
لباسشویی 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.

، لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی، یکــی از آخریــن تولیــدات مــا بــا نــگاه بــه اســتراتژی های جدیــد بــرای معرفــی  دیامونــد واش 
محصــوالت اساســی اســت. ایــن گــروه از محصــوالت آلونــی در ۵ مــدل فوق العــاده و بــا دو ظرفیــت خدمتتــان ارائــه شــده اســت. 

بــرای اطالعــات بیشــتر لطفــا بــه ســایت آلونــی مراجعــه فرماییــد.



با تکنولوژی دیاموند واش    لباسشویی های اتوماتیک آلونی،
برای زمان و پولتان ارزش بسازیدبرای زمان و پولتان ارزش بسازید



ــن روش هــای شستشــو را معرفــی  ــی، یکــی از بهتری ــدواش    آلون ــوژی دیامون تکنول
ــی  ال دی ســی، یکــی از  ــا ب ــو ی ــن موتورهــای دایرکــت درای ــا جدید تری ــا ب ــد. م می کن
روش هــای شستشــوی بهینــه را ایجــاد کــرده ایــم. بــا اســتفاده از ایــن روش منحصــر 
بــه فــرد، بــدون آســیب بــه الیــاف البســه، در کوتاه تریــن زمــان، باالتریــن بهــره وری را 

خواهیــد داشــت.

لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی بــا لیبــل انــرژی ++A، اســتاندارد CE و نشــان 
ــود. ــن محصــوالت آشــپزخانه شــما خواهــد ب ــران، یکــی از باکیفیت تری اســتاندارد ای

آلونی، انرژی زندگی 





حرکــت ســریع آب بــا جــت اســپری در برنامــه درام کلیــن لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی، تمــام 
باکتری هایــی کــه بــوی نامطبــوع ایجــاد مــی کننــد را از بیــن می بــرد. شــما بــدون مــواد شــوینده گران قیمــت 
بــا حرکــت قدرتمنــد آب و چرخــش فوق العــاده ســریع آن، امــکان از بیــن بــردن تمــام آلودگی هــای اطــراف 

واشــر درب و ســطح درام لباسشــویی را خواهیــد داشــت.

این برنامه در صورت لزوم به اجرا، به صورت خودکار به کاربر اطالع می دهد.

البســه فوق العــاده هســتند.  بــرای شستشــو  آلونــی،  اتوماتیــک  لباسشــویی های  دیامونــد  درام هــای 
مــا بــرای محافظــت از الیــاف، ســوراخ های درام دیامونــد را بــه میــزان 25٪ کوچک تــر از درام ماشــین 
لباسشــویی های معمولــی طراحــی کرده ایــم. نکتــه مهــم دیگــر، قرارگیــری منافــذ درام دیامونــد در عمــق هــر 
فرورفتگــی اســت. در ایــن روش از بیــرون آمــدن پارچه هــا و در نتیجــه آســیب دیدگی در حیــن شستشــو 

جلوگیــری می شــود.

آزمایشــات نشــان می دهــد، شستشــو بــا درام دیامونــد بــه نســبت اســتفاده از لباس شــویی های بــا 
ــد  ــه البســه در حیــن شستشــو جلوگیــری می کنــد. دیامون درام هــای معمــول از 34٪ آســیب های جــدی ب
درام بــا ســوراخ های الماســی شــکل و منافــذ ریــزی کــه در اعمــاق ایــن فرورفتگی هــای قــرار گرفتــه اســت، 
از فــرو رفتــن البســه بیــن ســوراخ ها جلوگیــری کــرده و در نهایــت محیطــی بــرای شستشــوی مالیــم البســه 

ــد. ایجــاد می کن



دیگــر نگــران خــراب شــدن لباس هایــی کــه دوستشــان داریــد نباشــید. بــا برنامــه شستشــوی ســریع 
دیامونــدواش     آلونــی، تنهــا در مــدت زمــان ۱۵ دقیقــه، بــا باالتریــن کیفیــت بشــویید و نگــران پوســیدگی 

البســه خاصتــان در اثــر شستشــوی طوالنــی نباشــید.

لباسشویی های آلونی با موتور پرقدرت اینورتر، تا سال های طوالنی کنار شما هستند.

محفظــه پــودر لباسشــویی های اتوماتیــک ســری دیامونــدواش    آلونــی، امــکان حرکــت آزادانه تــر مــواد 
شــوینده در یــک برنامــه انتخــاب شــده را ایجــاد می کنــد. در ایــن ســری از محصــوالت آلونــی، بــرای 
شستشــوی دقیــق، جریــان حرکــت مــواد شــوینده بیــن محفظــه پــودر و درام بــه دقــت طراحــی شــده اســت.

محفظه پودر پس از اتمام مراحل شستشو کامال تمیز بوده و نیاز به شستشوی مجدد ندارد.



یـکـی از اصلی تریــن رویکردهــای آلونــی بــرای تولیــد انــواع محصــوالت، نــوآوری و توســعه در ارائــه و 
ســاخت موتــور اســت. مــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی و فن آوری هــای روز دنیــا، هــر ســال محصــوالت توســعه 
یافتــه بیشــتری بــر پایــه جدیدتریــن نوآوری هــا، ارائــه می کنیــم. یـکـی از جدیدتریــن دســتاوردهای 
آلونــی، موتورهــای دایرکــت درایــو یــا درایــو مســتقیم اســت. مــا بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی در ســاخت 
لباسشــویی آلونــی بــدون دخالــت عناصــر مکانیکــی نظیــر جعبــه دنــده یــا تســمه، نیــرو را بــه درام شستشــو 
منتقــل می کنیــم. بــه کارگیــری ایــن نــوع از موتورهــای دایرکــت درایــو در لباس شــویی های آلونــی، 

تضمیــن کننــده شستشــوی بــدون لــرزش و صــدا اســت.

بــا ایــن نــوآوری، آلونــی ضمــن معرفــی لباسشــویی های بــا بهــره وری باالتــر، در طراحــی درام و افزایــش فضــا 
بــرای شستشــویی کارا بســیار موفــق بــوده اســت. شستشــویی پرقــدرت بــا صرفه جویــی در زمــان و مصــرف 

انرژی هــای بــرق و آب، یکــی از مهم تریــن تمایزهــای ایــن گــروه از محصــوالت آلونــی اســت.

عملکرد موتورهای دایرکت درایو آلونی:

ــده از یــک ســیم پیــچ  ــان گذرن ــق جری ــی، میــدان مغناطیســی از طری ــو آلون در موتورهــای دایرکــت درای
ــه  ــرار دادن مــاده ای بســیار رســانا در مرکــز ایــن ســیم پیــچ، نیــروی ب ــا ق ــه ای ایجــاد می شــود. مــا ب زاوی
وجــود آمــده را مرتبــًا افزایــش می دهیــم. تغییــر در قطــر، جهــت و جریــان الکتریکــی از مهم تریــن عوامــل 
ــا کنتــرل همــه ی ایــن عوامــل در ســاختاری یکپارچــه،  در تغییــر میــزان نیــروی ایجــاد شــده اســت. مــا ب
ــا  امــکان حرکــت قدرتمنــد درام را بــدون داشــتن هرگونــه تمــاس فیزیکــی بــا موتــور فراهــم می کنیــم. ب
ایــن نــوع از فــن آوری، تعــداد قطعــات متحــرک در سیســتم لباسشــویی  دیامونــد واش  آلونــی بــه طــور 

چشــم گیری کاهــش یافتــه و احتمــال بــروز هــر گونــه نقــص فنــی از بیــن مــی رود.

مزایایی موتورهای دایرکت درایو:

ــه قطعــات مــدرن / ارتفــاع محــوری پاییــن / حفــره  ــا توجــه ب باالنــس خــودکار / طراحــی کوچــک موتــور ب
بزرگ تــر / عــدم نیــاز بــه توقــف بــرای سردســازی موتــور بــا توجــه بــه مزایــای مهندســی در جریــان طراحــی و 
ســاخت / عملکــرد دینامیکــی عالــی و کنتــرل دقیــق ســرعت و موقعیــت / اطمینــان بــاال در زمــان اســتفاده / 
بارگیــری بیشــتر درام شستشــو / کاهــش صــدا و لــرزش بــا توجــه بــه باالنــس شــدن موتــور روی شــفت 
ــرژی کــم / احتمــال خرابــی و معیــوب  درام / بهبــود عملکــرد موتــور بــه دلیــل حــذف تســمه / مصــرف ان
شــدن بســیار کــم بــه دلیــل عمــر بــاالی موتــور بــا توجــه بــه قطــر زیــاد ســیم پیــچ / جریــان مســتقیم بــرق 

بــه جــای جریــان متنــاوب.



1. درب جاپودری  2. کنترل پنل  3. مجموعه محفظه جاپودری   4. درب مونتاژ شده   5. سینی جلو   6. تیوب جلو   7. درام دیاموند استیل
8. تاپ پنل   9. سپری  10. تیوب پشت   11. کاور پشت بدنه  12. صفحه اتصال پشت

 





به دلخواه خودتان سفارشی سازی کنید.

ــرای هماهنگــی  ــا ب ــد. م ــاب درب را از دســت ندهی ــکان انتخ ــذاری ام ــان ســفارش گ در زم
هرچــه بیشــتر بــا ســلیقه شــما امــکان انتخــاب بیــن درب هــای زیبــای لباسشــویی های 

آلونــی را برایتــان ایجــاد کرده ایــم.



لباسشــویی های ســری دیامونــدواش    آلونــی بــا دو رنــگ و دو ظرفیــت ۸ و ۹ کیلوگرمــی در مدل هایــی 
ــر  ــا محــل نصــب لباسشــویی تان بزرگ ت ــه آشــپزخانه ی ــد ک ــل داری ــر تمای ــد شــده اســت. اگ ــوع تولی متن
نشــان داده شــود، رنــگ ســفید را انتخــاب کنیــد. البتــه لباسشــویی های آلونــی بــه رنــگ تیتانیــوم هــم 
موجــود هســتند. اگــر آشــپزخانه شــما، آیتم هایــی بــه رنــگ طوســی یــا خاکســتری دارد، بــرای هماهنگــی 

هرچــه بیشــتر بــا ســایر وســایل آشــپزخانه تان، رنــگ تیتانیــوم پیشــنهاد ماســت.



















ر

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






