستگیره پالستیکى جهت سهولت 

دراستفاده | رنگ بدنه کروم

قدرت 1000 وات | ظرف تفاله 2 لیترى |
ظرف آبمیوه گیرى 1000 میلى لیترى | محافظ موتور در 

برابر گرماى شدید |
داراى دو سرعت | جایگاه استیل ضدخش پیشرفته | 

داراى موتور با سیم 100 درصد مسى با کیفیت |
داراى دهانه ورودى عریض براى انواع میوه ها و سبزیجات 

| صفحه کلید تاچ | به همراه پارچ شیشه اى
با ظرفیت 1.7 لیتر | ظرف آسیاب شیشه اى با ظرفیت

50 گرم | ظرف مخصوص خرد کن یک لیترى | تیغه استیل 
ضد زنگ | موتورپر قدرت| خروجى آبمیوه قابل کنترل

مدل VIR-3614 فاقد ظرف خردکن میباشد

Rice Cooker + Steamer Basket | VIR - 5202
Rice Cooker + Steamer Basket  | VIR - 5209
Multi Cooker | VIR - 5361
Multi Cooker | VIR - 5371
Multi Cooker | VIR - 5381
Multi Cooker | VIR - 5391
Multi Cooker | VIR - 5407
Multi Cooker | VIR - 5432
Multi Cooker | VIR - 5408
Multi Cooker | VIR - 5410
Multi Cooker | VIR - 5488
Multi Cooker | VIR - 5409

  VIR-3614  , VIR-3615  آبمیوه گیرى مدل   VIR-3101  آبمیوه مرکبات گیر  مدل 01   VIR-3108  آبمیوه مرکبات گیر  مدل 01 01

   VIR-3325  آسیاب مخلوط کن مدل 01

   VIR-3319 آسیاب مخلوط کن مدل 01

01

     VIR-3323  آسیاب مخلوط کن مدل

    VIR-3321  آسیاب مخلوط کن مدل

01

 قدرت 600 وات | پارچ1.7 لیترى پیرکس | 
آسیاب پیرکس 50 گرمى |

تیغه استیل مقاوم | موتور پر قدرت

1000 65/6 22 31/5 7/8

48/5 19/5 24 5/5120 35 25 25 3/2

600 29 22/5 42/5 3/9

600 29 22/5 42/5 3/9

600 29 22/5 42/5 3/9

600 29 22/5 42/5 3/9

V I D A S
Always with us

More Info



قدرت 300 وات | ظرفیت 0.6 لیتر (2-4نفره)
| پلوپز همراه با سیستم بخارپز | ظرف تفلون |

درب پیرکس | ظرف بخارپز آلومینیومى | قطع کن اتوماتیک  
و سیستم ته دیگ ساز | گرم نگه دارنده | پخت برنج با 

درجات مختلف رنگ ته دیگ| استفاده از تایمر و ترموستات 
با دقت و کیفیت باال جهت تنظیم حالت هاى مختلف پخت 

مواد غذایى و مصرف بهینه انرژى

قدرت 600 وات | ظرفیت 1.8 لیتر ( 8 نفره ) |
پلوپز همراه با سیستم بخارپز | ظرف تفلون با درب پیرکس | 
ظرف بخارپز آلومینیومى | سیستم ته دیگ ساز |                    

قطع کن اتوماتیک | گرم نگه دارنده | پخت برنج با درجات 
مختلف رنگ ته دیگ| استفاده از تایمر و ترموستات با دقت و 

کیفیت باال جهت تنظیم حالت هاى مختلف پخت مواد غذایى و 
مصرف بهینه انرژى

قدرت 900 وات, پخت 3 بعدى| ظرفیت 1.8 لیتر | 
پلوپز. آرام پز. بخارپزگرم نگه دارنده | پوشش قابلمه 

سرامیکى نچسب | قابلیت برنامه ریزى 12 ساعته | 
صفحه نمایش LCD |   با سیستم ته دیگ ساز |              

با سیستم تایمر تاخیرى | پخت سه بعدى

قدرت 900 وات , پخت 3 بعدى | ظرفیت 1.8 لیتر | 
پلوپز .آرام پز. بخارپز. گرم نگه دارنده | قابلمه با 

پوشش نچسب تفلون | قابلیت برنامه ریزى 12 ساعته |          
داراى منوى پخت ترکیبى برنج | با سیستم ته دیگ ساز   
 | LCD با سیستم تایمر تاخیرى | مجهز به صفحه نمایش |

پخت سه بعدى

More Info

 VIR-5203  پلوپز 4 نفره مدل

 VIR-5361  پلوپز فالسکى مدل

300 25/5 22/5 22/5 1/9

600 31 29 29 3/2

 VIR-5207  پلوپز 8 نفره مدل

قدرت 900 وات , پخت 3 بعدى | ظرفیت 1.8 لیترى
| پلوپز .آرام پز. بخار پز,گرم نگه دارنده | قابلمه با پوشش 

نچسب تفلون |قابلیت برنامه ریزى12 ساعته |              
داراى منوى پخت ترکیبى برنج | پخت سه بعدى

با سیستم ته دیگ ساز | با سیستم پخت تاخیرى |       
LCD صفحه نمایِش

900 28 33 42/5 4/5

900 28 33 42/5 4/5

 VIR-5391  پلوپز فالسکى مدل

 VIR-5371  پلوپز فالسکى مدل

900 28 33 42/5 4/5

قدرت 900 وات, پخت 3 بعدى | ظرفیت 1.8 لیتر |    
پلوپز. آرام پز.بخارپز | گرم نگه دارنده | پوشش قابلمه 

سرامیکى نچسب | قابلیت برنامه ریزى 12 ساعته |   
صفحه نمایش LCD | باسیستم ته دیگ ساز |                      

با سیستم تایمر تاخیرى | پخت سه بعدى

   VIR-5381  پلوپز فالسکى مدل

900 28 33 42/5 4/5

قدرت 900 وات, پخت 3 بعدى | ظرفیت 1.8 لیتر | 
پلوپز.آرام پز. بخارپز| گرم نگه دارنده | قابلمه تفلون با 
پوشش نچسب | قابلیت برنامه ریزى 12 ساعته |             

صفحه نمایش LCD | با سیستم ته دیگ ساز |                         
با سیستم تایمر تاخیرى | پخت سه بعدى

 VIR-5407  پلوپز فالسکى مدل

900 28 33 42/5 4/5

قدرت 860 وات (کم مصرف), پخت 3 بعدى |
| LED  ظرفیت 1.8 لیتر | داراى صفحه نمایش

بخارپز.گرم نگهدارنده ى غذا.آرام پز.پیتزاپز.پاستاپز|
ماست ساز.سوپ پز.تهیه انواع خورشت |

قابلیت سرخ کن.پلوپز همراه با منوى ته دیگ ساز|
18 کاره با سیستم نگهدارنده به مدت 24 ساعت |

داراى دکمه هاى full touch لمسى |
مجهز به سیستم پخت سریع و پخت آهسته|

پخت سه بعدى

 VIR-5432  پلوپز فالسکى مدل

860 29/5 33/5 46/5 5/3



ظرفیت 1.2 لیتر | پلوپز.آرام پز .بخارپز,عملکرد چندکاره |
نمایشگر دیجیتال | سطح نچسب | قابلیت گرم نگه داشتن غذا |

مجهز به تایمر دیجیتالى | داراى کلیدهاى دیجیتال | 
با سیستم تایمرتاخیرى | به همراه سیستم ته دیگ ساز |

فشار بخار قابل تنظیم

 VIR-5408 پلوپز زودپز مدل

قدرت 1000 وات  | ظرفیت 1.8 لیتر |
پلوپز . آرام پز. بخارپزو زودپز,عملکرد چند کاره |

نمایشگر دیجیتال | با سیستم تایمر تاخیرى |
سطح نچسب,خروجى بخار بدون صدا و امن |

قابلیت گرم نگه داشتن غذا,مجهز به تایمر دیجیتالى | 
داراى حافظه ى 24 ساعته براى تنظیم زمان |

داراى کلیدهاى لمسى ( تاچ) |
به همره سیستم ته دیگ ساز,فشار بخار قابل تنظیم 

 VIR-5410 پلوپز فالسکى مدل

قدرت 1000وات | ظرفیت 1.8 لیتر |
زودپز.پلوپز. آرام پز. خوراك پز |

دیگ داخلى با دوام با پوشش سرامیک |
|  LCD قابلیت برنامه ریزى زمان. صفحه نمایش

طراحى زیبا و شیک | با سیستم ته دیگ ساز |
با سیستم تایمر تاخیرى | داراى سوپاپ اطمینان

 VIR-5488 پلوپز چند منظوره مدل

قدرت 1000 وات, پخت 3 بعدى |
ظرفیت 1.8 لیتر | پلوپز. آرام پز و خوراك پزو زودپز |

پوشش داخلى دیگ از سرامیک بادوام | 
قابلیت برنامه ریزى زمان | صفحه نمایشگر دیجیتال |

طراحى شیک و زیبا | سیستم ته دیگ ساز | 
سیستم تایمر تاخیرى | داراى سوپاپ اطمینان |

جنس بدنه از استیل 

  VIR-5409  پلوپز چند منظوره مدل

Deep Fryer, Mini Deep Fryer , Air Fryer

Deep Fryers List:

Mini Deep Fryer | VIR - 5714
Mini Deep Fryer  | VIR - 5712
Deeo Fryer | VIR - 5718
Deep Fryer | VIR - 5730
Deep Fryer+Without Oil | VIR - 5862
Ari Fryer | VIR - 5550

V I D A S
Always with us

700 32 29/5 33/5 3/9

1000 36 36 36 5/8

1000 35 32 32 5/3

1000 36 32 32 5/5

More Info
Ari Fryer | VIR - 5550

More Info
Deep Fryer| VIR - 5862



قدرت 1800 وات | ظرفیت 2 لیتر | 
قابلیت سرخ کردن تا وزن1.2کیلوگرم براى مواد غذایى |

| LED داراى نمایشگر
داراى آساسنسور (پایین بر. هنگام داغ شدن روغن

باالبر. هنگام اتمام پخت) |
سرخ کن چندکاره , با قابلیت تنظیم دما | 

تایمر 30 دقیقه اى و زنگ هشدار |
داراى برنامه هاى متنوع جهت سرخ کردن |

دریچه نمایشگر , دریچه روغن |
سیستم شستشوى اتوماتیک

 VIR-5730 سرخ کن دیجیتالى آسانسورى مدل

قدرت 1400 وات , پخت 3  بعدى |                                                    
ظرفیت 4.5 لیتر | سرخ کن. پیتزاپز. بریان کن. هواپز | 

پخت اتوماتیک | ظرفیت سرخ کن براى هر 500 گرم | 
مواد غذایى 2 قاشق روغن |

صفحه نمایشگر دیجیتال | فیلتر دائمى قابل شستشو | 
پخت چرخشى در قسمت سرخ کن |

سیستم حرارت از باال به وسیله ى هالوژن و از کف به 
وسیله ى المنت | خاموش شدن دستگاه بعد از اتمام کار

 VIR-5862 سرخ کن هواپز دیجیتالى مدل

قدرت 1000 وات | پخت 3 بعدى | ظرفیت بسیار باال. 
مناسب جهت سرخ کردن.هواپز |

پیتزاپز.بریان کن و ... | داراى سیخ جوجه گردان |
طراحى زیبا صفحه نمایشگر دیجیتال |

مجهز به سبد استیل جهت کباب کردن و سرخ کردن |
خاموش شدن دستگاه پس از اتمام کار

 VIR-5550 هواپز فضایى مدل

قدرت 1000 وات | ظرفیت 1.2 لیتر |
قابلمه تفلون | قابل جداشدن جهت شستشو |

محفظه ى شیشه اى روى درب |
فیلتر فلزى , داراى ترموستات |

داراى درجه تنظیم حرارت از 100 تا 190 سانتیگراد |
درب جداشونده ى قابل شستشو

 VIR-5714 سرخ کن کوچک مدل

قدرت 1100وات | ظرفیت 1.2 لیتر |                 
محفظه شیشه اى روى درب |

قابلمه تفلون (قابل جداشدن جهت شستشو) |
داراى ترموستات | تنظیم قدرت از 100-190 
درجه سانتیگراد | فیلتر فلزى دائمى |                  

درب جداشونده قابل شستشو

 VIR-5712 سرخ کن کوچک مدل

قدرت 1800 وات | ظرفیت 2.5 لیتر |
کلید تنظیم قدرت از 130 تا 190 درجه سانتیگراد | 

ظرف تفلون قابل شستشو و جداشونده |
تایمر دیجیتال به همراه سبد دسته |

تاشو ى غذا از روغن | داراى فیلتر |
بدنه استیل ضدخش

 VIR-5718  سرخ کن دیجیتال مدل

1000 25 27 27 2/3

1100 25 27 27 2/3

1800 26 29 40 4/3

1800 30 40 41 6/3

1400 33 34/5 44 6/5

1000 41 40 40 7/8

03

03

0303

03

03



Oven Toaster 

Oven Toaster 9Liters | VIR - 4409
Oven Toaster 16Liters | VIR - 4416
Oven Toaster 26Liters | VIR - 4426
Oven Toaster 28Liters | VIR - 4428
Oven Toaster 38Liters | VIR - 4438
Oven Toaster 50Liters | VIR - 4450

Oven Toaster List:

V I D A S
Always with us| قدرت 650 وات | ظرفیت 9 لیتر

به همراه تایمر 15 دقیقه اى | داراى 4 المنت |
بدنه تمام فلزى مستحکم | قابلیت تنظیم المنت ها |

داراى پوشش رنگ نسوز 

 VIR-4409 اون توستر 9 لیتر مدل

قدرت 1200 وات | ظرفیت 16 لیتر |
داراى تایمر 60 دقیقه اى , داراى 4 المنت |

قابلیت تنظیم درجه دماى پخت |
داراى پوشش با رنگ نسوز | انتقال حرارتى مناسب |

بدنه تمام فلزى با استحکام فوق العاده | 
داراى سیستم جوجه گردان | داراى سیستم هواى گرم |

قابلیت تنظیم المنت ها 

 VIR-4416 اون توستر 16 لیتر مدل

قدرت 1600 وات | ظرفیت 26 لیتر |
داراى تایمر 75 دقیقه اى | کلید تنظیم المنت | 

کلید تنظیم درجه دماى المنت | انتقال حرارتى مناسب |
داراى سیستم جوجه گردان | داراى سیستم هواى گرم |

داراى پوشش رنگ نسوز | بدنه ى تمام  فلزى با 
استحکام فوق العاده | قابلیت پخت ترکیبى

 VIR-4426 اون توستر 26 لیتر مدل

650 25 25 40 2/3

1200 35 30 45 3

1600 40 40 45 4/3

04

04

04

More Info
Oven Toaster | VIR - 4450

More Info
Oven Toaster | VIR - 4426



Microwave
Microwaves List:

Microwave | VIR - 4430 - W1
Microwave | VIR - 4430 - W2
Microwave | VIR - 4430 - S1
Microwave | VIR - 4430 - S1

V I D A S
Always with us قدرت 1500 وات | ظرفیت 28 لیتر |

داراى زمان سنج 1 الى 60 دقیقه  |
قابلیت تنظیم ارتفاع سینى نسبت به المنت حرارتى | 

مجهز به سیستم جوجه گردان و کباب پز|
داراى هوا گرم (کانوکشن) و پخت ترکیبى | 

داراى پوشش رنگ نسوز | جنس بدنه استیل 

 VIR-4328 اون توستر 28 لیتر مدل

قدرت 1600 وات | ظرفیت 38 لیتر |
داراى زمان سنج از 1 الى 60 دقیقه |
قابلیت تنظیم ارتفاع سینى نسبت به 

المنت هاى حرارتى |
مجهز به سیخ جوجه گردان و کباب پز |

داراى هواى گرم ( کانوکشن) و پخت ترکیبى
داراى پوشش رنگ نسوز |

جنس بدنه از استیل 

 VIR-4438 اون توستر 38 لیتر مدل

قدرت 2000 وات | ظرفیت 50 لیتر |
داراى تایمر 75 دقیقه اى | داراى 4 المنت |

قابلیت تنظیم درجه دماى پخت |
قابلیت تنظیم المنت ها | انتقال حرارتى مناسب |

داراى سیستم جوجه گردان,داراى سیستم هواى گرم |
داراى روشنایى داخلى توسط المپ |

داراى پوشش رنگ نسوز بدنه تمام فلزى 
با استحکام فوق العاده

 VIR-4450 اون توستر 50 لیتر مدل

2000 45 51 70 12/5

04

04

04

1500 36 44/5 60 15/2

1600 37/5 41 58/5 9/4

More Info
Microwave | VIR - 4430-S2

More Info
Microwave | VIR - 4430-W1



Fruit Dryer , Steamer , Egg Boiler

Steamers - Fruit Dryer
Egg Boiler  List:

Steamer Manual Panel | VIR - 5114
Steamer Digital Panel | VIR - 5115
Fruit Dryer Digital Panel | VIR - 5121
Egg Boiler | VIR - 5013

V I D A S
Always with us

توان خروجى ماکروویو 900 وات | 
توان ورودى ماکروویو 1400 وات |

توان 1100 وات,توان پخت ترکیبى 2000 وات |
ظرفیت 30 لیتر |

سیستم پخت : ماکروویو / گریل / پخت ترکیبى |
داراى صفحه نمایشگر LED,زمان سنج اتوماتیک |

سیستم یخ زدایى,منوى پخت اتوماتیک |
داراى قفل کودك | نوع درب کشویى

 VIR-4430-W1 ماکروویو مدل

 VIR-4430-S1 ماکروویو مدل

 VIR-4430-W2 ماکروویو مدل

 VIR-4430-S2 ماکروویو مدل

05

05

05

05

1500 36 47 60 17/8

توان خروجى ماکروویو 900 وات |
توان ورودى ماکروویو 1400 وات |

توان 1100 وات,توان پخت ترکیبى 2000 وات |
ظرفیت 30 لیتر |

سیستم پخت : ماکروویو / گریل / پخت ترکیبى |
داراى صفحه نمایشگر LED,زمان سنج اتوماتیک |

سیستم یخ زدایى,منوى پخت اتوماتیک |
 داراى قفل کودك | نوع درب فشارى

1500 36 47 60 17/8

توان خروجى ماکروویو 900 وات |
توان ورودى ماکروویو 1400 وات |

توان 1100 وات,توان پخت ترکیبى 2000 وات |
ظرفیت 30 لیتر |

سیستم پخت : ماکروویو / گریل / پخت ترکیبى |
داراى صفحه نمایشگر LED,زمان سنج اتوماتیک |

سیستم یخ زدایى,منوى پخت اتوماتیک |
داراى قفل کودك | نوع درب فشارى

1500 36 47 60 17/8

توان خروجى ماکروویو 900 وات |
توان ورودى ماکروویو 1400 وات |

توان 1100 وات,توان پخت ترکیبى 2000 وات |
ظرفیت 30 لیتر |

سیستم پخت : ماکروویو / گریل / پخت ترکیبى |
داراى صفحه نمایشگر LED,زمان سنج اتوماتیک |

سیستم یخ زدایى , منوى پخت اتوماتیک |
داراى قفل کودك | نوع درب کشویى

1500 36 47 60 17/8

More Info
Steamer | VIR - 5115

More Info
Fruit Dryer | VIR - 5121



Vacuum Cleaner , Rechargeable Vacuum Cleaner
Portable Vacuum Cleaner

Vacuum Cleaners - Reachargeable 
Vacuume Cleaner List:

Vacuum Cleaner | VIR - 7574 - New
Vacuum Cleaner  | VIR - 7476
Vacuum Cleaner  | VIR - 7488
Vacuum Bucket  | VIR - 7477
Vacuum Bucket  | VIR - 7478
Vacuum Bucket  | VIR - 7479
Portable Vacuum Cleaner  | VIR - 7413
Reachargeable Vacuum Cleaner  | VIR - 7336
Reachargeable Vacuum Cleaner  | VIR - 7588

V I D A S
Always with us

قدرت 900 وات | ظرف پخت برنج |
داراى 3 طبقه .شفاف. قابل تفکیک و سبد جداکننده |

مجهز به لوله استیل هدایت کننده بخار براى هر طبقه |
خاموش کننده اتوماتیک | نمایشگرمیزان آب |

گرم نگه دارنده غذا | طراحى جدید |پنل سلکتورى

 VIR-5114  بخارپزسلکتورى مدل

  VIR-5121   میوه خشک کن مدل

 VIR-5115  بخارپزدیجیتالى مدل

 VIR-5013   تخم مرغ پز مدل

06

قدرت 200 – 400 وات | 
دماى قابل تنظیم از 35 تا 70 درجه سانتى گراد |
نمایشگر LED | زمان قابل تنظیم تا 19.5 ساعت |

داراى 5 طبقه قابل تنظیم ارتفاع |
ارتفاع هر طبقه 3/1 سانتى متر

قدرت 300  وات |
زمان پخت : 10 دقیقه |

ظرفیت : 7 عدد تخم مرغ به صورت یکجا |
|ظرفیت آب : 65 میلى گرم

|بدنه استیل ضد خش

06

06

06

900 30 31 31 3/2

قدرت 900 وات | گرم نگه دارنده ى غذا |
داراى سه طبقه . شفاف. قابل تفکیک و سبد جدا کننده |

داراى 7 منوى پخت,خاموش کننده اتوماتیک |
مجهز به لوله استیل هدایت کننده بخار براى هر طبقه |

داراى صفحه نمایشگر دیجیتال 2 ساعته برنامه ریزى
ظرف پخت برنج ,نمایشگر میزان آب | پنل دیجیتالى

900 30 31 31 3/2

200-400 36/5 34 34 3/9

300 18 18 21 0/6



قدرت 2400 وات | مجهز به لوله تلسکوپى | چرخش 
360 درجه لوله خرطومى |

مجهز به فیلتر هواى ورودى و خروجى |
فیلتر ضدباکترىHEPA | محفظه نگهدارنده لوازم جانبى |

داراى نشانگر میزان پرشدگى کیسه زباله جهت 
LED تخلیه به موقع | امکان تغییر قدرت مکش| نمایشگر

  VIR-7475-New  جارو برقى   مدل 07

| LED قدرت 2400 وات | نمایشگر
نمایشگر پرشدن کیسه زباله | مجهز به فیلتر هواى 

| HEPAورودى و خروجى | فیلتر ضدباکترى
| ABS  محفظه نگهدارنده لوازم جانبى |بدنه مستحکم

امکان تغییر قدرت مکش

قدرت 2400 وات | نمایشگر پرشدن کیسه زباله |
مجهز به فیلتر هواى ورودى و خروجى |

| HEPAفیلتر ضدباکترى
بدنه مستحکم ABS | امکان تغییر قدرت مکش

لوله استیل قابل تنظیم | داراى جدید ترین استاندارد

قدرت 1400 وات | ظرفیت 17 لیتر | جاروبرقى 
سطلى آب و خاك | سیستم مکنده و دمنده |

داراى گوشه گیر | فیلتر پارچه اى ضد آب قابل  
|جنس بدنه استیل ضد زنگ

    VIR-7476   جارو برقى   مدل 07

  VIR-7488  جارو برقى خفاش مدل 07

  VIR-7477     جارو سطلى  مدل 07

قدرت 1400 وات | 
دو مدل در ظرفیت هاى  17 لیتر و 9 لیتر |

داراى عملکرد کم صدا | فیلتردوار 
سیم جمع کن اتوماتیک | برس مخصوص پارکت و سرامیک | 

داراى گوشه گیر | سبد نگه دارنده کیسه
لوله استیل قابل تنظیم | برس کوچک مخصوص مبلمان |

وزن سبک | بدنه پالستیکى مقاوم

 VIR-7485  ,  VIR-7484    جارو سطلى   مدل 07

قدرت 12 ولت | داراى گوشه گیر و پارویى بزرگ |
محفظه قابل رویت  | کلید روشن خاموش روى بدنه و دسته | 

قابلیت استفاده به صورت ایستاده و دستى

قدرت 1000 وات | طراحى جدید و زیبا |
داراى لوله هاى اتصال استیل و پارو که استفاده 

به صورت ایستاده را امکان پذیر مى نماید |
خروجى هوا ( دمنده) براى گردیرى |

مکندگى بسیار قوى | همراه با لوازم جانبى |
بدون کیسه خاکروبه

  VIR-7336   جارو شارژى  عصایى مدل 07

قدرت 2000 وات | مخزن 1.5 لیترى | 
فشار بخار 5 بار | به همراه لوله خرطومى گوشه گیر 

کف شوى |سیستم پایدارى حرکت با 3 چرخ |
بدنه ارگونومیک

  VIR-7588    بخار شوى   مدل 07

   VIR-7213   جارو برقى پرتابل   مدل 07

2400 33 33 56 8/3

2400 34 32 58 9/4

2400 34 32 58 9/4

1400 62 40 43 8/4

1400 62 40 43 8/4

1000 63 19/5 21/5 ولت 2/812 68 20 29 9/4

2000 41 33/5 58 7/8

شستشو



Tea Maker , Touch Tea Maker , Luxury 
Ceramics Tea Maker

Luxury Ceramics Tea Maker | VIR - 2129
Tea Maker | VIR - 2078
Tea Maker | VIR - 2131
Touch Tea Maker | VIR - 2099 - N , VIR - 2099 - C
Touch Tea Maker | VIR - 2079
Touch Tea Maker | VIR - 2077
Touch Tea Maker | VIR - 2081

Tea Makers List:

V I D A S
Always with us

چاى ساز سرامیکى 1.6 لیترى |
قورى تمام سرامیکى 1 لیترى|

چاى ساز با صفحه تمام سرامیکى |
چرخش 360 درجه اى کترى و قورى روى صفحه |

قابلیت گرم نگه داشتن دائم قورى بر روى صفحه 

 VIR-2129 چایساز سرامیکى مدل 08

کترى استیل 2 لیترى | قورى پیرکس 1.2 لیترى |
چاى ساز با صفحه شیشه اى طرح دار |

چرخش 360 درجه کترى و قورى بر روى صفحه |
قابلیت گرم نگه داشتن دائم قورى بر روى صفحه 

 VIR-2078 چایساز استیل   مدل

کترى سرامیکى 1.7 لیتر | قورى پیرکس 1.2 لیترى |
صفحه شیشه اى لمسى - تاچ  | قابلیت گرم نگه 

دارنده دائم قورى بر روى صفحه |
 قابلیت تنظیم المنت ها | قابلیت دم کردن قهوه | 

چرخش 360 درجه کترى و قورى بر روى صفحه

    VIR-2099-C  ,  VIR-2099-N  چایساز سرامیکى تاچ مدل

کترى سرامیکى 1.7 لیترى | قورى پیرکس 1.2 لیترى |
چاى ساز با صفحه شیشه اى قاب دور استیل | 

چرخش 360 درجه کترى و قورى بر روى صفحه |
قابلیت گرم نگه داشتن دائم قورى بر روى صفحه 

 VIR-2131 چایساز سرامیکى استیل مدل

08

08

08

1250 31 31/5 49 5/7

1900 28 26 45 4/1

1700 28 26 45 4/1

1700 30 26 44/5 4/5

More Info



Coffee Maker , Espresso machine

Co�ee Maker | VIR - 2211
Co�ee Maker | VIR - 2224
Co�ee Maker | VIR - 2228
Espresso Machine | VIR - 2336
Espresso Machine | VIR - 2338

V I D A S
Always with us

Co�ee Makers List:

توان مصرفى 1500 وات |
ظرفیت کترى 2 لیتر,ظرفیت قورى 1 لیتر |

جنس بدنه از پیرکس | قابلیت گرم نگه دارنده  |
چرخش 360 درجه اى کترى و قورى روى صفحه  |

داراى چراغ LED آبى رنگ در حالت گرم نگه دارنده

 VIR-2079 چایساز پیرکس روى هم مدل 08

قدرت 1500 وات |
سماور 3 لیترى | قورى 1.2 لیترى  

مکانیزم استفاده به صورت روى هم |
داراى عملکرد محافظ در برابر گرماى بیش از حد و 

کترى بدون آب | داراى اعالم صوتى براى کلید روشن/ 
خاموش و حالت گرم نگهدارى | کاربرى آسان: عدم نیاز 

به نگه داشتن شیر جهت پر کردن قورى و داراى سینى 
چکه گیر | داراى چراغ هاى نشانگر آبى هنگام گرم 

نگهدارى و قرمز هنگام جوش آورى | 
صفحه گرم کننده و فیلتر قورى از جنس استیل 

ضدزنگ |  خاموش شدن بعد از 3 ساعت

 VIR-2081  سماور برقى   مدل 08

1500 55 25 25 3.5

قدرت 1500 وات  |
کترى 1.7 لیترى تمام سرامیکى  |
قورى 1.2 لیترى تمام سرامیکى |

مکانیزم استفاده به صورت روى هم |
داراى سیستم گرم نگه دارنده کترى |

کارکرد کترى به صورت تکى

 VIR-2077 چایساز سرامیکى مدل 08

1500 20 26/5 41 1/4

1500 20 26/5 41 1/4

More Info
Espresso Machine | VIR - 2338



Food Processor , Chopper , Blender

Food Processor Manual Panel | VIR - 3757
Food Processor Digital Panel | VIR - 3759
Food Processor | VIR - 3730
Food Processor | VIR - 3225
Blender | VIR - 3211
Chopper  1 2 3 | VIR - 3332

V I D A S
Always with us

Food Processors List:

قدرت 400 وات |
ظرفیت 4-2 فنجان قهوه |

به همراه 2 فنجان سرامیکى |
نازل آب گرم 

 VIR-2211 قهوه ساز دو فنجان مدل 09

قدرت 800 وات | ظرفیت 240 میلى لیتر |
فیلتر قابل تعویض | به همراه محافظ نازل آب |

فشار بخار تا 5 بار |
داراى لوله بخار مخصوص درست کردن |

کف شیر | طراحى زیبا

قدرت 1700 وات | قهوه ساز اسپرسو | 
ظرف 0.24 لیترى از جنس آلومینیوم براى

4 فنجان قهوه اسپرسو | داراى فشار 5 بار |
فیلتر استیل با روکش کروم |
با قابلیت دم کردن کاپوچینو |

با قابلیت تنظیم حرارت در مواقع باال رفتن بیش از حد دما 

با قابلیت جداسازى و شستشوى آسان | 
قهوه ساز فرانسه | ظرفیت 1.25 لیترى |

قابلیت تازه و گرم نگه دارى قهوه فرانسه |
داراى نمایشگر مقدار آب | با قابلیت تنظیم انواع 

مختلف طعم قهوه | فشار بخار قابل تنظیم

قدرت 450 وات |
ظرفیت 4-2 فنجان قهوه |   

به همراه 2 فنجان سرامیکى |
نازل آب گرم 

 VIR-2224 قهوه جوش دو فنجان مدل

قدرت 1000 وات | ظرفیت 1.8 لیترى | 
قورى شیشه اى مقاوم در برابر حرارت | 

قابلیت خارج کردن سبد فیلتر | داراى قابلیت وارمر |
با قابلیت تازه نگه داشتن طعم واقعى قهوه |

خاموش شدن به صورت اتوماتیک پس از اتمام کار |
داراى نمایشگر اندازه مقدار آب 

09

 VIR-2336 قهوه جوش اسپروس مدل 09

 VIR-2338 قهوه جوش,اسپرسو , کاپوچینو مدل 09

 VIR-2228 قهوه جوش فرانسه مدل 09

450 22 16/4 21 0/8

450 22 16/4 21 0/81000 38 27 28 2/4

800 35/5 28/3 29 2/6

1700 37 31 40 5/2

More Info
Chopper 123 | VIR - 3332

More Info
Food Processor | VIR - 3730



قدرت 1000 وات | مخزن 2000 میلى لیتر مخصوص 
خرد کن و رنده کردن | مخزن سس زن 600 میلى لیتر 

|پایه متحرك جهت شستشو| کلید مدور براى تنظیم 
قدرت | تیغه ها و پایه استیل ضدخش | 

درست نموندن انواع سس و مخلوط کردن مایعات | 
آماده سازى غذا. همزدن تخم مرغ و خامه و مخلوط کردن

  VIR-3225  سس زن و غذا ساز   مدل 10

قدرت 1000 وات | 
کلید مدور براى تنظیم قدرت موتور |

تیغه و پایه استیل ضد خش |
داراى موتور با 5 سرعت قابل تنظیم |

پایه متحرك جهت شستشو

  VIR-3213    سس زن تک   مدل 10

1000 33 8/5 8/5 1/2

قدرت 1000 وات | 
تیغه فلزى بزرگ | مخزن قابل شستشو
روشن و خاموش دستگاه با فشار درب

طراحى زیبا و لوکس | تیغه استیل ضد زنگ
بدنه پالستیکى مقاوم

  VIR-3332    یک دو سه   مدل 10
قدرت 300وات | مخزن پالستیکى بزرگ |

تیغه استیل ضد زنگ |
کلید تنظیم قدرت 5 زمانه روى دسته |

مجهز به نرم زن و خمیر زن | قابلیت خرد کردن میوه 
و سبزیجات | داراى گوشکوب شفاف و قابل شستشو |  

طراحى منحصر به فرد

  VIR-3730    ساالد ساز  مدل 10

قدرت 1000 وات | 
ظرفیت مخزن سبزى خردکن 2.5 لیتر | 

پارچ مخلوط کن 1.8 لیترى | نمایشگر دیجیتال |
داراى کلید تنظیم قدرت دیجیتال |

کلید توقف لحظه اى |
مجهز به مخلوط کن .آب مرکبات گیرى. رنده. همزن

خمیرزن. نرم زن . اسالیسر . آسیاب

  VIR-3759  غذا ساز دیجیتالى   مدل 10

قدرت 1000 وات | 
ظرفیت مخزن سبزى خردکن 2.5 لیتر |

پارچ مخلوط کن 1.8 لیترى |داراى کلید تنظیم قدرت | 
کلید لحظه اى | مجهز به مخلوط کن .آب مرکبات گیرى. 

رنده. همزن .خمیرزن. نرم زن . اسالیسر . آسیاب

1000 50 50 75 6

1000 50 50 75 6

  VIR-3757  غذا ساز سلکتورى   مدل 10

300 27/3 26/5 33/5 2

1000 27 19 27 2/7

1000 30 18 18 1/1



Hand Mixer , Mixer With Bowl

Hand Mixer | VIR - 3882
Mixer With Bowl | VIR - 3885

Mixer List:

V I D A S
Always with us

قدرت 300 وات |داراى پره هاى مخصوص خمیر زن 
و سس زن مى باشد |

مجهز به کلید مخصوص تنظیم قدرت و توربو |
جنس پره ها استیل ضد رنگ |

طراحى زیبا | داراى فت مخصوص جهت جلوگیرى از 
داغ شدن بیش از حد دما | موتور پر قدرت

 VIR-3882   همزن دستى  مدل 11

قدرت 350 وات |ظرفیت کاسه استیل 4 لیتر |
جنس کاسه استیل با چرخش 360 درجه |

داراى پره هاى خمیرزن و نرم زن |
کلید مخصوص تنظیم قدرت و توربو |

جنس پره ها استیل ضد زنگ | 
طراحى زیبا | داراى فت مخصوص جهت جلوگیرى 

از داغ شدن بیش از حد دما | موتور پر قدرت

  VIR-3885  همزن با کاسه  مدل 11

300 17 12 25 1

350 26 26 46/3 3/3

More Info
Hand Mixer | VIR - 3882

More Info
Mixer With Bowl | VIR - 3885



Meat Grinder

Meat Grinder | VIR - 3505
Meat Grinder | VIR - 3507

Meat Grinder List:

V I D A S
Always with us

قدرت 1800 وات |
دو دور، با کلید برگردان دور موتور |

داراى تیغه قوى و قابل تیز شدن |
حالت دهنده به گوشت چرخ شده به 3 صورت |

داراى فیوز ایمنى در مقابل حرارت

 VIR-3505   چرخ گوشت   مدل 12

1800 28 26 49/5 5/5

قدرت 3000 وات |
 LED داراى کلید کنترل برق با صفحه نمایشگر

قابلیت تنظیم دو سرعت |
داراى تیغه قوى و قابل تمیزشدن  |

تیغه استیل ضد خش  |
داراى سه صفحه برشى |

داراى پایه ثابت بدون لغزش | طراحى جدید

12

3000 34 26 50 5/9 More Info
Meat Grinder | VIR - 3505

More Info
Meat Grinder | VIR - 3507

 VIR-3507   چرخ گوشت   مدل



Ironing , Steam Press

Iron | VIR - 1016
Iron | VIR - 1017
Iron | VIR - 1018
Steam Press | VIR - 1031-S
Steam Press | VIR - 1021-W
Steam Press | VIR - 1041-W
Steam Press | VIR - 1027
Steam Press | VIR - 1047

Ironing List:

V I D A S
Always with us

قدرت 1950-2300 وات | داراى قابلیت 
سیستم ضد چکه | داراى مخزن آب 

قابلیت شستشوى خودکار | کلید چرخشى 
کنترل دما و بخار | کفه سرامیکى

قدرت 1950-2300 وات | داراى قابلیت 
سیستم ضد چکه | داراى مخزن آب 

قابلیت شستشوى خودکار | کلید چرخشى 
کنترل دما و بخار | کفه سرامیکى

قدرت 1950-2300 وات | داراى قابلیت 
سیستم ضد چکه | داراى مخزن آب 

قابلیت شستشوى خودکار | کلید چرخشى 
کنترل دما و بخار | کفه سرامیکى |              

داراى سیستم قطع کن اتوماتیک

 VIR-1016   13 اتو بخار    مدل

13

13

1950-2300 28/3 12/5 31 1/3

1950-2300 28/3 12/5 31 1/3

1950-2300 28/3 12/5 31 1/3

 VIR-1017   اتو بخار    مدل 

 VIR-1018   اتو بخار     مدل 



Sandwich Maker , Coffee Grinder , Scale 

Sandwiche Maker | VIR - 5637
Co�ee Grinder  | VIR - 3303
Scale | VIR - 6299

V I D A S
Always with us

SM - CG- S List:

قدرت 1600 وات |
قدرت پرس 46 کیلوگرم,مخزن آب 300 سى سى |

عرض 27.5 سانتى متر ، طول 67 سانتى متر
داراى 5 منو براى البسه مختلف،ملحفه و پرده |

کلید OFF  و ON  تعبیه شده در کنار بدنه اطو |
مخزن تعبیه شده زیر دستگاه براى نگه دارنده سیم |

کلید بخار تعبیه شده در دو طرف دسته اطو |
صفحه نمایشگر دیجیتالى , کلید ایمنى و قفل کودك |

صفحه نچسب تفلون و قدرت بخار باال

قدرت 1600 وات |
قدرت پرس 46 کیلوگرم,مخزن آب 300 سى سى |

| (VIR-1021)عرض 27.5 سانتى متر ، طول 67 سانتى متر
| (VIR-1041)عرض 28 سانتى متر ، طول 81 سانتى متر

داراى 5 منو براى البسه مختلف،ملحفه و پرده |
کلید OFF  و ON  تعبیه شده در کنار بدنه اطو |

مخزن تعبیه شده زیر دستگاه براى نگه دارنده سیم |
کلید بخار تعبیه شده در دو طرف دسته اطو |

صفحه نمایشگر دیجیتالى,کلید ایمنى و قفل کودك |
صفحه نچسب تفلون و قدرت بخار باال

| (VIR-1027)قدرت 1600 وات
| (VIR-1047)قدرت 2000 وات

| (VIR-1027)داراى طول 71 سانتى متر
| (VIR-1047)داراى طول 81 سانتى متر

پایه تلسکوپى نگهدارنده ثابت |
خروجى بخار 90 گرم بر دقیقه | بوستر هوشمند و 

تقویت بخار | آمادگى بخار در 3 دقیقه |          
قدرت پرس معادل 50 کیلوگرم | قابلیت نصب 

کارتریج ضد رسوب مخزن آب 800 سى سى |              
صفحه نمایش LED تمام لمسى |                          

قابلیت استفاده از آب تا 1 ساعت |
دماى قابل تنظیم از 60 تا 200 درجه

 VIR-1031-S    13 اتو پرسى        مدل

13  VIR-1041-W , VIR-1021-W      اتو پرسى   مدل 

  VIR-1047  ,  VIR-1027      13 اتو پرسى   مدل

More Info
Sandwiche Maker | VIR - 5637



Hair Dryer

Hair Dryer | VIR - 6360
Hair Dryer | VIR - 6365

V I D A S
Always with us

Hair Dryers List:

قدرت 150 وات | 
ظرفیت 50 گرم |

بدنه استیل | 
جنس تیغه و کاسه از استیل 

 VIR-3307   آسیاب قهوه مدل 16

قدرت 1300 وات | 
توانایى تست همزمان چهار ساندویچ ( 8 تکه ) |

داراى دو صفحه مجزا براى تست ساندویچ |
و کباب پز با روکش تفلون |

صفحات جداشدنى قابل شسشتو |
جنس بدنه پلى آمیدى | با قابلیت باز شدن 

180 درجه اى براى استفاده از صفحات گریل

 VIR-5637 ساندویچ ساز و گریل مدل 14

150 25 15 15 0/8

صفحه نمایش شیشه اى 8 میلى مترى |
صفحه نمایش بزرگ و قابل حمل |

نشان دهنده میزان کالرى مورد نیاز بدن |
برد اندازه گیرى از 100 گرم تا 200 کیلو گرم |

ثبت اطالعات بصورت مادون قرمز |
ثبت اطالعات براى 12 نفر| مناسب براى ورزشکاران |

سنسور هاى مشخص کننده چربى و آب بدن

  VI-6299  ترازو وزن کشى    مدل 15

AA_3V 15 50 50 2/5

1300 37 16 30 3/7

More Info
Hair Dryer | VIR - 6360

More Info
Hair Dryer | VIR - 6365



3 in 1 Fan - 2 in 1 Fan - Stand Fan

Stand Fan | VIR - 8025
2 in 1 Fan | VIR - 8013
3 in 1 Fan | VIR - 8033

V I D A S
Always with us

Fans List:

AC قدرت 2400 وات | داراى موتور
کلید سرماى سریع | دو درجه تنظیم حرارت |

داراى دو سرى با سایز هاى متفاوت |
داراى سرى دیسپانسر جداگانه |

داراى سرى کراتینه براى حالت دادن به مو

| AC قدرت 2400 وات | موتور
کلید سرماى سریع | کابل برق 2 مترى |

2 درجه تنظیم حرارت | 2 عدد سرى هدایت کننده باد |
محصولى کامال حرفه اى | داراى قالب آویز |

 VIR-6365   سشوار کراتینه مدل

 VIR-6360   سشوار حرفه اى  مدل

17

17

2400 26 11 24/5 1/1

2400 26 11 24/5 1/1

More Info
Stand Fan | VIR - 8025

More Info
3 in 1 Fan | VIR - 8033



V I D A S
Always with us

قدرت 55 وات |
قطرپره 16 اینچ 5پره |

داراى تایمر قابل کنترل از 1 تا 10 ساعت |
صفحه دیجیتال | داراى تایمرخواب |

قابل کنترل از راه دور | وزش باد 4 جهت

قدرت 55 وات | 
قطرپره 16 اینچ 5پره | 

داراى 4 سرعت قابل تنظیم | 
کلید انتخاب سرعت سلکتورى | 

داراى دو حالت رو میزى و ایستاده | 
بدنه پالستیک | پایه فلزى

قدرت 55 وات |
پنکه پایه دار (ایستاده) رومیزى،دیوارى |

داراى پایه مناسب براى کف یاروى میز |
قابلیت بازوبسته کردن آسان,پنج پره |
قابلیت تنظیم ارتفاع درحالت ایستاده |

به همراه داشتن ریموت کنترل جداگانه |
          داراى تایمر 7.5 ساعته |
          باقطرپره هاى 16 اینچى

 VIR-8025   پنکه ایستاده  مدل

 VIR-8033   پنکه سه منظوره  مدل

18

18

 VIR-8013   پنکه دو منظوره  مدل 18

55 47 15 47 4/7

55 50/5 15 74 5/5

س �باره �دمات �س از ��وش ویدا

55 50/5 15 74 7/5

 شرکت ویداس با گستردگى نمایندگى خدمات پس از فروش در
 سراسر کشور امیدوار است که بتواند رضایت هرچه بیشتر مشتریان

محترم را فراهم نماید
 شرکت ویداس با بیش از 150 نماینده ى مرکز خدمات پس از

 فروش در بیش از 105 شهر و 31 استان , ارائه دهنده ى خدمات به
 مصرف کنندگان محصوالت ویداس مى باشند . تمامى محصوالت
 ویداس داراى 18 ماه گارانتى تعمیر محصول و 10 سال پشتیبانى

قطعات مى باشند
 کلیه ى محصوالت و قطعاتى که خرابى آنها ناشى از تولید باشد در

چهارچوب زمان هاى فوق الذکر تعمیر یا تعویض مى شود
 مشتریان محترم مى توانند از طریق شماره تلفن هاى خدمات

 مرکزى اطالعات مورد نیاز خود را کسب و یا پیشنهادات و انتقادات
خود را به اطالع مسئولین شرکت برسانند

شماره تلفن هاى خدمات : 021-66745065-66



The Electronic & Mechanic Test 
Lines:

Vidas company equiped by 
Electronic and Mechanic test 
lines such as; Earth, Voltage, QC, 
QC for injected materials and 
produced metal parts also it trys 
to acheive ever increasing 
improvements

خط تست الکترونیکى و مکانیکى

 کارخانــه ى ویــداس مجهــز بــه خــط تســت مکانیکــى
 و الکترونیکــى ماننــد : ارت, ولتــاژ , کنتــرل کیفیــت و
 کنتــرل کیفیــت مــواد تزریــق و قطعــات فلــزى تولیــد
 شــده اســت کــه تــالش مــى کنــد همیشــه بــه روز و

.در حال توسعه باشد

Static paint & Color cascade

Vidas company equipped by the modern paint line which is capable to 
produce plastic and metal parts, Robatic paint line, color furnace, static 
with high resistance and low thickness .

Industrial Paint Line (Tampo &Laser):

Vidas Company equipped by the modern machines which could print Logo 
and do the especial design on products it is good to be mentioned that 
there are lots of experts staffs working in this part, that caused to showing 
more beauties on the products.

رنگ استاتیک و آبشار رنگ

 کارخانــه ى ویــداس بــه خــط رنــگ بســیار مــدرن مجهــز اســت کــه قابلیــت رنــگ آمیــزى قطعــات فلــزى و پالســتیکى ,
خط رنگ هاى رباتیک, کوره رنگ , رنگ استاتیک با مقاومت باال و ضخامت کم را داراست

خط  رنگ صنعتى - تامپو و لیزر
  

ــاى مخصــوص روى ــى ه ــو و طراح ــاپ لوگ ــت چ ــه قابلی ــگ ک ــدرن رن ــتگاههاى م ــه دس ــز ب ــداس مجه ــه ى وی  کارخان
 محصــوالت را دارنــد میباشــد , شــایان ذکــر اســت کــه متخصصیــن و کارمنــدان زیــادى در ایــن بخــش فعالیــت دارنــد کــه

باعث شده محصوالت زیباتر و وزین ترى تولید شود

The Injection And Pressing Lines:

Vidas company equiped by best 
equipped plastic parts 
production line and pressing , 
welding lines too, which is 
empowered to producing 24 
hours in a day that will be a 
difference comparing to its rivals.

خط تزریق و پرسکارى

 کارخانــه ى ویــداس مجهــز بــه بهتریــن و بروزتریــن
 خــط تزریــق قطعــات پالســتیکى و پرســکارى و
ــاعته را ــد 24 س ــت تولی ــه قابلی ــت ک ــکارى اس  جوش
 داراســت و ایــن امــر موجــب تمایــز ایــن کارخانــه بــا

رقبایش مى باشد



Test line 

All energy-carriers products such as Elements has a separate test line which 
are up-to- date and they separate products or repair or replace them in 
case of any difference with Standard .

Design Engineering Part

Vidas Company is the just Iranian companies which has an exclusive design 
engineering part which design its products from 0 to 100 , products such 
as Vacum bucket , Tea maker, Meat grinder, Chopper, Oven toaster have 
been designed in this part.

بخش مهندسى و طراحى

 کارخانــه ى ویــداس جــزو تنهــا کارخانــه هــاى ایرانــى اســت کــه بــه صــورت اختصاصــى داراى بخــش مهندســى و طراحــى
 جداگانــه اســت کــه 0 تــا 100 محصــول در آن طراحــى و تولیــد میشــود. محصوالتــى همچــون : جاروســطلى ,

.چایساز, چرخ گوشت , خرد کن, اون توستر از نمونه هاى تولید شده توسط این بخش هستند

خط تست
 

  همــه ى محصــوالت حامــل انــرژى مثــل المنــت هــا داراى خــط تســت جداگانــه بســیار مــدرن و جدیــد میباشــند  بطوریکــه
 در صــورت مشــاهده و تشــخیص کوچکتریــن تفــاوت بــا اســتاندارد قطعــه معیــوب جایگزیــن قطعــه ســالم میشــود  الزم بــه

ذکر است احترام به مصرف کننده جزو قوانین مهم این شرکت میباشد
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