
گری کولر

گازی کولر چرا گری Gree ؟

1- است دنیا در هوا تهویه دستگاه کننده تولید .گریاولین

2- بعداز 2005 بود داده اختصاص خودش به رو بازار سهم .اولین

3 گواهی- با توانسته iso 9001 آورد فراهم را شده آزمایش .کیفیتی

4- قطعاتکولر که این قبل که داره گریامکانی ( ,کمپرسور فن ,موتور داخلی کننده معکوس ) وارد
میشوند تست بشه تولید .خط

5- از بیش گری کارکنان 4,500 در که هستند نفر 3 و تحقیقی نهاد 3 کار به ، محصول پیشرفت تیم
هستند .مشغول

6 - بیشاز دارای گری 300 معتبر آزمایشگاه , 3500 گرم و سرد هوای مطبوع تهویه زمینه در امتیلز
.میباشد

7 ی- بوسیله گری پشتیبانی شبکه Ref Australia & Realcold NZ با نو زلند و استرالیا از تماما 6
میشود ارائه گارانتی .سال

شرکت الکتریکی لوازم ،گری یکدیگر با را خدمات و بازاریابی تولید، توسعه، و تحقیق که است بینالمللی مطبوع تهویه شرکت
است نموده .ترکیب یعنی تجاری مارک سه تاکنون گری ،شرکت TOSOT و KINGHOME محوولت از وسیعی طیف با
و فریزر یخچال خانگی، لوازم هوشمند، تلفنهای گرمکن، آب مرکزی، مطبوع تهویه مطبوع، تهویه شامل ... یافتهاند .توسعه سال در
2015 گری شرکت شماره رتبه 385 جهانی فوربس در 2000 شماره و 1 نمود کسب را خانگی لوازم صنعت .در گری شرکت از
فقط سالیانه تولید ارزش با کوچک کارخانه یک 20 میلیون RMB گذشت از پس جهان مطبوع تهویه شرکت بزرگترین به 20 سال
است شده تبدیل بینالمللی خانگی لوازم زمینه .در میکند کسب را بالیی بسیار .فروش گری شرکت سال در 1991 شد .تأسیس در
ابتدا گری شرکت از کمتر سالیانه تولید حجم با و مطبوع تهویه تولید خطوط با کوچک کارخانه یک 20000 بود .مجموعه با
مناسب پایه یک که نمود خود تجاری نام تبلیغ به شروع و آورد دست به را بازار فرصتهای فروش، قابل محوولت از مجموعهای
شد آینده در آن توسعه .برای
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گری گازی کولر های ویژگی

راه از کنترل هوشمند تولید Wi-Fi جدید :

Wi-Fi دارد وجود اپل یا اندروید های گوشی درهمه رنج هایپر در افزار.موحود نرم نوب از بعد " گری
"اسمارت خود تبلت یا موبایل روی بر , کنید کنترل دور راه از کنترل بوورت دنیا جای هر از میتوانید .شما
عنوان به ای اضافه بخش هیچ Wi-Fi ندارد ای اضافه شارژ هیچ و نشده .جور

دور راه از کنترل "Ifeel ":

بخشهای همه Gree YAGIFB هستند دور راه از ساعت.کنترل عملکرد و ها کننده استفاده بر علوه
YAG1FB ویژگی "IFEEL" دارد بیشتر راحتی برای را .کنترل

زنگزدگی برابر در ممقاومت برای الیی :پره
Gree Hyper range جدید ویژگی “I-Choose" نمایشگر LED .دارد برق نمایشگر ,این درجه و موود
میدهد نشان را سانتیگراد درجه یک از کمتر تا .دستگاه دمای میتوانید شما دور راه از کنترل از استفاده با
کنید خاموشش میتوانید برسد خواب زمان وقتی و ببینید را بیرون و خانه محدوده , رها را پیشین صاف پنل
.کنید

انرژی ذخیره و زیاد کارایی :

ستاره شش انرژی برچسب با گرمایشی, پمپ Gree Hyper آید می بشمار بازار های بهترین .از چنین با
انرژی بازدهی Gree Hyper هستند دار ستاره کیفیت دارای گرمایی های .پمپ Gree Hyper از تنها نه
است صرفه به مقرون خیلی بلکه زیباست ظاهر شماست.لحاظ برای انتخاب بهترین مدل هشت .با

هوشمند :بیصدای
گرمای های پمپ Hyper range صداست کم و آرام های.بسیار مدل GWH19/12ABA به دو هر low
19dB (A) اند یافته ,دست سریع فن عدد هفت با دو ,هر العاده فوق عملکرد با هوا جریان کاملترین به شما
میکنید پیدا دست .ارام

هوشمند :سلمتی
Gree Hyper range هستند استاندارد بال متراکم های فیلتر .با فیلترهای به نسبت بیشتری تراکم ها فیلتر این
دارند هوا از گرده و خاک و گرد توفیه برای .معمولی را نامطبوع های بو و ها ویروس باکتریها ها فیلتر این
میبرند بین .از Gree Hyper range دارد کنندگی خشک .عملکرد میکنید انتخاب را عملکرد این وقتی
و افتند می بکار بشه خشک که زمانی تا بخش آن آن شدن روشن از بعد مدتی برای ها فن اتوماتیک بوورت
میکنه جلوگیری زدن کپک .از

صحیح نصب :



هوا تهویه های دستگاه اغلب در اتاق دمای برای صحیح نوب 1 هست سانتیگراد هوای.درجه تهویه دستگاه
Gree Hyper بشه تنظیم دما همین در میتونه میکند,هم پیدا افزایش آن کارایی و میبرد بال را ,آسایش
"مخووصا کوچک های اتاق .در

هوشمند زدایی :یخ
میدهد کاهش رو زدایی یخ ی دوره تعداد و شده طراحی زدایی یخ زمان کردن کم برای هوشمند زدایی یخ ;
,بنابراین میدهد کاهش را انرژی .اتلف

Ifeel همه Gree Hyper heat pumps:

ویژگی " ifee" دارند دستی دور راه از کنترل روی بر دکمه.را دادن فشار با " ifeel" ریموت روی بر
میشود ثبت کنترل ریموت روی قسمت ان کنترل برای دما ".کنترل Ifeel" کنترل باشه لزم که جایی هر
میکنه فراهم راحت خیلی محیطی و میده بهتون را هوشمند .دمای عملکرد مانند هوشمند راحت ویژگی این
"توربین" کنه سرد یا گرم رو اتاق سریع خیلی تا شده .طراحی

زدایی راوبت کنترل :

میشه خشک خنکه اتاق وقتی هوا تهویه معمول .بطور رخ ممکنه نشه کنترل اگه اندازه از بیش زدایی رطوبت
,بده داشت خواهد هم کمتری تاثیر بلکه میکنه تلف رو انرژی تنها نه .که ی مجموعه رطوبت کنترل برای
Hyper میکند انتخاب گرما درجه طبق را مناسبی .عملکرد بیاد بدست مطلوب حالت وقتی , در تبخیری دمای
میدارد نگه شما برای را رطوبت حفظ حالت بهترین بنابراین و زدایی رطوبت کاهش .ازای

تولید در گازی کولر رسیده تولید مرحله به و طراحی خاورمیانه بزرگ منطقه در ساکن مردم نیازهای با هماهنگ و مطابق گری
که است در کولر این طراحی در گری نمایندگی شرایط تمام که است شده آن بر سعی سازگار منطقه این در موجود هوایی و آب
تکنولوژی در تر مهم همه از و است گری گازی کولر برای که مواردی اگر خلصه طور به است شده استفاده نیز اینورتر از
کنیم اشاره را باشید داشته اطلع است لزم گازی کولر انتخاب :

گازی-1 کولر باید برقی انرژی بالی هزینه دلیل به امروزه مصرف کم شود می باعث که مواردی از باشد مصرف کم گازی کولر
جدید تکنولوژی داشتن باشد اینورتر را آن دمای وقتی قدیمی گازی کولرهای در که است صورت این به آن مکانیزم که باشد می
روی 20 دمای اینکه محض به کردیم می تنظیم درجه 20 کولر اتاق دمای شدن گرم از پس دوباره و خاموش کولر رسید می درجه
وباعث وارد برق که زیادی فشار کولر به استهلک و خرابی کردن وارد بر علوه شدن خاموش و روشن همین شد می روشن
شود می انرژی مورف .افزایش

انتخاب-2 در گازی کولر هوا خروج و ورود جریان و متراژ نطر از کرد توجه گیرد قرار آن در کولر است قرار که فضای به باید
فرمول یک با شود حل عزیزان شما مشکل این کنیم کمک که همین برای کرد توجه باید BUT از گازی کولر خرید برای نمایندگی
گری مجاز هستیم شما همراه مناسب باشد می ژاپن کشور برای گری های اسپلیت همان یا گازی کولر .

گری اینورتر گازی کولر کننده کنترل سیستم دارای اینورتر ، درجه کننده هماهنگ همان گری گازی کولر اتوماتیک صورت به
در و قوی بسیار گری گازی کولر در باد پرتاب باشد می انرژی مورف کم اینورتر گازی کولر باشد می 4 از و باشد می جهت
دیگر های ویژگی گری گازی های کولر زیست محیط دوستار مبرد (R410A)باشد می . گری گازی های کولر دارای 5 سال
و کمپرسور شرط و قید بدون ضمانت 2 توسط که باشد می قطعات سایر سال گری نمایندگی شود می .تامین

از یکی تهران کولر تک گری نمایندگی مورف کم اینورتر گازی کولرهای بهترین ارائه با که است آمده آن بر تهران در
جمله از دنیا روز ،گری خرید یک از عالی تجربه و محوولت کلیه دیدن امکان بیاورد ارمغان به شما ذهن در را گازی کولر
محوولت تمام آن آنلین فروشگاه قسمت در ما سایت از کافیست باشد می عزیزان شما آسایش و رفاه برای فقط آنلین سفارش
دهد می یاری شما مناسب و عالی و خوب نمایندگی یک خرید در آنها ریز و تک تک ویژگی و آن مشخوات با .همراه

شرکتگری
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شرکت الکتریکی لوازم ،گری یکدیگر با را خدمات و بازاریابی تولید، توسعه، و تحقیق که است بینالمللی مطبوع تهویه شرکت
است نموده .ترکیب یعنی تجاری مارک سه تاکنون گری ،شرکت TOSOT و KINGHOME محوولت از وسیعی طیف با
و فریزر یخچال خانگی، لوازم هوشمند، تلفنهای گرمکن، آب مرکزی، مطبوع تهویه مطبوع، تهویه شامل ... یافتهاند .توسعه سال در
2015 گری شرکت شماره رتبه 385 جهانی فوربس در 2000 شماره و 1 نمود کسب را خانگی لوازم صنعت .در

بخوانید :بیشتر

برند استراتژی

گری شرکت فقط سالیانه تولید ارزش با کوچک کارخانه یک از 20 میلیون RMB از پس جهان مطبوع تهویه شرکت بزرگترین به
گذشت 20 است شده تبدیل بینالمللی خانگی لوازم زمینه در .سال میکند کسب را بالیی بسیار .فروش گری شرکت سال در 1991
شد .تأسیس ابتدا در گری شرکت از کمتر سالیانه تولید حجم با و مطبوع تهویه تولید خطوط با کوچک کارخانه یک 20000 مجموعه
.بود پایه یک که نمود خود تجاری نام تبلیغ به شروع و آورد دست به را بازار فرصتهای فروش، قابل محوولت از مجموعهای با
شد آینده رد آن توسعه برای .مناسب

بهتر مطبوع تهویه

سالهای طول در 1994 تا 1996، گری شرکت کیفیت سیاست اندازی راه با محوولت کیفیت بهبود روی بر " محوولت ساخت
جهانی سطح در برتر کیفیت تجاری، توسعه معروف، تجاری نام ساختن "برتر، اجرای با مسئله این و نمود تمرکز " ساخت
برتر استراتژی با کارگیری"محوولت به کیفیت، مدیریت سیستم تدریجی بهبود و استقرار با "و 12 ارتقاء"دستورالعمل "و پروژه
تخریب گرفتن"مبدا قدرت شاهد همه و رفت پیش گری شرکت بودند محوولت کیفیت افزایش .در محوولت کیفیت بعد، به آن از
گری شرکت داشت تمرکز نقل و حمل و تولید ای، توسعه و تحقیقاتی محوولت .روی مطبوع تهویه سیستمهای همچنین گری شرکت
آوردند دست به فروش جهت مطلوبی فرصتهای .نیز

؟ کنیم گریخرید نمایندگی از چرا

مجموعه تهران کولر تک محوولت رسمی فروشندگان ترین سابقه با و برترین جزو گری فنی پشتیبانی ، اصلی گارانتی ارائه با
باشد می محل در اندازی راه و نوب ، .عالی محوولت فروش مجموعه این هدف گری اصل بازار قیمت زیر و مناسب قیمت به
به محوولت تکی فروش و عمده قیمت باشد .می براین تومیم ما داریم خود کالی فروش نحوه و مشتری به متفاوت نگاهی ما
میباشد دنیا های بهترین جزو ایم گذاشته فروش به ما که محوولتی که .داریم ایران اسلمی جمهوری در همین خاطر به نمایندگی
جمله از ایم آورده دست به را دنیا باکیفیت و خوب برند ۴ فروش : گری ، ،دایکین اجنرال ، رادیاتور ایران دلیل به و
نماییم دریافت نیز را ایران در محوولت سایر فروش امتیاز ایم توانسته مجموعه این عالی و خوب .سابقه افزایش دلیل به امروزه
فروش امر در که هایی مجموعه از تعدادی است رفته بال اصلی دستگاههای قیمت ارز نرخ گری گازی کولر دارند سعی هستند
کنیم می پیشنهاد عزیزان شما به لذا برسانند فروش به را اصل غیر گارانتی یا گارانتی بدون ای بانه و اصل غیره و فیک محوولت
ننمایید گرمایشی ، سرمایشی های دستگاه خرید به اقدام رسمی غیر های فروشگاه از وجه هیچ .به دو از بیش با هستیم مجموعه ما
شما دست به قیمت بهترین با دستگاه بهترین درست کارشناسی با کنیم می سعی و داریم را دنیا برتر محوولت فروش سابقه دهه
.برسانیم

10 گری رسمی نمایندگی از برایخرید دلیل :

1. بودن اصل گازی کولر gree
2. احتمالی ایرادات از ناشی خسارات جبران و معتبر گارانتی
3. مناسب قیمت به خرید
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4. جغرافیایی موقعیت و متراژ به توجه با گازی کولر خرید
5. خبره کارشناس توسط اندازی راه و نوب
6. مجاز های نمایندگی توسط عالی فنی پشتیبانی
7. اصل قطعات ارائه
8. توسط شده تولید جهانی های مدل تمام بودن دسترس گری شرکت
9. خرید در آرامش کردهاید) خرید رسمی نمایندگی از اینکه دلیل (به
10. رایگان کارشناسی کاربر) نیاز با متناسب دستگاه خرید هدف )

گری نمایندگی :

شرکت تککولر ایرانجز در نمایندگان فروش زمینه در برتر گری گازی ،کولر گری داکتاسپلیت ، ای پنجره گازی کولر و
گری ایستاده باشد می . قصد اگر گازی کولر خرید برند با گری مختلف انواع وجود با ، دارید را گری گازی کولر بازار در
دستگاه که فرمایید دقت خواهشمندیم گازی کولر از معتبر گارانتی دارای کنید می کهخریداری گری شرکت باشد . سایت خیلیاز
ای بانه گازی کولر فروش با ها اصل غیر و می بهخریداران مالی خسارات و مشکل باعثایجاد ایران در گری نماینده عنوان به معرفی و
شوند فروش. زمینه در فراوان تجربه با است توانسته تککولر گری گازی کولر ، تمامخریداران رضایت گری گازی کولر را ایران در
نماید .کسب کارشناسان های مشاوره از گری گازی کولر خرید از قبل حتماا میکنیم اعلم عزیزان شما به لذا آنها شوید مند بهره ما
ممکن شکل بهترین به که کرد سعیخواهند شما با مناسب جای و مکان برای ، مناسب قیمت با برایخرید و راهنمایی را گرامی مشتریان
نمائید موقعیتجغرافیاییاقدام و .متراژ

نمایندگی در محصولتگری انواع :
های دسته در توانیم می را گری محوولت ( ای پنجره ، ایستاده ، کاستی ، دیواری اسپلیت ، پرتابل ) کرد تقسیمبندی . البته
پنله چند و ساده پنل مولتی GMV ببریم شمار مجموعه این در باید هم را . گری کولرگازی چین تولیدات ترین کیفیت با از یکی
تولید حجم باشد می دنیا معتبر برندهای دیگر برای سرسخت رقبای از و میباشد گری گازی کولر است محبوبیت همین گواه دنیا .در
گری گازی کولر اینکه برای میگیرد قرار تست و آنالیز مورد چین آزمایشگاهی و تحقیقاتی مراکز ترین پیشرفته و بزرگترین در
دهد قرار مشتریان اختیار در را عملکرد بهترین نیز هوا و آب شرایط ترین سخت در بتوانید .

گری نمایندگی - گری گازی کولر - مدل I'cool

گری محوولت بین از گری اینورتر گازی کولر مدل icool است گرمایشی و سرمایشی عملکرد بهترین دارای . به کولر تک
تک میکنیم معرفی هستند را انرژی مورف میزان کمترین و کیفیت بهترین خواهان که مشتریانی به ایران در گری نماینده عنوان
این کمپروسور فروش از پس خدمات بخش در محوول این مناسب فیدبک توجه با ایران و تهران در گری رسمی نماینده کولر
گارانتی شرط و قید بدون سال ۵ مدت به را محوول icool-h12h1 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 12000 BTU
باشد می . دارد را گرما و سرما تولید قابلیت . انرژی کلس A دارد .را باشد می اینورتر تکنولوژی دارای .
icool-h18h1 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 18000 BTU باشد می . را گرما و سرما تولید قابلیت
دارد . انرژی کلس A دارد .را باشد می اینورتر تکنولوژی دارای . icool-h24h1 یونیت اسپلیت مدل این
ظرفیت با 24000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید قابلیت . انرژی کلس A دارد .را دارای
باشد می اینورتر تکنولوژی . icool-h30h1 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 30000 BTU باشد می .
دارد را گرما و سرما تولید قابلیت . انرژی کلس A دارد .را باشد می اینورتر تکنولوژی دارای .
icool-h36h1 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 36000 BTU باشد .می را گرما و سرما تولید قابلیت
دارد . انرژی کلس A دارد .را باشد می اینورتر تکنولوژی دارای .

گری نمایندگی - گری گازی کولر - مدل G4 ' MATIC

G4'MATIC 18000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 18000 BTU باشد می . سرما فقط تولید قابلیت
دارد را . ای حاره اقلیم اینورتر فاقد ( مرطوب و گرم ) G4'MATIC 24000 با یونیت اسپلیت مدل این



ظرفیت 24000 BTU باشد می . دارد را سرما فقط تولید قابلیت . ای حاره اقلیم اینورتر فاقد ( و گرم
مرطوب ) G4'MATIC 30000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 30000 BTU باشد می . تولید قابلیت
دارد را سرما فقط . ای حاره اقلیم اینورتر فاقد ( مرطوب و گرم ) G4'MATIC 36000 اسپلیت مدل این
ظرفیت با یونیت 36000 BTU باشد می . دارد را سرما فقط تولید قابلیت . ای حاره اقلیم اینورتر فاقد ( گرم
مرطوب و )

گری نمایندگی - گری گازی کولر - مدل C3

دارای 3 باشد می یو تی بی مقدار در فقط ها مدل این تفاوت که باشد می مدل . C3 12000 اسپلیت مدل این
ظرفیت با یونیت 18000 BTU باشد می . دارد را سرما فقط تولید قابلیت . می اینورتر تکنولوژی دارای
.باشد ای حاره اقلیم ( مرطوب و گرم ) C3 18000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 24000 BTU می
باشد . دارد را سرما فقط تولید قابلیت . باشد می اینورتر تکنولوژی .دارای ای حاره اقلیم ( مرطوب و گرم )
C3 24000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 30000 BTU باشد می . دارد را سرما فقط تولید قابلیت .
باشد می اینورتر تکنولوژی .دارای ای حاره اقلیم ( مرطوب و گرم )

گری نمایندگی - گری گازی کولر مدل- R4 ' MATIC

دارای 4 باشد می یو تی بی ممدار در فمط ها مدل تتقاوتاین که باشد می مدل . R4'MATIC 9000 این
ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل 9000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . اققلیم اینورتر فقاقد
معتدل R4'MATIC 12000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 12000 BTU باشد می . و سرما تولید ققابلیت
دارد را گرما . معتدل اققلیم اینورتر فقاقد R4'MATIC 18000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 18000 BTU

باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . معتدل اققلیم اینورتر فقاقد R4'MATIC 24000 مدل این
ظرفیت با یونیت اسپلیت 24000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . معتدل اققلیم اینورتر فقاقد

گری نمایندگی - گری گازی کولر - مدل GREE - Q2 ' MATIC

دارای 2 باشد می یو تی بی ممدار در فمط ها مدل تتقاوتاین که باشد می مدل . Q2'MATIC 30000

ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 30000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . اینورتر فقاقد
ای اققلیمحاره ( مراوب و گرم ) R4'MATIC 36000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 36000 BTU می
باشد . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . ای اققلیمحاره اینورتر فقاقد ( مراوب و گرم )

گری نمایندگی - گری گازی کولر - مدل GREE - Q ' MATIC

دارای 4 باشد می یو تی بی ممدار در فمط ها مدل تتقاوتاین که باشد می مدل . Q'MATIC 9000 این
ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل 9000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . اققلیم اینورتر فقاقد
معتدل Q'MATIC 12000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 12000 BTU باشد می . و سرما تولید ققابلیت



دارد را گرما . معتدل اققلیم اینورتر فقاقد Q'MATIC 18000 ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این 18000 BTU

باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . معتدل اققلیم اینورتر فقاقد Q'MATIC 24000 اسپلیت مدل این
ظرفیت با یونیت 24000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید ققابلیت . معتدل اققلیم اینورتر فقاقد

گری نمایندگی - گری کولر - مدل GREE - C4 ' MATIC

پرتابل - ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این باشد می حمل قابل 12000 BTU باشد می . و سرما تولید قابلیت
دارد را گرما . اینورتر فاقد - معتدل اقلیم

گری نمایندگی - گری گازی کولر - مدل GREE - I'CORWN

ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این ایستاده مدل 24000 BTU باشد می . دارد را گرما و سرما تولید قابلیت .
باشد می اینورتر تکنولوژی .دارای ای حاره اقلیم ( مرطوب و گرم )

گری نمایندگی - گری کولر - مدل GREE -T2 ' MATIC

ظرفیت با یونیت اسپلیت مدل این ایستاده مدل 36000 BTU باشد می بالتر و . را گرما و سرما تولید ققابلیت
دارد . ای اققلیمحاره تکنولوژیاینورتر فقاقد ( مراوب و گرم )

کنید دانلود گری نمایندگی کلیپ

کنید دانلود گری کولر کلیپ

کنید دانلود گری گازی کولر کلیپ

نمایندگی گازیاز کولر نحوهخرید :

فروشمحصولت نحوه گری به 3 روش ( تلفنی ، حضوری ، اینترنتی ) :میباشد

 تلفنی خرید نحوه : داد خواهند شما به را لزم توضیحات مربوطه های کارشناس .ابتدا از پس
اینکه محل کاربری تعیین و محل اطلعات ، جغرافیایی موقعیت ، را ، نظر مورد محل متراژ
نوب برای گازی کولر محاسبه با کردید اعلم btu از پس و معرفی شما به را نظر مورد دستگاه
دستگاه قیمت اعلم گارانتی با همراه البته شود می ارسال محل به آدرس دریافت از پس نظر مورد
پشتیبانی و اصلی .

 اینترنتی خرید :نحوه سایت طریق از را ها دستگاه مشخوات کلیه توانید می هم روش این در
در تلفنی صورت به ما های کارشناس از حتما کنیم می پیشنهاد هم روش این در البته نمایید مشاهده
نمایید خرید به اقدام آنلین خرید بخش از سپس گیرد صورت لزم های راهنمایی که باشید .ارتباط

 حضوری صورت به :خرید را مربوطه های دستگاه حضوری میتوانید نمایندگی دفتر به مراجعه با
نمایید خریداری را نظر مورد دستگاه فروش های کارشناس نظرات شنیدن و مذاکره از کنید .مشاهده

https://www.takcooler.ir/images/mov/mov1.mp4
https://www.takcooler.ir/images/mov/mov2.mp4
https://www.takcooler.ir/images/mov/mov3.mp4


شرکتگریایران نمایندگی آدرس :
با توانید می خرید از قبل حتی و است کرده فراهم سایت در را اینترنتی خرید قابلیت عزیزان شما حال رفاه جهت مجموعه این در
۷۷ ۴۷ ۷۷ ۶۶ شماره طریق از تلفنی تماس های کارشناس پیشنهادات ، ها توصیه ، نظرات از دقیق و کامل صورت به خبره
شرکت gree گری نمایندگی دفتر در حضور خواهان اگر صورت هر در اما شوید مند بهره آدرس به توانید می هستید :

تهران - دماوند خیابان - نارمک متری سی از بعد - سعد مسعود خیابان نبش - ۴۶۸ پلک
- ۹ واحد نمایید مراجعه .

فروش مدیران با هماهنگی جهت حضور از قبل مناسب زمان ساعت تا باشید داشته تماس نمایندگی دفتر با
گردد تعیین شما ملقات .برای

گازیگری کولر

شرکتگری ممقاله ایجاد تریخ : 15 /02/ 98

دانید می که همانطور گری شرکت تولید جهت دنیا در معروف برندهای بهترین از یکی گازی کولرهای
واقع در باشد می گری شرکت گازی کولرهای تولیدات زمینه در که بوده چینی شرکت یک GREE سایر و
نمودن خنک جهت خانوادهها از بسیاری امروزه نماید می فعالیت گسترده صورت به خانگی محوولت
از خود کار محل و زندگی محیط گری گازی کولرهای انواع کنند می .استفاده گری شرکت حاضر حال در
دانید می که طور همان باشد می جهان در مطبوع تهویه های دستگاه کننده تولید شرکتهای بزرگترین از یکی
تواند می که شده تولید محوول این وقتی واقع در ندارد اهمیت جدید محوول یک تولید تنها کار و کسب برای
یک گری گازی کولر این آید می وجود به کار و کسب جهت نگرانیهایی یکسری گردد می بازار وارد باشد
نماید ایجاد را رقابتی صحنه یک کامل بازار در خود توسط شده تولید کالی جایگاه تثبیت با توانسته شرکت
این بنابراین شرکت نموده عرضه بازار به که را چه آن سودآوری جهت دقیق بررسی راستای در توانسته
تاثیرگذار های مقیاس مهمترین از یکی که هستند مشتریان این که چرا داشته مشتریان به ای ویژه توجه است
میتواند که شده تولید محوول روی بر گری گازی کولرهای جذب هزینه که نمود خاطرنشان باید البته باشد
از درامد پر کار و کسب جهت جدایی مقوله خود مشتری گازی کولرهای انواع تولیدات وارد محوول بوده
نام با که بازار به شده گری گازی کولر بر را سرمایشی چرخه که میباشد هایی دستگاه شامل میشود شناخته
های سیستم دارند مشابه عملکردی که ها دستگاه این کلیه به که دهند می انجام گاز انبساط و تراکم مبنای تهویه
مطبوع می عزیزان شما کار محل یا زندگی محیط نمودن خنک ها سیستم این کار مبنای و شوند می نامیده
روشی کاملل که هستش تان منزل در شما یخچال مشابه گازی های کولر کار نحوه بدانید که است جالب باشد
شما فریزر یخچال که باشد این دارد وجود دستگاه دو این بین که تفاوتی دارند را نمودن خنک جهت یکسان
اما کند می خنک را آن داخل که است شده بندی عایق کوچک محیط یک معمولل گری گازی های کولر
معمولل رسانند می آل ایده هوای به را شما منزل یا کار محل مثل بزرگتر مکانی گری گازی کولرهای دما
واقع در میدهد تغییر مطلوب صورت به را هوا کلی کیفیت یا رطوبت و گری گازی کولر انرژی انتقال با
تولید سرد هوای با خانه داخل هوای نمودن جایگزین و بیرون به آن فرستادن و شما منزل هوای از گرمایی
یک اجزای که گفت میتوان کلی طور به گردد می اطراف فضای نمودن خنک سبب شده گری گازی کولر
داخلی پنل و فن انبساط شیر کندانسور کمپرسور شامل خارجی پنل که باشد می خارجی و داخلی پنل دو دارای
محوولت تولید نمایندگی میباشد دریچه تخلیه لوله هوا فیلتر اواپراتور با کننده خنک فن شامل گری به
دنیا روز های فناوری و تخوص از گیری بهره با است توانسته اخیر سالهای در گری کولرهای خووص
های دستگاه به نسبت خانگی مطبوع تهویه های دستگاه این نماید عرضه بازار به کیفیت با کامل محوولی
مورف که دارند مختلف ظرفیتهای مدل در تنوع قدرتمند ساختاری زیبا طراحی مثل ای ویژه های امتیاز قبلی
نمایندگان از یکی عنوان به ما باشد می پایین کاملل متبوع های سیستم سایر به نسبت نیز آنها برقی انرژی

https://www.takcooler.ir/representationgree/
https://www.takcooler.ir/gree/
https://www.takcooler.ir/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.takcooler.ir/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.takcooler.ir/representationgree/


نامه ضمانت دارای که استاندارد کاملل محوولتی عرضه با ایم توانسته تهران در معروف برند این فروش
دهیم عرضه بازار به شما برای را گری های کولر های مدل ترین روز به و بهترین باشند می .معتبر

اسپلیتگری

گری اسپلیت محوولت تولیدکنندگان گری عملکرد بهبود پی در همواره گری گازی های کولر که بوده
که گازی کولرهای گذشته در نمایند بازار وارد باشند داشته بهتری عملکرد کمتری انرژی مورف با بتوانند
کردند می مورف را زیادی برق گازی کولرهای از قبیل این میشد کار محیط یا منزل محیط در استفاده مورد
با توانستهاند گری محوولت تولیدکننده شرکتهای امروزه ولی بماند روشن طولنی مدت باید که چرا
و نمایند کم نیز را انرژی مورف باشند می دارند اینورتر که موتورهایی ایجاد و جدید فناوریهای بهکارگیری
طولنی زمان مدت برای را خود دوام و کرده تولید بیشتری انرژی کمتر برق مورف و استهلک کاهش با
گری گازی کولرهای انواع سرمایشی های سیستم محوولت تولیدی شرکت نمایند حفظ جدید محوول این در
افزایش باعث و دهد ارتقا جدید فناوریهای با را خود محوولت جدید های تکنولوژی کارگیری به با توانسته
گری گازی کولرهای دهنده تشکیل اجزای مهمترین از یکی گردد گری گازی کولرهای در کمپرسور کارایی
و کاسته را آن دمای سرعت به و باشد می غاز نمودن متراکم و سازی فشرده آن وظیفه که باشد می کمپرسور
شود می محیط نمودن خنک و سرما ایجاد سبب متراکم گاز این نهایت در و نماید می مایع به تبدیل کولرهای
گری کولرهای به که گری اسپلیت که میآیند شمار به گازی کولرهای از جدیدی نسل که هستند معروف
متغیر دور و ثابت دور صورت دو به موتور عملکرد میتواند گازی کولرهای این در شده تعبیه کمپرسورهای
با دما باشد می ثابت دور که هایی کمپرسور در گردند می تقسیم میباشد دار اینورتر تکنولوژی همان که
قرار استفاده مورد تر قدیمی مدل سیستمهای در که میگیرد انجام کمپرسور دستی شدن روشن و خاموش
ولی میگرفت دار اینورتر گری گازی کولرهای شدن روشن و خاموش از کمپرسور دور تعبیر وسیله به
انرژی مورف در جویی صرفه سبب فرایند این نتیجه در و میکند جلوگیری کولر موتور یا کمپرسور مکرر
اینورتر تکنولوژی از گیری بهره های مزیت مهمترین جمله از باشد می پایین کامل انرژی گرید و گردد می
بالیی کارایی و قدرت گری گازی کولرهای در شده تعبیه های کمپرسور از عبارتند گری گازی های کولر در
صدای بوده سریع کاملل سیستم این توسط سازی سرما دارند بود مرد سرمایشی های سیستم سایر به نسبت را
سیستم این نگهداری هزینههای باشد می سرمایشی های سیستم سایر به نسبت کمتر کاملل سیستم این از حاصل
این از کننده استفاده فرد بوده غبار و گرد ضد باشد می تر صرفه به مقرون و تر پایین ها سیستم سایر به نسبت
که گفت توان می خلصه میکند احساس را بیشتری آسایش منزل در بچه کار محیط در چه سرمایشی سیستم
باشد می صرفه به مقرون و بال سرمایشی محوولت سایر به نسبت محوول این کیفیت و کارآمدی نهایت
مدل اسپلیت گازی کولرهای اینورتر تغییر همان یا نمودن معکوس معنای به که داد توضیح را آن بودن معمولل
صورت به آن سرعت و دورانی صورت به کمپرسور چرخش یعنی باشد می گازی کولر در موتور دور
به میشود زیاد یا کم کمپرسور دور کند می تنظیم را کاربران که رطوبتی و دما نوع به بسته و بوده متغیر
با و میشود کم آن دور فقط بلکه نشده خاموش برسد کاربر دلخواه دمای به که زمانی حتی وقت هیچ که گونهای
تنظیم را رطوبت و دما کاربر که زمانی در دوباره و دهد می ادامه خود کار به برق انرژی مورف حداقل
شود می انرژی مورف کاهش سبب اسپلیت گازی کولرهای در تکنولوژی این کند می دوباره کار به .نماید

گازیگری کولر

گری گازی کولر مهم مزایای از مورد چند به زیر در گری گازی های کولر از عبارتند که کنیم می اشاره
از قبیل این انرژی مورف گری گازی های کولر معمولل آنها انرژی گرید و میباشد صرفه به و بهینه کاملل
متنوع سرمایشی های سیستم سایر به نسبت کم صدای دارای شود می محسوب صرفه به مقرون و بوده پایینتر
زمان گذشت طول در زدگی زنگ از مانع که طوری به بدنه ساخت در زیبا و پیشرفته کامل طراحی باشد می
که طوری به کنند می فراهم را محیط گرمایش و محیط سرمایش قابلیت دارای گری گازی های کولر میشود
قابلیت از میتوان سال سرد فوول در و گرفت بهره آن گرمایشی قابلیت از میتوان سال سرد فوول در
سیستم طریق از خانه محیط هوای نمودن خشک و رطوبت سریع جذب بگیرید بهره دستگاه این سرمایشی
کند می فراهم را گیر رطوبت گری گازی کولر و فیلتر باکتری ضد فیلترهای هوا توفیه فیلترهای دارای
های سیستم سایر به نسبت متن سیستم این شدن متمایز سبب آنها ویژگی این که باشند می آلرژی ضد فیلتر
سایر از کند می فراهم شما برای را باد وزش خودکار تنظیم و بعدی سه باد پرتاب قابلیت دارای باشد مطبوع
های سیستم خودکار یابی عیب های سیستم شامل باشد می برخوردار سیستم این که ای پیشرفته های سیستم
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و ها قابلیت بهترین از شد بیان که آنچه کند می فراهم مشتریان برای را سیم بی دور راه از کنترل فاز محافظ
نام با محوول این ی شده بازار وارد مدرن و جدید های سیستم گری گازی کولر جهت مشتریان برای
هرچه آسانی به را گرمایش و سرمایش ایجاد و هوا تهویه زمینه در را سال سرد و گرم های فول در استفاده
تست کارشناسان خود توسط میگردد ارسال عزیزان شما برای که گازی کولرهای تمامی کند می تامین تر تمام
گردد ارسال شما به ضمانت دارای و سالم کاملل کالی یک تا گردد می اعمال آن روی بر را لزم های کولر
گری گازی سرمایشی بهتر عملکرد با اخیر های سال در توانسته که شود می محسوب کولرهای بهترین جز
با گری گازی کولر امروزه بدهد افزایش را دستگاه دوام و عمر طول خود قطعات بهبود و خود گرمایشی و
است رسانده ممکن حداقل به و نموده کنترل را انرژی مورف دار اینورتر های تکنولوژی از نمودن استفاده
توانید می آنها تکتک مقایسه با شما میشوند بازار وارد و تولید مختلف های ظرفیت در گری گازی کولرهای
های مدل ترین محبوب از یکی که گفت توان می نمایید خریداری را آنها از یکی خود نیاز و محیط به متناسب
از استقبال گیرد می قرار استفاده مورد کار محیط و اتاق داخل که باشد می آن دیواری نوع گری گازی کولر
البته بوده بال دهد می اختواص خود به دیگری انواع به نسبت را بیشتری فضای اینکه دلیل به محوول این
قرار مشتریان استقبال مورد نیز گری پرتابل گازی های کولر و ای پنجره گازی کولرهای که گفت میتوان
است .گرفته

هایاسپلیتگری قیمت

سایر به نسبت گری اسپلیت گازی کولرهای قیمتهای که گفت میتوان خوشبختانه گری اسپلیت قیمتهای
با متناسب و بود بالتر دهند می عرضه بازار به متبوع سیستمهای تولید برای رقابتی شرکتهای که محوولتی
با میتوانید عزیزان شما باشد می صرفه به مقرون کاملل دارد محوول این که ای ویژه های قابلیت و امکانات
بگیرید بهره گری اسپلیت و گازی کولرهای انواع خرید مزایای از ما نمایندگی از .خرید به توجه با اما
را گری برند با محوولتی که ایم نموده سعی خود مشتریان رفاه حال حفظ جهت و امروزی اقتوادی شرایط
از و بپیوندید ما مشتریان گروه به که دارید تمایل اگر دهیم عرضه شما به ها قیمت ترین ارزان و کمترین با
کسب را کافی اطلعات بازار قیمتهای جدیدترین از و باشید داشته کامل آشنایی گازی کولر این جدید های
محوولت فنی مشخوات نمودن بررسی و نمایندگی این رسمی سایت وب به مراجعه با است بهتر نمایید
نمایید کسب را لزم اطلعات محوولت این قیمتهای از آنها تک تک مقایسه و نمایندگی این توسط شده ارائه
خدمات تمامی از نمایندگی این رسمی وبسایت در شده درج های شماره با تماس با توانید می شما این بر علوه
و ترین معروف از یکی توانسته نمایندگی این حاضر حال در بگیرید بهره فروش از قبل های مشاوره و
بدهد قرار شما اختیار در فنی مشخوات تمامی با را گری اسپلیت گازی کولرهای سری جدیدترین
شود می شناخته گری اسپلیت گازی کولرهای نام با معمولل که بازار به گری برند با شده ارائه محوولت
کولرهای سایر به نسبت بالتری مزایای که باشند می ویژه کمپرسورهای دارای و پیشرفته صورت به کاملل
و بوده صرفه به مقرون و مناسب کاملل گری اسپلیت کولرهای انرژی مورف میزان معمولل دارند گازی
انرژی ++Aدارای پایینتر گری گازی های کولر انرژی گرید یا مورف میزان هرچه واقع در باشد می
های سیستم داشتن دلیل به گازی کولرهای این میباشد تر مناسب مورف برای نیز گازی کولر آن باشد
جهت پیشرفته کامل و بهینه های سیستم به مجهز و بوده دارا را کمپرسورها بهترین مخووص برد یا اینورتر
حرارتی های پمپ دارای که آنجایی از گری اسپلیت گازی کولرهای باشند می انرژی کم بسیار مورف
محیط نمودن خنک بر علوه بوده پیشرفته متغیر های کمپرسور دارای همچنین و باشند می جدید و پیشرفته
تکنولوژی دلیل به بدانید که است جالب دارند نیز را سال سرد فولهای در را مناسبی گرمایش قابلیت اطراف
باشند می پیشرفته های کمپرسور دارای که گری دار اینورتر گازی های کولر در رفته کار به ای ویژه های
باشد می پایین آنها انرژی گرید و آنها انرژی مورف نیز گرمایشی حالت .در

گری کولر قیمتهای

سایر به نسبت گری کولر گازی کولرهای قیمتهای که گفت میتوان خوشبختانه گری کولر قیمتهای
با متناسب و بود بالتر دهند می عرضه بازار به متبوع سیستمهای تولید برای رقابتی شرکتهای که محوولتی
با میتوانید عزیزان شما باشد می صرفه به مقرون کاملل دارد محوول این که ای ویژه های قابلیت و امکانات
بگیرید بهره گری اسپلیت و گازی کولرهای انواع خرید مزایای از ما نمایندگی از .خرید به توجه با اما
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را گری برند با محوولتی که ایم نموده سعی خود مشتریان رفاه حال حفظ جهت و امروزی اقتوادی شرایط
از و بپیوندید ما مشتریان گروه به که دارید تمایل اگر دهیم عرضه شما به ها قیمت ترین ارزان و کمترین با
کسب را کافی اطلعات بازار قیمتهای جدیدترین از و باشید داشته کامل آشنایی گازی کولر این جدید های
محوولت فنی مشخوات نمودن بررسی و نمایندگی این رسمی سایت وب به مراجعه با است بهتر نمایید
نمایید کسب را لزم اطلعات محوولت این قیمتهای از آنها تک تک مقایسه و نمایندگی این توسط شده ارائه
خدمات تمامی از نمایندگی این رسمی وبسایت در شده درج های شماره با تماس با توانید می شما این بر علوه
و ترین معروف از یکی توانسته نمایندگی این حاضر حال در بگیرید بهره فروش از قبل های مشاوره و
محوولت بدهد قرار شما اختیار در فنی مشخوات تمامی با را کولرگری گازی کولرهای سری جدیدترین
به کاملل شود می شناخته گری کولر گازی کولرهای نام با معمولل که بازار به گری برند با شده ارائه
گازی کولرهای سایر به نسبت بالتری مزایای که باشند می ویژه کمپرسورهای دارای و پیشرفته صورت
دارای و بوده صرفه به مقرون و مناسب کاملل گری کولر کولرهای انرژی مورف میزان معمولل دارند
++Aانرژی آن باشد پایینتر گری گازی های کولر انرژی گرید یا مورف میزان هرچه واقع در باشد می
برد یا اینورتر های سیستم داشتن دلیل به گازی کولرهای این میباشد تر مناسب مورف برای نیز گازی کولر
بسیار مورف جهت پیشرفته کامل و بهینه های سیستم به مجهز و بوده دارا را کمپرسورها بهترین مخووص
می جدید و پیشرفته حرارتی های پمپ دارای که آنجایی از گری کولر گازی کولرهای باشند می انرژی کم
قابلیت اطراف محیط نمودن خنک بر علوه بوده پیشرفته متغیر های کمپرسور دارای همچنین و باشند
ای ویژه های تکنولوژی دلیل به بدانید که است جالب دارند نیز را سال سرد فولهای در را مناسبی گرمایش
حالت در باشند می پیشرفته های کمپرسور دارای که گری دار اینورتر گازی های کولر در رفته کار به
باشد می پایین آنها انرژی گرید و آنها انرژی مورف نیز .گرمایشی

معتبر گارانتی گری| گازی کولرهای رسمی نمایندگی
محصول

نمودن ارائه با است توانسته گری گازی کولرهای نمایندگی
بازار به معتبر گارانتی همراه به را کیفیت با محصولی گری های اسپلیت انواع
یک طی در که باشند می تهویه دستگاه نوعی گازی کولرهای دارید اطلع که همانطور نماید عرضه
مصرف مورد امروزه که گازی کولرهای در نماید می دفع اتاق از را آن و گرفته اتاق از را گرما چرخه
یک به را آن یعنی شود می انجام نیز معکوس صورت به عمل این گیرد می قرار خانوادهها از بسیاری
بگیرد. قرار استفاده مورد گرما ایجاد برای تا کرده تبدیل زمستان فصلهای در حرارتی پمپ

شیر و اواپراتور و کندانسور کمپرسور شامل که اصلی جزء چهار گریدارای کولرگازی
با است توانسته کولر تک برودتی صنایع آنلین فروشگاه اند شده تشکیل هستند مویین لوله یا انبساط

نمایندگی یک عنوان گریبه های اسپلیت از کیفیت با محصولتی ارائه
با همراه محصولت ارائه گریبا نمایندگی نماید. ای گسترده فعالیت تهران در معتبر
استفاده تعویض گارانتی از توانید می مشکل هرگونه بروز صورت در که نماید می را تضمین این گارانتی

با و نوع بهترین با GREE گری گازی کولر یک توانیم می عزیزان شما نمایید
اختیارتان در را بهتری های گزینه ما چراکه نمایید تهیه خود سلیقه با مطبوع تهویه جهت کیفیت بهترین
مشاهده را محصولت تمامی توانید می فروشگاه این رسمی سایت وب به مراجعه با ایم داده قرار
این و نموده انتخاب کنید می زندگی آن در که محیطی شرایط با متناسب کدام هر مقایسه با نموده

نمایید. دریافت منصفانه ای هزینه پرداخت با همراه معتبر گارانتی با را محصول

https://www.takcooler.ir/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C/


بال محصولت تنوع دارای

کولر فروش نمایندگی بزرگترین از یکی عنوان به کولر تک برودتی صنایع

با کامل محصولتی عرضه با توانسته که است شده شناخته اخیر سال چند گریدر گازی
معتبر گری نمایندگی یک عنوان به حضوری و آنلین فروش با و بازار به کیفیت
طراحی بزند. رقابت بازار در را نخست حرف عملکرد توانایی ها کیفیت نظر از سرعت به و شود شناخته

های اسپلیت گریو گازی کولرهای بالی کارایی و فرد به منحصر

داشته محصول این از را زیادی استقبال کشور سراسر در کنندگان مصرف تا است شده گریسبب
در اسپیلیت و گازی کولر محصولت پرفروشترین از گرییکی گازی کولرهای . باشند
آنلین فروشگاه تا است شده سبب محصول این در رفته بکار فنی قطعات که اند شده شناخته ایران
بدهد قرار کنندگان مصرف اختیار در گسترده صورت به را محصول این کولر تک برودتی صنایع

گونه هر بروز صورت در تا نماید می صادر معتبر گارانتی با گری کولر نمایندگی
کارهای الویت در مداری مشتری و رضایتمندی که چرا نمایید استفاده گارانتی نوع این از بتوانید مشکل

آن در که محیطی با متناسب مختلفی گریمصارف گازی کولرهای . دارد قرار ما

گری محصول فروشگاه این توسط شده ارائه محصولت بین از توانید می و دارد کنید می زندگی
متناسب بتوانید تا گذاشته باز را شما دست محصولت تنوع نمایید خریداری را آن و نمایید انتخاب را خود

صنایع فروشگاه نمایید. انتخاب گریرا های اسپلیت و گری گازی کولر خود سلیقه با

آن عرضه GREEو گری گازی کولر ترین جدید ارائه با گری گازی کولرهای برودتی
در جدید های متریال ورود با و بزنند خود رقبای بین در را نخست حرف صنعت این در اند توانسته بازار به
یک خرید در را خود مشتریان رضایت خود محصولت در تنوع ایجاد و گری گازی های کولر انواع طراحی

نمایند. جلب سرمایشی محصول

خنکنمایید را زندگیتان محل |gree اصلی نمایندگی

جدید محصول یک که گری کولرهای عرضه و فروش گریبا اسپلیت نمایندگی
پرداخت بابت از را شما خیال و شده انرژی مصرف در جویی صرفه سبب باشد می برودتی صنایع در
کامل هوایی و نموده خنک را خود زندگی محل توانید می محصول این با است نموده راحت هزینه
خیالی با توانید می شما و بوده معتبر گارانتی دارای گری کولرهای تمامی نمایید ایجاد را مطبوع

گری کولر متنوع عرضه با توانسته فروشگاه این نمایید دریافت را کیفیت با محصول یک آسوده

کولر . میکند زندگی آن در که جغرافیایی موقعیت با متناسب تا گذاشته باز را مشتری دست

تلش در خود افزون روز تلش با مجموعه این مجرب تیم نماید خریداری را گریخود گازی
مصرف با دنیا روز های تکنولوژی جدیدترین با گریرا های اسپلیت بتوانند تا هستند
با یا و حضوری مراجعه با عزیزان شما بدهد قرار محصول این کنندگان استقبال اختیار در را کمتری انرژی



منصفانه کامل ای هزینه پرداخت با را خود محصول معتبر فروشگاه این رسمی سایت به مراجعه

را متنوع محصولت GREEتوانسته گری گازی کولر انواع عرضه با نمایید. خریداری

گازیاستفاده های کولر از که محیطی شرایط با متناسب و فرد هر سلیقه با متناسب
مجموعه این دارد نگه باز تر مناسب انتخاب داشتن برای را مشتریان دست و نماید بازار وارد کنند می
با کیفیت با محصولتی تجربه و تلش سالها با اند توانسته که بوده تجربه با متخصصین از افرادی شامل
و نیازات به دادن اهمیت با ایم توانسته ما نماید فراهم معتبر گارانتی با همراه مشتریان برای گارانتی
محصولت خرید از پس و حین در کیفیت با خدمات ارائه طریق از ها آن تامین و مشتریان انتظارات

با برخورد نحوه نمایم ایجاد آنان تک تک در را رضایتمندی گری گازی کولرهای
خود محصولت ایم توانسته راستا همین در و باشد می افراد شخصیت خور در و دوستانه کامل مشتری

گازی کولر - گری کولر - گری های اسپلیت شامل که

همیشه ما دهیم توضیح مشتریان برای را خود محصولت شفاف بیانی با بوده GREE گری
داده قرار خود کاری الگوی عنوان به را چیست کیفیت با محصول از مشتری انتظارات که را موضوع این

باشد. بخش لذت کامل و اشکال بدون راحت سریع امکان حد تا خرید فرآیند تا ایم

گری محصولت ارائه | گری کولر باسابقه نمایندگی

های کولر انواع ارائه با گری گازی کولرهای نمایندگی
تمام نماید گازیفراهم های کولر انواع تهیه در را مشتریان نیازهای گازیتوانسته
به توانید می عزیزان شما باشد می معتبر گارانتی دارای و بوده اورجینال کاملل فروشگاه این محصولت
گری های کولر محصولت از فروشگاه این رسمی سایت وب به مراجعه و حضوری مراجعه صورت دو
آن در که جغرافیایی مناطق با متناسب یکدیگر با کولر نوع هر مشخصات بررسی با و نموده مشاهده

و نمایید انتخاب را گازیخود های کولر خود زندگی محیط متراژ مقدار و کنید می زندگی
هم گرد اند توانسته که بوده تجربه با و متخصص افراد از ای مجموعه فروشگاه این کنید خریداری را آن
ویژگی با همراه کیفیت با محصولتی مشتریان نیازهای دقیق شناخت و تجربه و تلش سالها با و بیایند
برای شده گرفته نظر در های هزینه تمامی بدهند قرار مشتریان اختیار در را فرد به منحصر های
پیشرفتی نوع هیچ از ما باشد می کارخانه قیمت با و منصفانه کاملل گری برند با گازی کولرهای
تکنولوژی با متناسب کیفیت با محصولتی توانسته تکنولوژی و علم در پیشرفت با و ایم نمانده عقب

گازی کولرهای گری کولرهای انواع ارائه با فروشگاه این نماییم بازار وارد را دنیا روز های

برای را مطبوع و خنک هوای معتبر گارانتی با گریهمراه های اسپلیت گری
گری های اسپلیت انواع ارائه در مجموعه این نماید فراهم کارتان محیط و شما منازل
و کیفیت با محصولت زمینه این در کار سابقه سالها داشتن با و زده را نخست حرف رقابت بازار در

خریداری را محصولت این که افرادی رساند می فروش به گازیگریرا های کولر
مطبوع همواره ما نمایند می استفاده محصول از خوشنودی با و نموده اعلم را خود رضایت میکنند

هستیم. شما های خانه بخش

کیتیت با محصولی فروش گری| دار مجوز نمایندگی



کولر نمودن ارائه با است گریتوانسته گازی کولرهای نمایندگی
انرژی مصرف با پرکاربرد و پسند مورد محصول یک مختلف های طرح گازیگریدر های
با اخیر سالهای در گری اسپیلت بخصوص گری محصولت نماید بازار وارد را کمتری

شده قدیمی آبی کولرهای گریجایگزین کولرهای امروزه و شده مواجع زیادی استقبال
از نوع این های ویژگی از محیط هوای داشتن نگاه تعادل محیط نمودن خنک در بال سرعت اند

این رسمی سایت وب به مراجعه با عزیزان شما باشد می گری کولرهای
این محصولت بخش به مراجعه با و گری گازی کولرهای ننمایندگی
ویژگی هرکدام که شوید می گازیمواجه های کولر مختلف های مدل با فروشگاه
قیمتی با کیفیت با محصول یک توانید می آنها از یک هر نمودن بررسی با و دارند را خود به مخصوص
در پشتکار و تلش سالها نتیجه مداری مشتری نوع این نمایید دریافت گارانتی برگه با همراه منصفانه

نماید. جلب خود به را مشتریان رضایت حال همه در بتوانید تا بوده سرمایشی محصولت ارائه زمینه

گری سرمایشی محصولت گری| ایرانی نمایندگی

با محصولی ارائه در بال تدابیر اتخاذ گریبا گازی کولرهای نمایندگی
را استاندارد با گرمایشی و سرمایشی محصول یک و بزند را اول حرف رقابیت بازار در توانسته کیفیت

نمایندگی بین این در بده عزیز مشتریان دست باشد می معتبر گارانتی دارای که

گری کولرهای انواع ارائه در را خود آمادگی گری گازی کولرهای
این نماید عرضه را کمتر انرژی مصرف گریبا های اسپیلت توانسته و دارد می اعلم
سوالت به گویی پاسخ آماده متخصص های نیروی آوردن کار روی با و وقفه بی فعالیت با مجموعه
می هستید سرمایشی محصول خرید قصد اگر عزیزان شما باشد می روز شبانه طول در شما متعدد
و مشاوره دریافت با و بگیرد تماس ما نمایندگی با گری اسپلیت یا کولر انواع خرید از قبل توانید
خواهید می که ای هزینه با متناسب توانید می گری گازی کولر خرید جهت ارزشمند اطلعات کسب
برای که متراژی مقدار همچنین و خود جغرافیایی مناطق با متناسب و کنید سرمایه محصول این برای

با متناسب و محصول نوع بهترین دارید گریرا گازی کولرهای خرید قصد محیط آن
افزون روز فعالیت با است تلش در مجموعه این ای حرفه تیم و ما نمایید خریداری را آن خود نیاز نوع

. نماید فراهم شما برای باشد می معتبر گارانتی دارای که کیفیت با محصولی یک خود

کارانتی با همراه کیتیت با محصولی گری| ای بصره نمایندگی

اجزای کلی صورت به بخواهیم اگر گری گازی کولرهای نمایندگی
شامل کنیم بیان گریرا گازی -1کولرهای -2کمپرسور -3اواپراتور مویی -4لوله
-5کندانسور -6فن کمپرسور و فن انداز -7راه برقی -8شیر کنتاکتور نمودن خنک جهت که میباشد
وارد که گازی کولرهای بین از گیرد می قرار اسفاده مورد ها شرکت و ادارجات در کار محل یا منزل هوای
محصول این ساله هر و است شده روبرو بالیی استقبال با گری گازی کولرهای اند شده بازار
است شده خود ساختار در پیشرفت و تغییر دچار دنیا روز های تکنولوژی با متناسب پرکاربرد سرمایشی



می گریشناخته های اسپیلت های نام گریبا کولرهای امروزه و

یعنی انرژی مصرف کمترین با و بوده کم آنان انرژی مصرف که ++Aشود کمترین در را نظر مورد محل
هوا کردن خاموش بدون خود کارکرد و موتور دور نمودن کم با گازی کولرهای از نوع این نموده خنک زمان
دوباره نمودن روشن به نیاز بدون دما تغییر ترین کوچک صورت در که دارند می نگه مطلوب ای گونه به را

گریدر گازی کولرهای نمایندگی شود می خنک دوباره محیط هوا موتور
کیفیت با محصولت توانسته پشتکار و تلش سالها با معتبر کامل نمایندگی یک عنوان به تهران

دارای گری سرمایشی محصولت تمامی نماید بازار وارد گریرا گازی کولرهای
با سایت در را خود محصول توانید می تر تمام هرچه راحتی با شما باشند می معبر گارانتی
سایر کیفیت با محصول یک خود نیاز با متناسب و نمایید مقایسه گری اسپلیت یا کولرها
نمایید .خریداری

چگونه گازی کولر | گری گازی کولر تهرانی نمایندگی
باشد می ای وسیله

نمودن خنک برای گدشته های زمان گریدر گازی کولرهای نمایندگی
و آبی کولرهای زمینی هوایی پنکه از استفاده مال میکردن استفاده زیادی های روش از ...محیط ولی
تولید را محصولی توانسته گری برند است گرفته صورت برق صنعت در که چشمگیری باپیشرفت امروزه

سرمایشی محصول در بزرگ پیشرفت یک گریاین گازی کولرهای اسم با نماید

کاربرد امروزه پرفروش محصول یک عنوان به گری گازی کولرهای است شده

گریبا های اسپلیت شود می محسوب ها کارخانه و ها شرکت منازل در را فراوانی
این در شود می شناخته گرمسیری مناطق در پرکاربرد وسیله یک تابستان فصل در کمتر انرژی مصرف

با و معتبر کامل نمایندگی یک عنوان گریبه گازی کولرهای معتبر نمایندگی بین
داشتن مشتریان و نماید عرضه بازار وارد را منحصربفرد های ویژگی با کولرهایی است توانسته سابقه

آسوده خیال با گری های اسپلیت از معتبر گارانتی با همراه مطمئن خرید یک

های اسپلیت ببرند لذت آن از مطبوع و مطلوب محیط یک داشتن و نمایند استفاده
کمپرسور دارای همچنین و باشند می جدید و پیشرفته حرارتی های پمپ دارای که آنجایی گریاز
فصلهای در را مناسبی گرمایش قابلیت اطراف محیط نمودن خنک بر علوه بوده پیشرفته متغیر های
دارند نیز را سال سرد

گازی کولر یک چگونه گری| کولرهای الیی نمایندگی
بخریم

گری سرمایشی محصولت از گریاستفاده گازی کولرهای نمایندگی
با تنها که دهند می را امکان این هستند کمتر برق مصرف و ساخت های تکنولوژی آخرین به مجهز که



گازی کولرهای است ممکن که گری برند با سرمایشی محصولت از یکی خرید

دارند بهمراه را بالیی تنوع که محصولت سایر گریو های اسپلیت یا گریباشد
شود استفاده آن از است قرا که محیطی با متناسب و داشته را خود خاص کاربرد ها مدل از یک هر و
متناسب تا داشته نگه باز را مشتریان دست محصول تنوع این است رسیده ساخت مرحله به و طراحی
خریداری معتبر گارانتی دارای و کیفیت با محصولی اند گرفته نظر در که ای بوجه و نیاز با
نمایند تجربه داشتن با و تلش سالها با است مفتخر تهران در گری گازی کولرهای فروش نمایندگی
نماید عرضه تهران شعبات تمامی در گسترده صورت به را گری سرمایشی محصولت زمینه این در لزم
معتبر نمایندگی یک عنوان به افزون روز تلش با زمینه این در خو مشتریان نیاز شناخت با ساله هر و

گازی کولرهای و گری های اسپلیت فروش بر را مابتی تاثییر

از قبل است بهتر دارید خود کار مل یا خود منزل برای کولرگازی خرید قصد اگر باشد گریداشته
که های راهنمایی و ها مشاوره با و گرفته تماس ما معبر نمایندگی گریبا برند با محصول این خرید
صورت به ما های مشاوره تمامی نمایید خریداری را کیفیت با محصول یک نمایید می دریافت ما 24از
کارشناسان با و بردارید را گوشی است کافی تنها نیاز صورت در باشد می رایگان کامل و ساعته
بگیرید تماس ما .متخصص

خدمات و معتبر گارانتی | گری گازی کولرهای نمایندگی
فروش پساز

یک کامل رضایت با تا نماید می مشتریان به مطمئن خدماتی ارائه برای را خود تلش تمامی همواره

بهترین اگر تی که چرا نمایند خریداری معتبر گارانتی با گریهمراه گازی کولرهای
و بود خواهند ناراضی مشتریان بدهیم ارائه مشتریان به فروش از پس خدمات بدون هم را محصولت
کیفیت با محصول یک ایم توانسته ما بین این در بود نخواهند گری برند با محصولی خرید به تمایلی دیگر
بدهیم قرار عزیز خریداران اختیار در فروش از پس خدمات با همراه را جهانی برند یک با

تمامی توسط گریکه های اسپلیت گریو گازی کولرهای
و بوده معتبر گارانتی دارای شود می گریارائه گازی کولرهای نمایندگی
مجرب کادری با همراه نمایندگی این بگیرید بهره آن گارانتی از توانید می مشکل هرگونه بروز صورت در

گری گازی کولر گارانتی خدمات ارائه GREEآماده ما فعال مجموعه باشد می
۷روز ساعته ۲۴ صورت به روزی شبانه فعالیت صورت به دیده دوره و مجرب کادری بودن دارا با همراه
با رابطه در شما متعدد سوالت به پاسخگویی و محترم همشهریان کلیه به خدمات ارائه آماده هفته
شما حال رفاه و آسایش هدف با ما های تلش تمامی هستیم شما به کیفیت با کولرگازی یک خرید
نمیداریم بر دست تلشی هیچ از ما و باشد می .عزیزان

سرمایشی محصولت فروش زمینه در فعال ای مجموعه

با همراه فعال کامل مجموعهای یک گری گازی کولرهای نمایندگی
سرمایشی محصولت انواع فروش زمینه در تجربه و تلش سالها با که بوده ای حرفه و متخصص تیمی

یک که گری های اسپلیت و گری گازی کولرهای بخصوص
این گسترده فروش با توانسته و نموده بازار وارد باشد می گری معروف برند با شده شناخته محصول



خرید جهت باشد داشته ایران شهرهای سایر به ارسال حتی و تهران مناطق تمامی در محصول

گری گازی کولر از اعم سرمایشی GREEمحصولت حضوری مراجعه با توانید می

این رسمی سایت وب به مراجعه با با تهران گریدر گازی کولرهای نمایندگی به
صورت به ما نماید خریداری خاطر اطمینان با را خود سرمایشی محصول فروش 24نمایندگی ساعته

گازی کولر خرید راستای در لزم های راهنمایی همچنین و شما سوالت به پاسخگویی آماده

GREEگری قطعات از و بوده معتبر گارانتی دارای محصولت تمامی هستیم عزیزان شما به
با است بهتر دارند کنند می مصرف که انرژی به نسبت را بالیی کارایی و اند شده ساخته اورجینال

منزل محیط و کار گریمحیط های اسپلیت بخصوص سرمایشی محصولت این خرید
دارید نگه مطبوع و خنک همیشه را .خود

سرمایشی یکمحصول آسان خرید

که تلشی و پشتکار با است توانسته گری گازی کولرهای نمایندگی
زمینه در معتبر نمایندگی یک عنوان به است داشته سرمایشی محصولت ارائه در اخیر سال چندین در

گری گازی کولر انواع شامل که سرمایشی محصولت اراده و GREEفروش و

ویژگی و کیفیت بر ساله هر و شده شناخته تهران در باشد گریمی های اسپلیت
با تهران مناطق تمامی در زمینه این در را خود های سرویس ارائه و خدمات بیافزاید خود محصولت های
خریداران برای را امکان این آنلین خرید سرویس ارائه با حتی است داده گسترس متعدد شعبات ایجاد
هر بررسی با و مشاهده را نمایندگی این محصولت تر تمام هرچه راحتی به تا است نموده فراهم

یک گرییا اسپلیت یک خود نیاز با متناس و ببرند پی کدام هر ویژگی به یکدیگر با محصول

گری گازی GREEکولر کامل معتبر نمایندگی این از آنلین خرید نمایند خریداری را
نمایید دریافت را آن روز یک طی در را آن محصول خرید از بعد توانید می و بوده دردسر بدون و راحت
مطمئن خرید یک توانید می گرامیان شما و بوده معتبر گارانتی دارای گری سرمایشی محصولت تمامی
شما به سرویس ارائه آماده تعطیلت روزهای در حتی سال ایام تمامی در همواره ما باشید داشته را
توسط که فروش نمایندگی این از رایگان های مشاوره دریافت با توانید می و هستیم عزیزان
یک خرید برای را لزم های راهنمایی توانید می است شده گرفته نظر در شما برای کارشناسان

گری گازی GREEکولر باشید گریداشته های اسپلیت یا .

مشتریان حمایتاز

و و تهران در که ای گسترده فعالیت با گری گازی کولرهای نمایندگی
اختیار در را کیفیت با کامل محصولتی ای حرفه کامل صورت به تواند می دارد تهران مناطق تمامی

گازی کولر بخصوص محصولت تمامی بدهد قرار سرمایشی محصول این از کنندگان مصرف

GREEگری می معتبر گارانتی و نامه ضمانت گریدارای های اسپلیت یا
باشد می زمینه این در تجربه با کارشناسان و متخصص افراد از متشکل که بزرگ مجموعه این باشد
شرایط این در که نماید فراهم را امکان این عزیز مشتریان برای مناسب بستری ایجاد با اند توانسته



های قیمت همان با را گری برند با سرمایشی محصولت باشد می حاکم ما جامعه در که اقتصادی
جاری سال در سرمایشی محصولت در قیمتی افزایشی هیچگونه بدهد قرار خریداران اختیار در قبلی

گری گازی کولر یک هزینه کمترین با شما و GREEنبوده خریداری توانید می
های کولر انواع فروش معتبر نمایندگی این مشتریان تعداد بر شده سبب مدارای مشتری این نمایید
بسیاری تاثییر ما محصولت فروش در شما پینهادات و انتقادات همین و شده افزوده تهران در گری گازی

گازی کولر خرید قصد اگر نماییم طرف بر زمان مرور در را خود ایرادات ما تا است گداشته

GREEگری به نمود اقدام از قبل است بهتر دارید گریرا های اسپلیت و
شود می تولید جهانی برند توسط که محصولتی و معروف برند این در را اطلعاتی گری محصولت خرید
صورت به و گرفته تماس ما کارشناسان با است بهتر لزم های راهنمایی دریافت جهت نمایید کسب را
باشد می روزی شبانه صورت به نمایندگی این فعالیت نمایید یافت در مشاوره ما از رایگان .کامل

کارکنان پشتکار و تلش

محصولت ازجمله گازی کولرهای گری گازی کولرهای نمایندگی
شده قدیمی آبی کولرهای جایگزین امروزه که باشد می سرمایشی محصولت صنعت در سرمایشی

گازی کولر باشند می برخوردار بالیی اشتقبال از کاربرد پر محصول یک عنوان به و اند

GREEگری با محصول یک تواند می گری برند با گری های اسپلیت یا
در معتبر نمایندگی یک عنوان به ما شود استفاده هایتان خانه یا کار محیط نمودن خنک برای کیفیت
با و نماییم جلب را مشتریان رضایت کیفیت با سرمایشی محصولت نمودن ارائه با ایم توانسته تهران
صنعت در بزرگ گامی نوین خدمات ارائه راستای در روزی شبانه رسانی خدمات با و همدیگر همکاری

گری گازی کولر انواع GREEفروش می شما دست به را آنچه و ایم برداشته
فراهم شما برای معتبر نامه ضمانت با ممکن کیفیت بالترین با همواره و شده تضمین کامل دهیم
سخت قطعات نمودن روز به با و خود محصولت ارتقای با ساله هر جهانی معتبر برند این است گردیده

گری گازی کولر است توانسته GREEافزاری های اسپلیت یا
که رسانی خدمات با نمایدگی این متخصص افراد و ما و برساند دنیا سراسر در انبوه فروش گریبه
همکاری با و باشند عزیز مشتریان حامی پشتکار با و موفقیت با اند داشته گری محصولت ارائه در
نمایند جلب موفق خرید یک از را مشتریان رضایت .همدیگر

متداول سوالت

بیابید قسمت این در را خود سوالت جواب

دستگاه خطای

چیست؟ دهنده نشان دستگاه روی ارورهای

راهنما دفترچه

کنید دریافت را محوولتان راهنمای دفترچه

https://www.takcooler.ir/info/porsesh
https://www.takcooler.ir/info/porsesh
https://www.takcooler.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.takcooler.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.takcooler.ir/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.takcooler.ir/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C


آموزشی ویدئو

دستگاههایتان از استفاده توویری آموزش

گری نمایندگی ادامه ....

https://www.takcooler.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.takcooler.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.takcooler.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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