
ظرفشویی آلونی
با تکنولوژی دایرکت درایو





تمرکــز روی طراحــی محصــول و ارائــه بــا رعایــت باالتریــن اســتانداردها لــوازم خانگــی آلونــی را بــا حرکتــی مــداوم بــه ســمت خلــق 
محصوالتــی کارا و بــا کیفیــت ســوق می دهــد. بــا توجــه بــه ســرمایه گذاری بنیادیــن مــا روی تحقیقــات و توســعه در کنــار آمــوزش 

مــداوم تیم هــای مختلــف کاری آلونــی، بــه یکــی از انتخابهــای مهــم شــما تبدیــل خواهــد شــد.

کلیــن اســتورم   ، ظرفشــویی هــای آلونــی، یـکـی از آخریــن تولیــدات گــروه بــا توجــه بــه اســتراتژی های جدیــد بــرای معرـفـی 
محصــوالت اساســی اســت. ایــن گــروه از محصــوالت آلونــی در دو مــدل فوق العــاده خدمتتــان ارائــه  شــده اســت. بــرای اطالعــات 

بیشــتر لطفــًا بــه ســایت آلونــی مراجعــه فرماییــد.



با تکنولوژی کلین استورم    ظرفشویی های آلونی،
برای زمان و پولتان ارزش بسازیدبرای زمان و پولتان ارزش بسازید



ــا  ــای شستشــو ب ــن روش ه ــی یکــی از پرقدرت تری ــن اســتورم     آلون ــوژی کلی تکنول
در نظــر گرفتــن آرامــش و صــدای کــم حیــن کار اســت. مــا بــا اســتفاده از موتورهــای 
ــا صــدای کــم  ــا قطعــات متحــرک کمتــر، عملکــردی مطمئــن ب دایرکــت درایــو آلونــی ب

بیــن ماشــین های ظرفشــویی هم تــراز ایجــاد کرده ایــم. 

نشــان  و   CE اســتاندارد   ،A+++ انــرژی  لیبــل  بــا  آلونــی  ظرفشــویی  ماشــین های 
اســتاندارد ایــران یکــی از باکیفیت تریــن محصــوالت آشــپزخانه شــما خواهــد بــود. بــه 
ــرای ســال ها  ــا کیفیــت کــه ب ــد. محصوالتــی ب ــی خــوش آمدی دنیــای انرژی هــای آلون

مانــدگاری طراحــی و تولیــد شــده اند.

آلونی، انرژی زندگی 





آلونــی بــا اســتفاده از موتورهــای دایرکــت درایــو امــکان شستشــویی قدرتمنــد و در چندیــن جهــت را ایجــاد 
می کنــد. آب بــا فشــار قــوی در چندیــن جهــت بــا ظــروف برخــورد کــرده و لکه هــای چربــی را بــا قــدرت از 

ــرد. بیــن می ب

قدرتمنــد ولــی در عیــن  حــال مالیــم، بــا رســوب کمتــر و در دمایــی بــاال چربــی را از بیــن ببریــد و ظــروف 
درخشــان خــود را بارهــا از ظرفشــویی کلیــن اســتورم    تحویــل بگیریــد.

ــا  ــن کار ب ــور حی ــو، کاهــش صــدای موت ــای اســتفاده از موتورهــای دایرکــت درای ــن مزای یکــی از مهم تری
ــه  ــرای ب ــل ب ــن عوام ــن سیســتم یکــی از مهم تری ــات متحــرک در ای ــوان اســت. کاهــش قطع ــر ت حداکث

ــل رســاندن صداســت. حداق

آلونی با ماشین های ظرف شویی کلین استورم    قدرت و آرامش را به آشپزخانه ها می آورد. 



قــرار دادن حداکثــر ممکــن ظــروف بــرای یــک  بــار شستشــو دغدغــه ای همیشــگی بــرای اســتفاده از ماشــین 
ظرفشــویی اســت. ظرفشــویی های کلیــن اســتورم آلونــی  بــا طراحــی ســه طبقه و ایجــاد قابلیــت حرکــت 
بــرای نگهدارنده هــای ظــروف در هــر یــک از ایــن طبقــات، کاربــری ایــن گــروه از محصــوالت را راحت تــر از 

هــر زمــان دیگــری کــرده  اســت.

امتیــاز مهــم دیگــر بــرای ایــن ســری از محصــوالت آلونــی، امــکان تنظیــم ارتفــاع طبقــه میانــی بــه میــزان 
پنــج ســانتی متر اســت. بــا ایــن قابلیــت، چیدمــان بهینــه و قرارگیــری حداکثــر ظــروف بــا ســایز متوســط 

و بــزرگ عملــی می گــردد.

ــه  ــن طبق ــی ای ــت حرکــت صفحــات از دو جهــت و جایگزین ــا قابلی ــه ســوم ب ــر طراحــی طبق ــوآوری دیگ ن
به جــای ســبد کوچــک شستشــوی قاشــق و چنــگال اســت. بــا ایــن تغییــر فضــای قرارگیــری ظــروف در طبقــه 
اول بــه میــزان قابل مالحظــه ای بزرگ تــر شده اســت. امــا قابلیــت مهم تــر کمــک بــه قرارگیــری ظــروف بــزرگ 
در طبقــات دیگــر اســت. امکانــی کــه بــا توجــه بــه قابلیــت جمــع شــدن صفحــات متحــرک طبقــه ســوم و 

ایجــاد فضایــی کارا بــرای شستشــوی ظــروف بــزرگ ایجــاد شــده  اســت.



موتــور دایرکــت درایــو در ظرفشــویی های آلونــی یکــی از ممتازتریــن امتیــازات ایــن محصــول جدیــد اســت. در 
ایــن موتورهــای پیشــرفته از جــارو بــک هــای موتورهــای تســمه ای اســتفاده نمی شــود. بــه  همیــن دلیــل انــرژی 
بــاال و توانایــی چرخــش مطمئــن و بهینــه در جهــت راندمــان باالتــر ایجــاد می گــردد. در ایــن گــروه از محصــوالت 

آلونــی، بــا کنتــرل انــرژی مــورد نیــاز دســتگاه و بهینه ســازی آن، در مصــرف بــرق صرفه جویــی می شــود.

ماشــین ظرفشــویی آلونــی ســری کلیــن اســتورم  بــا ظاهــری مــدرن، در عیــن ســادگی نمایــی فوق العــاده 
بــرای آشــپزخانه شــما ایجــاد می کنــد. محصولــی بــا کیفیــت کــه تــا ســال ها بــا قــدرت کنــار شــما می مانــد. 
مصــرف آب و انــرژی کمتــر، فضــای داخلــی بزرگ تــر و ظاهــری فوق العــاده، شستشــوی ایــده آل ظــروف را 

بــدون لــک برایتــان بارهــا و بارهــا انجــام می دهــد.

ماشین های ظرفشویی آلونی:

ــن اســتورم    ــب ماشــین های ظرفشــویی ســری کلی ــی قل ــو کامپکــت آلون ــر دایرکــت درای ــور اینورت  موت
اســت. ایــن موتــور چرخــش و فشــار آب را بــه شــکل بســیار دقیقــی کنتــرل می کنــد. لولــه هــای ورودی 
هیتــر آب را گــرم مــی کننــد. ایــن آب گــرم شــده وقتــی بــا قــدرت زیــاد بــه ظــروف برخــورد می کنــد شــانس 

ــدن هیــچ لکــه ای را باقــی نمی گــذارد. به جــا مان

ــه  ــام برنام ــس  از اتم ــدرت پاشــیده می شــود و پ ــا ق ــط داخلــی ظرفشــویی ب ــا در محی آب توســط نازل ه
شستشــو بــا سیســتم فیلتراســیون چندمرحلــه ای بــرای جلوگیــری از انســداد لوله هــای ارتباط دهنــده، 

تصفیه شــده و ســپس بــا اجــرای برنامــه تخلیــه از ظرفشــویی خــارج می شــود.

مزایایی موتورهای دایرکت درایو:

 باالنــس خــودکار / طراحــی کوچــک موتــور بــا توجــه بــه قطعــات مــدرن / ارتفــاع محــوری پاییــن / حفــره 
بزرگ تــر / عــدم نیــاز بــه توقــف بــرای سردســازی موتــور بــا توجــه بــه مزایــای مهندســی در جریــان طراحــی و 
ســاخت / عملکــرد دینامیکــی عالــی / کنتــرل دقیــق ســرعت و موقعیــت / اطمینــان بــاال در زمــان اســتفاده 
/ کاهــش صــدا و لــرزش بــا توجــه بــه باالنــس شــدن موتــور / بهبــود عملکــرد موتــور بــه دلیــل حــذف تســمه 
/ مصــرف انــرژی کــم / احتمــال خرابــی و معیــوب شــدن بســیار کــم بــه دلیــل عمــر بــاالی موتــور و بــا توجــه 

بــه قطــر زیــاد ســیم پیچ / جریــان مســتقیم بــرق بــه  جــای جریــان متنــاوب.





1. کنتــرل پنــل  2. درب ظرف شــویی  3. طبقــه فوقانــی بــرای شستشــوی قاشــق و چنــگال   4. طبقــه میانــی بــا قابلیــت حرکــت بــه ســمت بــاال 
و پاییــن   5. طبقــه زیریــن   6. صفحــه رویــه   7. محفظــه اســتنلس اســتیل   8. پنــل بدنــه ســمت راســت   9. کاور زیریــن   10. پمــپ تخلیــه   

11. قطع کننــده ی جریــان آب  12. پنــل بدنــه ســمت چــپ 
 





ـی  ظرفشــویی های ســری کلیــن اســتورم  آلونــی بــا ســه  رنــگ و دو مــدل چهــارده نفــره بــا امکاناـت
متفــاوت طراحــی و تولیــد شده اســت. اگــر تمایــل داریــد کــه آشــپزخانه یــا محــل نصــب ظرفشــویی تــان 
بزرگ تــر نشــان داده شــود، رنــگ ســفید را انتخــاب کنیــد. البتــه ظرفشــویی های آلونــی بــه رنــگ ســیلور و 
اســتیل هــم موجــود هســتند. اگــر آشــپزخانه شــما آیتم هایــی بــه رنــگ طوســی یــا خاکســتری دارد، بــرای 
هماهنگــی هــر چــه بیشــتر بــا ســایر وســایل، پیشــنهاد مــا اســتفاده از رنگ هــای ســیلور یــا اســتیل اســت.



 قابلیت هــای قــرار داده  شــده در طبقــات ظرفشــویی های آلونــی امــکان تنظیــم بــرای رســیدن بــه بهتریــن نــوع چیدمــان ظــروف 
را ایجــاد می کنــد. انــواع ظــروف بــا ســایزهای مختلــف را کنــار هــم بــه آســان ترین روش قــرار دهیــد.









توســعه  و  تحقیقــات  در  بنیادیــن  ســرمایه گذاری های  ســازمان،  زیرســاخت های  توســعه  بــا  آلونــی 
ـی قدرتمنــد را آغــاز  محصــوالت و توجــه بــه طراحــی محصــول براســاس نیازهــای روز کاربــران، حرکـت

کرده اســت.

مــا بــا هــدف معرفــی بهتریــن محصــوالت بــه بــازار بــزرگ ایــران از ابتــدای ســال 1383 دامنــه گســترده ای از 
لــوازم خانگــی آلونــی را وارد کشــور کــرده ایــم. محصوالتــی فوق العــاده کاربــردی کــه بــه  ســرعت مــورد اســتقبال 
مخاطبیــن برنــد قــرار گرفــت. آلونــی بــا انــواع یخچــال و یخچال فریــزر، کولرهای گازی، لباسشــویی هــای دوقلو 
و آبســردکن هــای یخچــال دار، انــواع جاروبرقــی، کولرهــای پرتابــل آبــی چندمنظــوره، بخاری هــای برقــی و پنکــه 
بــه  ســرعت بــه خانه هــای شــما وارد شــد. ورودی کــه هنــوز بــرای مصرف کننــدگان مــا ســابقه ای از کیفیــت و 

نــوآوری را بــه  همــراه دارد.

بــا تغییــر اســتراتژی بــر پایــه تجــارب بیــش  از چهــل ســال ســابقه ســاختار یافتــه، حرکــت جدیــد گــروه مــا 
به عنــوان تولیدکننــده ای پیشــرو در کیفیــت آغــاز شــده  اســت. بــا ســرمایه گذاری انجام شــده گــروه آلونــی 
روی انتقــال تکنولــوژی، هم اکنــون در حــال تولیــد تحــت لیســانس انــواع کولرهــای گازی، انــواع ظرفشــویی و 
لباسشــویی هــای اتوماتیــک هســتیم. رونــدی کــه به ســرعت بــه ســمت توســعه بیشــتر و تمرکــز روی تولیــد 

دامنــه ای گســترده تر از نوآورانــه تریــن محصــوالت لــوازم خانگــی جهت گیــری خواهــد شــد.

ــه شــما،  ــرای خدمــت ب ــرای زندگــی. ب ــاوت ب ــا انرژی هــای متف ــی ب ــد. دنیای ــی خوش آمدی ــای آلون ــه دنی ب
گــروه صنعتــی لوازم خانگــی آلونــی، تجربه هایــی گرانبهــا را گــرد هــم آورده اســت. تجاربــی بــرای تولیــد بــه 
 معنــای واقعــی جهانــی. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف راهــی متفــاوت پیــش روی ماســت. مســیری کــه 

اطمینــان داریــم بــا همراهــی و حضــور شــما بــا قــدرت ادامــه پیــدا می کنــد.

به امید جهانی شدن.



آلونــی از بــدو تاســیس بــا رویکــرد توســعه در بازارهــای بین المللــی، تجربــه صــادرات بــه امــارات متحــده عربــی و از طریــق دفتــر 
دوبــی فــروش بــه بازارهــای الجزایــر، اردن، عمــان و کویــت را آغــاز کــرد. در ســال های بعــد بــا ســرمایه گذاری در ســاخت قالب هــای 
ــان اول و  ــن کشــورهای جه ــه مطرح تری ــی، صــادرات ب ــز طراحــی و توســعه محصــوالت آلون محصــوالت طراحی شــده توســط مرک
کشــورهای توســعه یافته را بــا ثبــت 38 پتنــت از کشــور چیــن ادامــه دادیــم. رونــدی کــه در نهایــت بــه افتخــار تولیــد در چیــن و 

فــروش بــه بازارهــای داخلــی چیــن ختــم شــد.

در کنــار فعالیت هــای بین المللــی گــروه آلونــی، از ســال 1383  رونــد منظــم صــادرات بــه کشــور عــراق و اقلیــم کردســتان آغازگــر 
ــن موفقیــت  ــر از ای ــا تقدی ــه به دفعــات ب ــران شــد. جایگاهــی ک ــن برندهــای صادراتــی ای ــگاه موفق تری ــدرت در جای حضــوری پرق

ــرو شده اســت. توســط ارگان هــای اجرایــی کشــور روب

امروز مسئولیت حضور مداوم آلونی در این جایگاه، تبدیل به یکی از پراهمیت ترین اهداف سازمانی ما شده است.



در آلونــی از ابتدایی تریــن روندهــا کنتــرل کیفیــت آغــاز می شــود. پروتکل هــای ســخت گیرانه کــه بــا هــدف تولیــد بــا باالتریــن 
کیفیــت از جزئی تریــن امــور آغــاز شــده و در طــول پروســه تولیــد بادقــت ادامــه پیــدا می کنــد. مــا بــا اطمینــان بــه کیفیــت بــاالی 

محصوالتمــان دو ســال گارانتــی قطعــات اصلــی را پوشــش می دهیــم. 

تیــم آموزش دیــده خدمــات در سراســر ایــران، بــازوی قدرتمنــد آلونــی بــرای کســب باالتریــن ســطح رضایتمنــدی مشــتریان اســت. 
آلونــی و خدمــت آلــون کار بــرای پاســخ دهی بــا افتخــار کنــار شماســت.



ــن  ــرات بنیادی ــه بهترین هــا لحظــه ای از حرکــت و تغیی ــرای ارائ ــا ب ــن هــدف ماســت. م ــرژی در زندگــی شــما مهمتری ســاختن ان
ــودن در  ــاز نمی ایســتیم. ب ــن تکنولوژی هــای در دســترس، ب ــر اســاس آخری ــد ب در جهــت به روزرســانی روندهــای طراحــی و تولی

ــا مــا همــراه باشــید. ــا کیفیــت از مهم تریــن افتخــارات گــروه آلونــی اســت. ب ــا محصوالتــی ب کنارتــان ب






