


شرکت تولیدی و صنعتی یخساران در زمره بزرگترین کارخانجات 
صنایع برودتی کشور می باشدکه درسال ۱۳۴۰ شمسی با تولید اولین 

آبسردکن ساخت ایران با نام زادام فعالیت خود را آغاز نمود.
محصوالت تولیدی زادام در زمان کوتاهی جایگاه مناســبی در بازار 
بدست آورد و با استقبال روزافزون مصرف کنندگان مواجه گردید. 
با اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت صنایع دامنه فعالیت 
شرکت گسترش بیشتری یافت.پس از پیروزی انقالب اسالمی نام 
زادام به شرکت یخساران )سهامی خاص( تغییر یافت و تولیدات آن 

از لحاظ تنوع به ده ها نوع مشتمل گردید.
در حال حاضر شــرکت یخســاران عالوه بر تولید انواع آبسردکن، 
فریزرهای صندوقی و یخچال فریزرهای خانگی در ابعاد و اندازه های 
گوناگون اقدام به ســاخت فریــزر، یخچال و یخچــال فریزر بدون 

برفک)نوفراست( نموده است.
یخچال فریزرهای تولیدی شرکت یخساران در طرح ها و رنگ های 
بی نظیری براساس جدیدترین استاندارهای بین المللی تولید و ارایه 

می گردد.
این شــرکت با نیم قرن تجربه در صنایع برودتی عالوه بر کنترل کیفی 
 )Hot room(محصول از طریق آزمایشــگاه فیزیک، اتاق تســت
و دســتگاه های مجهز به ابــزار انــدازه گیری دقیق، کلیــه مواد و 
قطعات مربوط را مطابق اســتاندارد تســت می نماید و در راستای 
اهمیت مشــتری مداری و با توجه به مدیریت کیفیت موفق به اخذ 
ISO9001- ISO14001_ OHSAS18001_  گواهــی نامه هــای

ISO10002 شده است.

YAKHSARAN with 40 years of experience in 
the refrigeration field, is dedicated to the design 
and manufacture of high-quality products rang-
ing from water coolers, chest freezers, domestic 
refrigerators and freezers to no-frost freezers. 
In line with the companys rapid and consis-
tent growth, the range of products and services 
have been expanded progressively to establish 
YAKHSARAN position as a leader in the field. 
YAKHSARAN refrigerators and freezers with 
their magnificent and various design and colors 
have been produced according to the latest inter-
national standards.

سیستم مدیریت کیفیتمدیریت محیط زیست مدیریت رسیدگی به 
شکایات مشتریان

مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی

Tu YNORD 
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بدون برفک

تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 180 cm
Wight: 60 cm
Depth: 67  cm
voluminosity: 290 lit
Weight: 85 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۸۰ سانتیمتر
عرض: ۶۰ سانتیمتر

عمق: ۶۷ سانتیمتر
حجم: 29۰ لیتر

وزن: ۸۵ کیلوگرم

Facilities:
Intelligent control system
Touch display
Fast freezing system (super)
Hand ice making
Adjustable base & rear rollers
Free air flow
LED light
6-Drawer freezer
Low-power compressors

امکانات:
سیستم کنترل هوشمند

نمایشگر لمسی
سیستم انجماد سریع
دارای یخساز دستی

پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
جریان هوای طبیعی

LED المپ
دارای 7 کشو نگهداری موادغذایی منجمد

مجهز به کمپرسورکم مصرف

فریزر

NF15

A

مدل مروارید
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بدون برفک

تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

یخچال

NR15

A+

Facilities:

Hight: 180 cm
Wight: 60 cm
Depth: 67  cm
voluminosity: 350 lit
Weight: 77 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۸۰ سانتیمتر
عرض: ۶۰ سانتیمتر

عمق: ۶۷ سانتیمتر
حجم: ۳۵۰ لیتر

وزن: ۷۷ کیلوگرم

Facilities:

Water dispenser
LED light
Intelligent control system
Touch display
Fruit & vegetable drawers
Glass shelves
Place the bottle
Adjustable base & rear rollers
Low-power compressors
Lever knob

امکانات:

آبسردکن
LED المپ

سیستم کنترل هوشمند
نمایشگر لمسی

کشوی میوه و سبزیجات
طبقات شیشه ای نشکن

دارای طبقه مخصوص نگهداری بطری های نوشیدنی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار

مجهز به کمپرسورکم مصرف
دستگیره اهرمی

مدل مروارید
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A+

بدون برفک یخچال فریزر دوقلو

مدل مروارید
NF 15/ NR 15    

A

تنوع رنگ:

سیلور  

            

چـرم 

        

سفیـد
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بدون برفک

تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 195 cm
Wight: 66 cm
Depth: 65  cm
voluminosity: 366 lit
Weight: 100 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۹۵ سانتیمتر
عرض: ۶۶ سانتیمتر

عمق: ۶۵ سانتیمتر
حجم: ۳۶۶ لیتر

وزن: ۱۰۰ کیلوگرم

یخچال فریزر

امکانات:

آبسردکن
LED المپ

سیستم کنترل هوشمند
کشوی میوه و سبزیجات
طبقات شیشه ای نشکن

جابطری
نمایشگر لمسی

پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
جریان هوای اجباری

دستگیره اهرمی
مجهز به کمپرسورکم مصرف

Facilities:

Water dispenser
LED light
Intelligent control system
Fruit & vegetable drawers
Glass shelves
Place the bottle
Touch display
Adjustable base & rear rollers
Forsed air flow
Lever knob
Low-power compressors

4060N

A+

مدل مروارید



تنوع رنگ:

بدون برفک

Facilities:

Hight: 1820 mm

Wight: 814 mm

Depth: 700  mm

Refrigerator Volume: 341 lit
Freezer Volume: 122 lit
voluminosity: 463 lit
Weight: 105 kg

مختصات:

ارتفاع:1820میلیمتر
عرض:814میلیمتر
عمق:700میلیمتر

حجمیخچال:341لیتر
حجمفریزر:122لیتر
حجمکل:463لیتر
وزن:105کیلوگرم

یخچال فریزر
مدل برلیان

امکانات:

آبسردکن متصل به آب شهر
ظرفیت انجماد 24 ساعت

سیستم کنترل هوشمند
کشوی میوه و سبزیجات
طبقات شیشه ای نشکن

نمایشگر لمسی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار

جریان هوای اجباری

Facilities:

Water dispenser Connected to the city
Freezing capacity 24 hours
Intelligent control system
Fruit & vegetable drawers
Shatterproof Glass shelves
Touch display
Adjustable base & rear rollers
Forsed air flow

NRF26

A

دارای یخ ساز اتوماتیک
دارای سیستم هوای دوگانه

NEW 
PRODUCT 
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سیلور              چرم            سفید

بدون برفک

Facilities:

Hight: 179 cm
Wight: 66 cm
Depth: 65  cm
voluminosity: 310 lit
Weight: 83 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۷۹ سانتیمتر
عرض: ۶۶ سانتیمتر

عمق: ۶۵ سانتیمتر
حجم: 3۱0 لیتر

وزن: ۸3 کیلوگرم

فریزر

امکانات:

سیستم انجماد سریع
بردکنترل دیجیتال

پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
سیستم جریان هوای اجباری

دارای ۷ کشو نگهداری موادغذایی منجمد
مجهز به کمپرسورکم مصرف

Facilities:

Fast freezing system (super)
Digital control board
Adjustable base & rear rollers
Forsed air flow system
7-Drawer freezer
Low-power compressors

8005 D

تنوع رنگ:

مدل الماس
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تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 179 cm
Wight: 66 cm
Depth: 65  cm
voluminosity: 431 lit
Weight: 72 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۷۹ سانتیمتر
عرض: ۶۶ سانتیمتر

عمق: ۶۵ سانتیمتر
حجم: ۴3۱ لیتر

وزن: ۷2 کیلوگرم

یخچال

امکانات:

آبسردکن
بردکنترل دیجیتال

کشوی میوه و سبزیجات
طبقات شیشه ای نشکن

جابطری
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار

جریان هوای اجباری
مجهز به کمپرسورکم مصرف

Facilities:

Water dispenser
Digital control board
Fruit & vegetable drawers
Glass shelves
Place the bottle
Adjustable base & rear rollers
Forsed air flow
Low-power compressors

8001 D

A+

مدل الماس
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یخچال فریزر دوقلو

8005 D/ 8001 D

تنوع رنگ:

سیلور  

            

چـرم 

        

سفیـد

مدل الماس

بدون برفک
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تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 192 cm
Wight: 66 cm
Depth: 65  cm
voluminosity: 400 lit
Weight: 87 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۹۲ سانتیمتر
عرض: 66 سانتیمتر

عمق: 65 سانتیمتر
حجم: 400 لیتر

وزن: ۸۷ کیلوگرم

یخچال فریزر

Facilities:

Water dispenser
Fruit & vegetable drawers
Glass shelves
Place the bottle
Adjustable base & rear rollers
Low-power compressors

امکانات:

آبسردکن
کشوی میوه و سبزیجات
طبقات شیشه ای نشکن

جالبنیاتی و جابطری
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
مجهز به کمپرسورکم مصرف

4060

A
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تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

A

مختصات:

ارتفاع: ۱۰۶ سانتیمتر
عرض: ۶۶ سانتیمتر

عمق: ۶۵ سانتیمتر
حجم: ۱۵۰ لیتر
وزن: ۵۵کیلوگرم

Facilities:

Hight: 85 cm
Wight: 105 cm
Depth: 75  cm
voluminosity: 150 lit
Weight: 55 kg

فریزر

امکانات:

سیستم انجماد سریع
بردکنترل دیجیتال 

پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
جریان هوای طبیعی

دارای ۴ کشو نگهداری موادغذایی منجمد
مجهز به کمپرسورکم مصرف

Facilities:

Fast freezing system (super)
Digital control board
Adjustable base & rear rollers
Free air flow
4-Drawer freezer
Low-power compressors

4000 D
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تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 106 cm
Wight: 66 cm
Depth: 65  cm
voluminosity: 209 lit
Weight: 55 kg

مختصات:

ارتفاع: ۱۰۶ سانتیمتر
عرض: ۶۶ سانتیمتر

عمق: ۶۵ سانتیمتر
حجم: ۲۰۹ لیتر

وزن: ۵۵ کیلوگرم

یخچال

Facilities:

Digital control board
Fruit & vegetable drawers
Frozen foods box
Adjustable base & rear rollers
Ice compartment
Low-power compressors

امکانات:

بردکنترل دیجیتال 
کشوی میوه و سبزیجات

محفظه نگهدارنده موادغذایی منجمد
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار

محفظه جایخی
مجهز به کمپرسورکم مصرف

4001 D

A
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تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 179 cm
Wight: 66 cm
Depth: 65  cm
voluminosity: 394 lit
Weight: 82 kg

مختصات:

ارتفاع: 179 سانتیمتر
عرض: 66 سانتیمتر
عمق: 65 سانتیمتر
حجم: 394 لیتر

وزن: 82 کیلوگرم

یخچال فریزر

Facilities:

Fruit & vegetable drawers
Place the bottle
Adjustable base & rear rollers
Low-power compressors

امکانات:

کشوی میوه و سبزیجات
جابطری

پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
مجهز به کمپرسورکم مصرف

3070
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تنوع رنگ:

سیلور              چرم            سفید

Facilities:

Hight: 88 cm
Wight: 105 cm
Depth: 75  cm
voluminosity: 235 lit
Weight: 66 kg

مختصات:

ارتفاع: ۸۸ سانتیمتر
عرض: ۱۰۵ سانتیمتر

عمق: ۷۵ سانتیمتر
حجم: ۲۳۵ لیتر

وزن: ۶۶ کیلوگرم

فریزر صندوقی

Facilities:

Wire drawers
Low-power compressors

امکانات:

طبقات فلزی کشویی
مجهز به کمپرسورکم مصرف



سیلور              چرم            سفید

رتبه مصرف محصولمدل
انرژی

حجم کل 
)لیتر(

حجم مفید 
یخچال )لیتر(

حجم مفید 
فریزر)لیتر(

کالس 
منطقه ای

وزن
)کیلوگرم(

 بدونابعاد )سانتیمتر(
برفک

4060Nیخچال فریزرA+۳۶۶۲۰۶۱۰۸۱۹۵ ۱۰۰معتدله x ۶۶ x ۶۵ 

8001 DیخچالA+۴۳۱۴۱۵-۱۷۹ 72نیمه گرمسیری x ۶۶ x ۶۵x

NR15NیخچالA+۳۵۰۳۲۰-۱۸۰ ۷۷نیمه گرمسیری x ۶۰ x ۶۷

NF15NفریزرA۲۹۰-۲۸۵۱۸۰ ۸۵نیمه گرمسیری x ۶۰ x ۶۷

4001 DیخچالA۲۰۹۱۷۱-۱۰۶ ۵۵معتدله x ۶۶ x ۶۵x

4000 DفریزرA۱۵۰-۹۰۱۰۶ ۵۵نیمه گرمسیری x ۶۶ x ۶۵x

x ۶۶ x ۶۵x ۱۹۲ ۸۷نیمه گرمسیریB۴۰۰۲۳۲۱۰۵یخچال فریزر4060

x ۶۶ x ۶۵x ۱۷۹ 82معتدلهB۳۹۴۲۷۷۸۲یخچال فریزر3070

8005 DفریزرB۳۱۰-۲۲۵۱۷۹ ۸۳معتدله x ۶۶ x ۶۵

x ۸۸ x ۷۵x ۱۰۵ ۶۶معتدله۲۳۵-۲۳۵فریزر صندوقی
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آدرس کارخانه: تهران – کیلومتر 4 جاده آبعلی – بعد از سه راه احتاد – پالک 61

تلفن: 7733۸۰۰1-۰۲1                                                                          فکس:۰۲1-7733۵۰۸7
sales@yakhsaran.com:فروش          info@yakhsaran.com:شرکت
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