
 محصوالت بوتان در سراسر کشور ینترنتیفروش ا

فروش اینترنتی محصوالت بوتان در سراسر کشور مانند پکیج شوفاژ دیواری، آبگرمکن و حوله خشک کن دیواری، 

 .گرمابخش خانه های هر ایرانی برای فصول سرد سال می باشد

بوتان از جمله شرکت های تولیدکننده محصوالت گرمایشی می باشد که چندین سال سابقه فعالیت در کشور دارد.محصوالت 

 .بوتان به دلیل کیفیت خوب آن، صادرات نیز می گردد

 .جمله تبلیغاتی بوتان، انتخابی مطمئن! از دوران کودکی در ذهن همه ما هنوز هم باقی است

 :برای دانستن اطالعات بیشتر در مورد فروش اینترنتی محصوالت بوتان تاپیک های زیر را بخوانید

 

 فروش اینترنتی محصوالت بوتان ؛ گرمابخش زندگی شما

 خانه با نزدیک شدن به فصل زمستان، استفاده از وسایل گرمایشی امری ضروری برای هر خانواده ایرانی به حساب می آید.

 .شد خواهد بسیاری مشکالت دچار گرمایشی، وسایل گرمای بدون خانواده و

ا روشن کرد، سرپوش کولر و پنکه را گذاشت و جمع کرد، تا خانه گرمای مورد نیاز کم کم باید شمعک بخاری و پیچ شوفاژ ر

 .خود را دریافت کند

کم کم باید لباس گرم و شال گردن و دستکش خرید و لباس های تابستانی را در کمد قرار داد.و البته که ان شاءاهلل هیچ 

 .خانه ای بدون گرما نباشد

وب و تعهدی که در ارائه خدمات پس از فروش دارد، یکی از بهترین انتخاب ها برای هر محصوالت بوتان به دلیل کیفیت خ

 .فردی به شمار می آید

 های کن خشک حوله مثال زندگی امروزه از حالت سنتی خارج شده و استفاده از وسایل و امکانات اتوماتیک، رایج شده است.

 .تفاده می شود و برای مادر و نوزاد، حالت خوبی را ایجاد کرده استاس حمام کردن گرم منظور به اخیر سالیان در که حمام

این وسایل صنعتی همگی در خدمت هم میهنان عزیز قرار گرفته و طرح های مختلف آن با قیمت های متفاوت در بازار 

 .موجود است

 فروش اینترنتی محصوالت بوتان ؛ انتخاب اعتباری چند ساله

 .محصوالت بوتان در تلویزیون را به خاطر دارند مخصوصا دهه شصتی ها تبلیغات

 .سال است که محصوالت گرمایشی تولید می کند و به خارج از کشور نیز صادرات دارد 06شرکت بوتان بیش از 

لوح ها و گواهی نامه های بسیاری از مجموعه های مختلف به شرکت بوتان اهدا شده است که می توان به موارد زیر اشاره 

 :کرد

 لوح افتخار از ریاست جمهوری 

  درصنایع کشور ۱۰۴۴۱پنجمین شرکت دارنده ایزو 

 لوح صنعت سبز از سازمان محیط زیست 



 لوح تقدیر پیشکسوت صنعتی از سوی وزارت صنایع 

 واحد نمونه کشوری در استاندارد و کیفیت برتر 

 دیواری گازی دنیا کسب رتبه سومین تولید کننده آبگرمکن 

 اولین دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن 

 برگزیده به عنوان نوآور برتر از سوی انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن 

 و چندین مورد دیگر که در سایت بوتان قابل مشاهده است... 

آشنایی داشتند.اما در سالیان اخیر، محصوالت جدیدی مانند  شاید در چند سال قبل، همگان بیشتر با آبگرمکن های بوتان

 .پکیج شوفاژ، حوله خشک کن، و رادیاتور آلومینیومی نیز در طرح های مختلف تولید می شود

 

 ؛ دسته بندی محصوالت فروش اینترنتی محصوالت بوتان

 :حصول برای مشتریان به نمایش درآمده است که در ادامه شرح داده ایمدر فروشگاه بوتان چندین م

 :با قیمت های مختلف B سری آبگرمکن های دیواری -1

تفاوت در آبگرمکن ها بسته به میزان فشار، چند سال ضمانت داشتن، استانداردهای مختلف داشتن و تامین آب گرم فوری 

 :می باشد. در ادامه چند مثال برای شما می نویسیم

 

 : B3112 آبگرمکن

 آبگرمکنی بسیار کم فشار است. 

 رده انرژی آن E می باشد. 

 سه سال ضمانت دارد. 
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 دارای شمعک دائمی است. 

 قابلیت کارکرد با گاز شهری و مایع دارد. 

 و چندین ویژگی دیگر که در کاتالوگ سایت می توانید ببینید. 

 مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی کوچک می باشد. 

 : B5418 آبگرمکن

 کم فشار است. 

 سه سال ضمانت دارد. 

 محفظه احتراق بسته است. 

 سیستم جرقه زن خودکار دارد. 

 عیب یابی الکترونیک می باشد مجهز به سیستم. 

 قابلیت کارکرد با گاز شهری و مایع دارد. 

 :فاژ دیواریپکیج شو -2

 .هم اکنون برندهای پارما، پاویا، پرال پرو، ورونا در سایت موجود است

 :ویژگی های این دستگاه به شرح زیر است

 

 :امکانات برند پارما

  متر مربع جوابگو می باشد 066برای واحدهای تا. 

 آب گرم فوری، دائم و فراوان دارد. 

  ،می باشد06دارای راندمان باال %. 

 قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی دارد. 

 سیستم هواگیری خودکار دارد. 

 سیستم تنظیم خودکار جریان گاز دارد. 
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 سیستم ضد یخ زدگی دارد. 

 سیستم بای پس خودکار دارد. 

 سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق دارد. 

 و چندین امکان دیگر که در سایت موجود است. 

 :حوله خشک کن -3

  

  

 ویژگی های این دستگاه در حالت کلی به شرح زیر است 

 فن آوری ایتالیا 

 5 سال ضمانت تاریخ از تولید 

 مقاوم در برابر خوردگی 

 تی باال داردتوان حرار. 

 سهولت و سرعت نصب 

 انتقال سریع و یکنواخت گرما 

 دوام و طول عمر باال 

 قابلیت کارکرد با انواع سیستم گرمایشی 

 و چندین امکان دیگر که در سایت نوشته شده است. 

 : رادیاتور آلومینیومی -4
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 ویژگی های این دستگاه در حالت کلی به شرح زیر است: 

 قابلیت کارکرد با انواع سیستم های سرمایشی 

 استاندارد کیفیت اروپا CE 

 باالترین توان حرارتی هر پره و نیاز به پره کمتر 

  و یکنواخت رنگپوشش زیبا، بادوام 

 تنوع در مدل و تعداد پره ها 

 طراحی جذاب و مدرن ایتالیایی 

 و چندین امکان دیگر موجود در سایت... 

 

  



 ؛ اطالعات تماس با ما فروش اینترنتی بوتان

 های شماره با توانید می شما فروشگاه اینترنتی بوتان، همه روزه از شنبه تا چهارشنبه پاسخگوی مشتریان عزیز می باشد.

 .دهید سفارش را خود محصول و نموده حاصل تماس زیر

تماس گرفته  چنانچه در انتخاب نوع محصول متناسب با نیاز خود، تردید دارید و هنوز تصمیم گیری نکرده اید، با پشتیبانی

 .و بسته به اطالعات مکان خود، بهترین انتخاب را دریافت نمایید

 .سایت ما مجهز به سیستم پرداخت اینترنتی می باشد و خرید خود را از درگاه امن اینترنتی انجام دهید

سایل فروشگاه، به همچنین برای دریافت مشاوره و پشتیبانی با شماره های سایت تماس حاصل نمایید.نصب و راه اندازی و

 .کمک کارشناسان متخصص و باتجربه انجام می پذیرد
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