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شـــــــــــاید به جرات بتوان گفت بزرگترین هدف برند SURKER طراحی و تولید 

محصوالتی با کیفیت و  در خور مصرف کنندگان جهانی خود است.

رســـیدن به این هدف در کل فرآیندهای این کمپانی بزرگ نمود داشـــته و از طراحی و 

استاندارسازی محصـوالت تا تولید محصـوالت در دستور کار قرار گرفته است. شرکت 

اطلس طالئی ایرانیان پویا نیز به عنوان نماینده انحصــاری فروش محصــوالت سورکر 

در ایران توانســته عالوه بر شبکه توزیع گســـترده خود در کل کشـــور از یاری مدیران و 

مشــاوران خود در راستای افزایش هر چه بیشـــتری کیفیت خدمات دهی به مصـــرف 

کنندگان محصـــوالت SURKER در ایران بهره گیرد تا همچون گذشته محصـــوالتی با 

بهترین کیفیت و در شان هموطنان عزیز ارائه نماید. 



۱۸ مـــــــاه با شمــــــا 

مدت زمان ۱۸ ماهه ضمانتنامه محصـــــوالت سورکر عالوه بر کیفیت باالی 

محصـــــوالت این برند نشــــــان تعهد مجموعه به مصــــــرف کنندگان است. 

شرکت اطلس طالئی ایرانیان پویا به عنوان نماینده رسمی محصـــــــــــوالت 

ـرآیند های کنتــرل کیفــی در تولید و  ـران با بکارگیــری فـ در ایـ  SURKER بـرند

استفاده از نیروهای متخصـص و کارآزموده توانسـته معیارهای جدیدی در 

نوع ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان ترسیم نماید.

جهت استفاده از خدمات پس از فروش برند جهانیSURKER محصــــوالت 

ـراســــر  را فقط با ضـــمانتنامه رســـمی اطلس طالئی ایرانیان الکتریک درســـ

ایران تهیه نمائید.  

 

                                                                



حالت دهنـــده ها و

اتو های مـــــو

ريش تراش ها و

ماشين های اصالح

اپيليدی ها و

ليدی شيــــور ها سشوارهـــــــا

Best for
theBest
Surker 2020 Products



حالت دهنـده ها و اتوهای مو

Hair Stylers
and Hair Irons 

مشـــاهده



Model : HB-305-25

مشـــاهده

Model : HB-305-33

مشـــاهدهمشـــاهده

 مو پیچ حرفه ای مو پیچ حرفه ای

Model : HB-3051- 9

 مو پیچ حرفه ای

DIGITAL DIGITAL DIGITAL



Model : HD-801

اتو مو

CERAMIC Plates

مشـــاهده

Model : HD-913

اتو موی کراتینه سالنی

CERAMIC Plates

مشـــاهده

Model : HB-746F

فرکننده مخروطی

مشـــاهده

PTC Technology 



Model : HS-999

مشـــاهده مشـــاهده

Model : HS-950

اتو موی عروس

مشـــاهده

DIGITAL

Model : SK-230

اتو ویو حرفه ای

PTC Technology PTC Technology 

حالت دهنده چند منظوره



Model : SK-9026

مشـــاهده

Model : SZF-001

مشـــاهده

Model : SK-958

مشـــاهده

اتو موی حرفه ای

CERAMIC Plates PTC Technology 2InOneMulti function
 

اتو و فر کننده دیجیتالاتو موی مردانه



Model : SK-689

مشـــاهده

Model : SK-688

حالت دهنده جادویی

مشـــاهده

حالت دهنده جادویی دیجیتال

Auto Rotational Auto Rotational

Model : SK-947

مشـــاهده

اتو موی دیجیتالی

PTC Technology 



Model : SK-951

CERAMIC Plates

مشـــاهده

Model : SK-952

مشـــاهده

برس حرارتی

PTC Technology 

برس حرارتی

Model : SK-768

مشـــاهده

برس حرارتی چرخشی

Auto Rotational



کامال حرفه ای و قابل استفاده در آرایشــــــــــگاه ها و سالن های 

زیبایی

پر قدرت و حالت دهندگی طوالنی مدت  

مخزن حرارتی به قطر  ۱۹ میلی متر

قابلیت تنظیم دما به صورت ديجیتال از ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه 

طراحی زیبای محصول به همراه بسته بندی زیبا

۴۰ وات 

-

 

-

-

-

-

 مو پیچ حرفه ای
Professional Screw Hair

6 month warantee 

12 month guarantee  

HB-305-19

On / Off 

RnHoe ·HqÃ¶ o«zÄIµº

DIGITAL LED



کامال حرفه ای و قابل استفاده در آرایشــــــــــگاه ها و سالن های 

زیبایی

پر قدرت و حالت دهندگی طوالنی مدت  

مخزن حرارتی به قطر  ۲۵ میلی متر 

قابلیت تنظیم دما به صورت ديجیتال از ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه 

طراحی زیبای محصول به همراه بسته بندی زیبا

۴۰ وات 

 مو پیچ حرفه ای

6 month warantee 

12 month guarantee  

HB-305-25

On / Off 

RnHoe ·HqÃ¶ o«zÄIµº-

 

-

-

-

-

DIGITAL LED

Professional Screw Hair



کامال حرفه ای و قابل استفاده در آرایشــــــــــگاه ها و سالن های 

زیبایی

پر قدرت و حالت دهندگی طوالنی مدت  

مخزن حرارتی به قطر ۳۳ میلی متر

قابلیت تنظیم دما به صورت ديجیتال از ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه 

طراحی زیبای محصول به همراه بسته بندی زیبا

۴۰ وات 

 مو پیچ حرفه ای

6 month warantee 

12 month guarantee  

HB-305-33

DIGITAL LED

On / Off 

RnHoe ·HqÃ¶ o«zÄIµº-

 

-

-

-

-

Professional Screw Hair



6 month warantee 

12 month guarantee  

On / Off switch

I¶j ´ÃÊ¹U

-

- 

-

-

PTC Technology 

فرکننده مخروطی

HB-746F

PTC پرقدرت دارای تکنولوژی پیشرفته و حرفه ای گرم کننده

 قابلیت تنظیم دما از ١٥٠ الی ٢٠٠ درجه

سیم با قابلیت چرخش ٣٦٠ درجه

طراحی زیبا و خوش فرم

 Screw Hair



طراحی ساده ، زیبا و منحصر به فرد

صفحات حرارتی سرامیکی

قفل صفحات جهت محافظت بیشتر

سیم بلند با قابلیت گردش ۳۶۰ درجه

off/on کلید

PTC مجهز به سیستم

اتـــــو مــــــو
Hair Straighteners

HD-801 

-

- 

-

-

-

-

 RIdÿÅ ®ÿ¤

CERAMIC Plates
6 month warantee 

12 month guarantee  

 Âzioa ®MI¨



سیستم دیجیتال، ۴۵ وات

قابل استفاده برای موهای خشک و مرطوب

دارای سیستم منحصر بفرد آنیون(ترمیم موهای آسیب دیده)

قابلیت رسیدن دما تا ۲۳۰ درجه (مخصــــــوص کراتینه) تنظیم 

دمای دلخواه با فاصله ۵ درجه

off/on کلید

صفحه %۱۰۰ سرامیکی

دارای سیســـــــتم OFF اتوماتیک در صورت عدم استفاده تا ۳۰ 

دقیقه

دارای صفحات پهن جهت صاف کردن موهای پرپشت

اتـــو موی کراتینه سالنی
Hair Straighteners

HD-913  

-

- 

-

-

-

-

-

-
CERAMIC Plates

6 month warantee 

12 month guarantee  

On / Off switch

I¶j ´ÃÊ¹U ¾dÿÅ



صفحه کامال سرامیکی

مخصوص سالن های آرایشی

طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد

مخصوص کراتینه

بدنه بسیار سبک از جنس کربن

۵۰ وات

PTC  و NTC مجهز به سیستم

اتـــو مـــوی عروس

HS-950

6 month warantee 

12 month guarantee  

 ¾dÿÅ ®ÿ¤ kÃ±¨

» yÄHqÎH ÁIÀ kÃ±¨

RnHoe ·HqÃ¶ yÀI¨

-

- 

-

-

-

-

-

PTC Technology 

Hair Straighteners



wave یک حالت اتومو و ۳ مدل مختف

کلید تغییر حالت کاربری در جلو دستگاه

به کارگیری شانه های کناری جهت فرم دهی بهتر مو

صفحات ۱۰۰ % سرامیکی

قفل محافظ صفحه
c ۱۸۰ قابلیت انتقال سریع دما در کمترین زمان تا 

PTC مجهز به سیستم

حالت دهنده چند منظوره
Multi Hair Styler

HS-999  Âzioa ®MI¨

¼¶ oT¿M ÂÀj ³oÎ S¿] ÁnI¹¨ ÁIÀ ¾ºI{

 RIdÿÅ S²Ie oÃÃûU S¿] Âzioa ÁIÀ ³oÀH

6 month warantee 

12 month guarantee  PTC Technology 

-

- 

-

-

-

-

-



٢ حالت ویو و صاف کننده

LED نشانگر دمای

گردش ٣٦٠ درجه کابل

قفل صفحه کلید

قابلیت تنظیم دما از ١٢٠ تا ٢٠٠ درجه

٨٠ وات

قابلیت تنظیم اتو مو جهت صاف کردن مو ، ویو ، فر کردن

اتــــو مـــــو حرفه ای
Professiona Hair Straighteners

SK-230

6 month warantee 

12 month guarantee  

-

- 

-

-

-

-

-

 ½k¹¹¨ ýIÅ

¼Ä» ½k¹Àj S²Ie

DIGITAL LED

   ½k¹¹¨ oÎS



ـرامیکی با محافظ تیتانیومی برای آســــیب کمتر به  صـــفحه ســ

موها

قفل صفحه جهت جهت حمل آسان

LED کنترل دما از ١٥٠ تا ٢٣٠ درجه

خاموش شدن دستگاه در حالت بی استفاده پس از ٣٠ دقیقه

سیم گردان ٣٦٠ درجه

رسیدن به دمای ٢٣٠ درجه درعرض ١٠ ثانیه(مخصــــــــــــــــــوص 

PTC (کراتینه

NTC سیستم گرمایش یکنواخت دما

بدنه بسیار سبک از جنس کربن

SK-958

RnHoe ·HqÃ¶ ´ÃÊ¹U

6 month warantee 

12 month guarantee  

 RIdÿÅ ®ÿ¤ kÃ±¨

-

-

-

-

-

-

-

-

PTC Technology 

Professiona Hair Straighteners
اتــــو مـــــو حرفه ای



صاف کننده و حالت دهنده (فرکننده)

نشانگر LED جهت نمایش دما

قابل تنظیم دما از ١٣٠ درجه الی ٢٣٥ درجه

مخصوص کراتینه

مخصوص سالن های آرایشی

مجهز به سیستم NTC  (پخش یکسان دما)

PTC مجهز به سیستم

اتــــو و فــــر کننده دیجیتال
 Digital Hair Straighteners

SK-9026

-

-

-

-

-

-

-

6 month warantee 

12 month guarantee  

» yÄHqÎH ÁIÀkÃ±¨

 RnHoe ·HqÃ¶ yÀI¨

 , Â±iHj ÂUnHoe cõw

¼¶ ·jo¨ ýIÅ S¿]

 ¾dÿÅ ·jo¨ ®ÿ¤ kÃ±¨

¼¶ ·jo¨ oÎ S¿] , Â]nIi ÂUnHoe cõw

2inOneMulti function
 



اتو موی مخصوص آقایان با طرحی زیبا

صفحه سرامیک باریک

سیم گردان ٣٦٠ درجه

( Push  دکمه)قفل محافظ صفحه با طراحی منحصر بفرد

افزایش دما تا ١٩٠ درجه سانتیگراد

سیستم PTC جهت افزایش سریع حرارت

٢٥ وات 

اتــــو مــــوی مردانه
 Men Hair Straighteners

SZF-001

-

-

-

-

-

-

-

  ½k¹¹¨ ®ÿ¤ kÃ±¨

  Âzioa ®MI¨

6 month warantee 

12 month guarantee  PTC Technology 



ـرامیکی که باعث حالت دهندگی طوالنی  مخزن حرارتی ســــــــــ

مدت موها می شود.

گرمایش پرقدرت

قابلیت چرخش به سمت چپ و راست

قابلیت تنظیم دما ۱۹۰-۲۱۰-۲۳۰ درجه

حالت دهنده جادویی 
Magic Hair Styler

SK-688

6 month warantee 

12 month guarantee  

-

- 

-

-

-
 SwHn » Oa Sµw ¾M yioa S¿] ¾µ¨j

Auto Rotational



ـرامیکی که باعث حالت دهندگی  دارای مخزن حرارتی ســــــــــــــــ

طوالنی مدت موها می شود.

قابلیت چرخش به سمت چپ و راست 

جهت تنظیم زمان حالت دهی با توجه به جنس مو

گرمایش پرقدرت 

دارای صفحه LCD جهت کنترل بهتر دستگاه 

قابلیت تنظیم دما ۱۹٠-۲٠٠-۲۳٠ درجه

-

 

-

-

-

-

-

حالت دهنـده جادویی ديجيتال

On / Off switch

yioa S¿] ´ÃÊ¹U

½I«Twj RIµÃÊ¹U o«zÄIµº

6 month warantee 

12 month guarantee  

SK-689

Auto Rotational

Magic Hair Styler



دارای LED کنترل دما از ١٥٠ تا ٢٣٠ درجه

رسیدن به دمای ٢٣٠ درجه مخصــــــوص کراتینه کردن و سالن 

های آرایشی در ١٠ ثانیه

ـرامیکی با محافظ تیتانیومی برای آســـــیب کمتربه  صــــفحه ســـ

موها

 NTC سیستم گرمایش یکنواخت دما

دارای قفل صفحه جهت حمل آسان

خاموش شدن دستگاه در حالت بی استفاده پس از ٣٠ دقیقه

دارای سیم گردان ٣٦٠ درجه

بدنه بسیار سبک از جنس کربن

اتــــو مـــــوی دیجــــیتالی
Digital Hair Straighteners

SK-947

6 month warantee 

12 month guarantee  

 RIdÿÅ ®ÿ¤ kÃ±¨

 I¶j yÀI¨ » yÄHqÎH ÁIÀ kÃ±¨

PTC Technology 

-

-

-

-

-
-

-

-



برس از جنس تیتانیوم

دکمه گردش به راست و چپ برای حالت دهی موها

گردش ٣٦٠ درجه کابل دستگاه جهت سهولت در استفاده

بــرس حــرارتی چرخشی
Rotational Brush

SK-768

-

-

-

On / Off switch

 Oa » SwHn ¾M xjo¬ ¾µ¨j

Auto Rotational
6 month warantee 

12 month guarantee  



بسته بندی مغناطیسی

دارای برس سرامیکی

تنظیم دما تا ٢٣٠ درجه

گردش ٣٦٠ درجه سیم

ـرارتـــی جهت جلوگیـــری از بـــرخورد گـــرما با  دارای عایق های حـ

پوست سر

Heat Brush
SK-951

CERAMIC Plates
6 month warantee 

12 month guarantee  

-

-

-

-

-

 ÂUnHoe ÉÎId¶

ـرارتی بــــرس حـ



شانه نانو سرامیک

IONIC تکنولوژی

دارای نمایشگر دیجیتال

گردش ٣٦٠ درجه سیم

٢٣٠ درجه حرارت 

PTC مجهز به سیستم

SK-952

 ÂUnHoe ÉÎId¶

6 month warantee 

12 month guarantee  PTC Technology 

-

-

-

-

-

-

Heat Brush
ـرارتی بــــرس حـ



سشـوارهــــــــا

Hair Dryers
 

مشـــاهده



Model : DW-718ai

مشـــاهده

Model : DW-758

مشـــاهده

Model : AC-1001

IONIC سشوار سالنی

مشـــاهده

VIP  سشوار

AC MOTOR  system +IONIC function +IONIC function

سشوار مسافرتی



Model : DW-1109i

مشـــاهده

Model : DW-7181

مشـــاهده

Model : DW-1006

مشـــاهده

سشـــوار حرفه ای سشـــوار حرفه ایسشـــــوار

+IONIC function +IONIC function +IONIC function



Model : EL-1903

مشـــاهده

Model : RCY-52

مشـــاهده

Model : DW-7281

مشـــاهده

سشـــوار مسافرتی

DC MOTOR  system DC MOTOR  system+IONIC function

EXCLUSIVE سشــــــوارسشوار



Model : RCY-75

مشـــاهده

Model : RCY-77

مشـــاهده

Model : RCY- 65

مشـــاهده

سشــــــوار سشــــــوار

+IONIC function+IONIC function AC MOTOR  system

سشــــوار توربـــو



Model : RCY-97

مشـــاهده

Model : CT-508

مشـــاهده

Model : RCY- 93

مشـــاهده

سشوار مسافرتیسشوارچرخشی عروس VIP  سشــــوار

+IONIC function +IONIC function Auto Rotational



Model : HB-823

مشـــاهده

Model : HB-812

مشـــاهده

سشوار ٤ کاره عروس سشــــوار ٩ کاره

4inOneMulti function
 

9inOneMulti function
 



موتور AC ۲۲۰۰ وات 

دو حالت تنظیم سرعت

دکمه باد سرد ( کول شات)

سری دیسپانسر

حالت دهندگی بی نظیر

دارای کابل بلند ، مقاوم و انعطاف پذیر 

IONIC سشوار سالنی
 Hair Dryer

6 month warantee 

12 month guarantee  

AC-1001
 oT¿M ÁoMnI¨ S¿] qÄ»A

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

-

-

-

-

-

-

 

AC MOTOR  system



دارای سری دیسپانسر 

۲۰۰۰ وات قدرت موتور

کلید تغییر دما در سه حالت مختلف

دکمه باد سرد ( کول شات ) 

مجهز به تکنولوژی آیونیک

کابل بلند ، مقاوم و انعطاف پذیر

 

VIP  سشـــــوار
VIP Hair Dryer
DW-718ai

¦Ãº¼ÄA jo§±µø ·jo¨ x¼¶Ii » ¸{»n kÃ±¨

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

6 month warantee 

12 month guarantee  +IONIC function

-

-

-

-

-

-

 



قدرت موتور ۱۶۰۰ وات 

با روکش ضد تعریق

دسته تاشو همراه با طراحی زیبا و منحصر به فرد

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریسیته 

ساکن مو

دارای حالت دهندگی بی نظیر 

کلید باد سرد (کول شات )

سبک و کوچک ، دارای سری دیسپانسر 

کلید تغییر دما در ۲ وضعیت، دارای صدایی بسیار کم

-

-

-

-

-

-

-

-

سشوار مسافرتی

DW-758
 jow jIM kÃ±¨

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

6 month warantee 

12 month guarantee  +IONIC function

  Compact Hair Dryer



قدرت موتور ۲۲۰۰ وات

دارای سری دیسپانسر  

وزن سبک و طراحی زیبا

حالت دهندگی بی نظیر

کلید تغییر دما در سه حالت مختلف

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریسیته 

ساکن مو 

دکمه باد سرد (کول شات)

سشــــــوار حرفـــــــــه ای

6 month warantee 

12 month guarantee  

DW-1006

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨
-

-

-

-

-

-

-
+IONIC function

 Professional Hair Dryer



موتور AC  ۰ ۲۲۰ وات

دارای سری دیسپانسر  

دکمه باد سرد (کول شات)

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریسیته 

ساکن مو 

طراحی زیبا، حالت دهندگی بی نظیر

-

-

-

-

-

 

6 month warantee 

12 month guarantee  

DW-1109i

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 I¶o¬ Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

+IONIC function

 Professional Hair Dryer
سشــــــوار حرفـــــــــه ای



قدرت موتور ۲۲۰۰ وات 

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت  

تغییر دمای دستگاه در سه وضعیت

روکش ضد تعریق جهت کاربری ساده 

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریسیته 

ساکن مو

دارای سری دیسپانسر

دارای حالت دهندگی بی نظیر 

-

-

-

-

-

-

-

 

سشــــــــوار

DW-7181

6 month warantee 

12 month guarantee  

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 I¶o¬ Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

¦Ãº¼ÄA jo§±µø ·jo¨ x¼¶Ii » ¸{»n kÃ±¨

+IONIC function

 Hair Dryer



قدرت موتور ٢٢٠٠ وات 

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت 

تغییر دمای دستگاه در سه وضعیت 

روکش ضد عرق جهت کاربری ساده 

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریســـــــــــــیته 

ساکن مو

دارای سری دیسپانسر

-

- 

-

-

-

-

6 month warantee 

12 month guarantee  

DW-7281

 Søow ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

 ¦Ãº¼ÄA jo§±µø kÃ±¨

+IONIC function

I¶j ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 Hair Dryer
سشــــــــوار



۱۸۰۰ وات قدرت موتور 

 کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت  

دکمه باد سرد (کول شات )

دسته تاشو همراه با طراحی زیبا و منحصر به فرد

سبک و کوچک ، طراحی زیبا

دارای حالت دهندگی بی نظیر 

-

- 

-

-

-

-

سشـــــوار مسافـرتی

EL-1903

 jow jIM kÃ±¨

DC MOTOR  system
6 month warantee 

12 month guarantee  

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U

  Compact Hair Dryer



قدرت موتور ۲۰۰۰ وات 

روکش ضد تعریق 

طراحی زیبا و منحصر به فرد 

دکمه باد سرد (کول شات )

کلید تغییر دما در سه حالت مختلف

۲ سری پخش کن و برس شانه دار

-

- 

-

-

-

-

EXCLUSIVE سشوار 

6 month warantee 

12 month guarantee  

RCY-52

DC MOTOR  system

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨  Exclussive Hair Dryer



قدرت موتور ۲۰۰۰ وات

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت 

کلید تغییر دما در سه حالت مختلف

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریسیته 

ساکن مو  

کلید باد سرد (کول شات )

قابلیت تنظیم دما ۱۹٠-۲٠٠-۲۳٠ درجه

شســــــــوار

6 month warantee 

12 month guarantee  

RCY-65

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

  jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

+IONIC function

-

- 

-

-

-

-

 Hair Dryer



RCY-75

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

  jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jIM ½k¹¹¨ q¨oµT¶ ¾÷õ¤

TURBO
-

- 

-

-

-

-

6 month warantee 

12 month guarantee  AC MOTOR  system

قدرت موتور ٢٠٠٠ وات  

دارای سری دیسپانسر  

تغییر دمای دستگاه در سه وضعیت 

دکمه باد سرد (کول شات) 

 Turbo کلید جداگانه قدرت پرتاب

سیم بلند ، مقاوم و انعطاف پذیر 

سشـــــوار توربــو
  Turbo Hair Dryer



قدرت موتور ۲۰۰۰ وات  

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت 

دارای سری دیسپانسر 

فیلتر قابل تعویض

دکمه باد سرد (کول شات) 

RCY-77

 jow jIM kÃ±¨

 jIM ½k¹¹¨ q¨oµT¶ ¾÷õ¤
 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

6 month warantee 

12 month guarantee  +IONIC function

 oT±ÃÎ
 ÇÄ¼÷U ®MI¤

 Hair Dryer

-

- 

-

-

-

شســــــــوار



قدرت موتور ٢٠٠٠ وات 

تغییر دمای دستگاه در سه وضعیت  

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت 

دکمه باد سرد (کول شات) 

دارای سری دیسپانسر 

-

- 

-

-

-

سشــــوار مسافرتی

6 month warantee 

12 month guarantee  

RCY-93

 jow jIM kÃ±¨

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

+IONIC function

  Compact Hair Dryer



موتور AC  2000 وات

مجهز به تکنولوژی آیونیک جهت از بین بردن الکتریسیته 

ساکن مو 

دارای سری دیسپانسر  

دکمه باد سرد (کول شات) 

طراحی زیبا ،حالت دهندگی بی نظیر

تغییر دمای دستگاه در سه وضعیت 

-

- 

-

-

-

-

VIP سشـــــوار

6 month warantee 

12 month guarantee  

RCY-97

 jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 jIM Rk{ ´ÃÊ¹U kÃ±¨

 H¼À ½k¹¹¨ q¨oµT¶ ¾÷õ¤

 jow jIM kÃ±¨

AC MOTOR  system

 Vip Hair Dryer



سشــوار چرخشـــی همراه با ٢ شانه جداگانه جهت حالت دهی 

بهتر موها

دارای دسته ضد تعریق

سیم با قابلیت چرخش ٣٦٠ درجه  

تعویض راحت و آسـان شـانه ها توســط دکمه طراحی شــده در 

سر شانه

چرخش اتوماتیک شانه ها و کلید دورانی  به چپ و راست

کلید ٣ حالته جهت تنظیم دما و قدرت موتور

دکمه باد سرد (کول شات )

 

6 month warantee 

12 month guarantee  

 jIM Rk{ / jIM RnHoe ´ÃÊ¹U kÃ±¨
   yioa S¿] ´ÃÊ¹U

Auto Rotational

-

- 

-

-

-

-

-

سشــــوار چرخشی عروس
Rotational Hair Styler

CT-508



 ¾ºI{ ÇÄ¼÷U kÃ±¨

 toM ½k¹¹¨ ´] kÃ±¨

قدرت موتور ۱۰۰۰ وات

سه عملکرد فوق العاده : سشوار / فر کننده / صاف کننده

دکمه باد سرد (کول شات )  

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت 

دارای ۴ قطعه جانبی برای کاربری های متفاوت

سیم با قابلیت گردش ۳۶۰ درجه

 

-

-

- 

-

-

-

سشــــوار ٤ حالته عروس

6 month warantee 

12 month guarantee  

HB-812
 Âzioa ¡oM ®MI¨

4inOneMulti function
 

 Søow SÃ÷ò» oÃÃûU

Rotational Hair Styler



 ¾ºI{ ÇÄ¼÷U kÃ±¨

 jow jIM kÃ±¨

 Søow SÃ÷ò» oÃÃûU

سه عملکرد فوق العاده : سشوار / فر کننده / صاف کننده

 دکمه باد سرد (کول شات )

کلید تغییر سرعت موتور در دو حالت

دارای 9  قطعه جانبی برای کاربری های متفاوت 

سیم با قابلیت گردش ۳۶۰ درجه

 

-

-

- 

-

-

6 month warantee 

12 month guarantee  

HB-823

 Âzioa ¡oM ®MI¨

9inOneMulti function
 

سشـــــــوار ۹ حالته 
Rotational Hair Styler



اپیلیدی ها و لیدی شیورها

Hair Remover 
and Lady Epilator

مشـــاهده



مشـــاهده مشـــاهدهمشـــاهده

Model : HC-301

اپیالتور تک کاره

Model : HC-510

اپیالتور ۴ کاره 

Model : SK-2168

لیدی شیور- اپیالتور عروس

4inOneMulti function
 

4inOneMulti function
 

3inOneMulti function
 



مشـــاهده

Model : SK-300

بنـــــد انــــــداز



قابلیت تنظیم سرعت در٢ وضعیت  

قابلیت استفاده با شارژ 

مجهز به سه سری متفاوت (شیور،موکن،بیکینی)

تعداد ١٢ عدد سر موچین

مجهز به چراغ smart جهت اصالح دقیق تر

طراحی بسیار زیبا

-

- 

-

-

-

-

اپیالتور تک کاره
Epilator

HC-301

6 month warantee 

12 month guarantee  

 Søow ´ÃÊºU ¾µ¨j

3inOneMulti function
 



قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم

اصالح مو از ۱ تا ۱۰ میلی متر

کامال ضد آب و قابل استفاده در حمام

LED نشانگر

دارای فرچه و روغن جهت روانکاری قطعات

-

- 

-

-

-

اپیالتور ۴ کاره 

HC-510

6 month warantee 

12 month guarantee  4inOneMulti function
 

Epilator



 ÁoMnI¨ ÇÄ¼÷U kÃ±¨

 b°ÅH oU¯IM S¤j S¿] LED

سه سر موزن - موکن و شیور

فرچه مخصوص تمیز کردن دستگاه

قابلیت استفاده با شارژ

تعداد ۱۲ عدد سر موچین

مجهز به چراغ smart جهت اصالح دقیق تر

طراحی بسیار زیبا

-

- 

-

-

-

-

لیدی شیور- اپیالتور عروس
Lady Saver

SK-2168

6 month warantee 

12 month guarantee  3inOneMulti function
 



قابل استفاده برای تمام پوست ها

حرکت نرم و آزادانه روی پوست صورت

جهت اصالح صورت، دست و پاها

دارای نخ مخصوص اصالح

چراغ قوه جهت دقت و سهولت در اصالح

دارای پودر مخصوص برای اصالح پوست های ملتهب

قابلیت استفاده با برق مستقیم

طراحی زیبا و دقیق

-

- 

-

-

-

-

-

-

بنـــــد انداز
Lady Hair Remover

SK-300

6 month warantee 

12 month guarantee  



ریش تراش ها و ماشین های اصالح

Men Shaver
and  Trimmer

مشـــاهده



Model : HC-575

ماشین اصالح سالنی

مشـــاهده

Model : HC-008

مشـــاهده

ست اصالح حرفه ای مو

7inOneMulti function
 

7inOneMulti function
 

Model : RFC-508

مشـــاهده

ماشین اصالح

Rotating Spiner



Model : RFC-517

ست اصالح ٥ کاره

مشـــاهده

5inOneMulti function
 

Model : SK-805

ماشین اصالح

مشـــاهده

Model : SK-8088

مشـــاهده

ماشین اصالح حرفه ای

Washable 



Model : RSCX-9598

مشـــاهده

ست اصالح ، ۳ حالته

3D MOVE
BLADE

Model : RSCX-9588

مشـــاهده

ست اصالح ،٣ حالته

Model : HD-2880

مشـــاهده

ریش تراش حرفه ای

3D MOVE
BLADE

3D MOVE
BLADE



Model : SK-8811

مشـــاهده مشـــاهده

Model : SK-8393

مشـــاهده

ریش تراش حرفه ای ریش تراش حرفه ای

Model : SK-8390

ریش تراش حرفه ای

Washable Washable Washable 



Model : SK-2002

مشـــاهده مشـــاهده

Model : SK-8392

مشـــاهده

موزن گوش و بینی

Model : ZS-216

VIPریش تراش حرفه ایموزن گوش و بینی

2inOneMulti function
 

3inOneMulti function
 

Washable 



Model : SK-703

مشـــاهده

Model : SK-702

مشـــاهده

موزن گوش و بینی موزن گوش و بینی

2inOneMulti function
 



دارای بسته بندی بسیار شکیل

دارای پایه نگهدارنده کلیه قطعات دستگاه 

دارای خط زن مجزا

دارای سری جداگانه شیور جهت اصالح بهتر 

دارای سری جداگانه موزن گوش و بینی 

مجهز به دو سری جهت اصالح موی سر و صورت

مجهز به ۲ سری ابرو و قابلیت استفاده برای مدل های فشن

-

- 

-

-

-

-

-

ست اصالح حرفه ای مو
Men Trimer
HC-008

Â¹ÃM » x¼¬ ·p¼¶ Áow

 »oMH b°ÅH Áow

 n¼Ã{ Áow

 c²IÅH ¾ºI{ ½HoµÀ ¾M oµÄoU Áow

 b°ÅH ´ÃÊ¹U S¿] ÂÎIòH Á ¾ºI{

6 month warantee 

12 month guarantee  7inOneMulti function
 



تیغه های ثابت از آلیاژ تیتانیوم

تیغه های متحرک از جنس سرامیک 

٥ حالت اصالح ( از ۰/۵ میلی متر تا ۲/۵ میلی متر )

به همراه ٧ شانه اصالح جهت تنظیم اصالح 

٦٠ دقیقه شارژ = ٦٠ دقیقه استفاده  

کیف نگهدارنده به همراه قیچی، شانه ، روغن جهت روغنکاری 

تیغه ها

باطری لیتیومی

-

- 

-

-

-

-

-

ماشین اصالح سالنی

6 month warantee 

12 month guarantee  

HC-575
 x¼¶Ii » ¸{»n kÃ±¨

 b°ÅH S²Ie oÃÃûU kÃ±¨

 ³¼ÃºITÃU SMIY ¾ûÃU

 Â§Ã¶How ¥odT¶ ¾ûÃU

7inOneMulti function
 

Men Trimer



طراحی منحصر به فرد تیغه ها

٢ ٠٫  mm ۸/ ۰ تا mm قابلیت اصال ح از

دارای یک عدد باطری یدک

دارای ٤ شانه ، فرچه و مایع ضدعفونی کننده دستگاه  

زمان شارژ : ٦ ساعت

دارای نشانگر شارژ دستگاه 

قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم

تیغه متحرک از جنس سرامیک

-

- 

-

-

-

-

-

-

ماشین اصالح

RFC-508

 b°ÅH ½oµº ´ÃÊ¹U

6 month warantee 

12 month guarantee  Rotating Spiner

Men Trimer



دارای تیغه از جنس سرامیک

قابلیت استفاده با برق مستقیم

جهت استفاده در سالن های آرایشی

قابلیت اصالح موی صورت و موی سر از نمره ٣٪ به باال

تیغه بسیار قوی جهت اصالح دقیق تر

-

- 

-

-

-

ماشین اصالح

6 month warantee 

12 month guarantee  

 x¼¶Ii » ¸{»n kÃ±¨

 Â§Ã¶How ¾ûÃU

SK-805
Men Trimer



۵ قطعه با ۵ کارایی متفاوت در یک محصول

دارای ۴ شانه جداگانه اصالح از نمره یک به باال

تیغه های بسیار قوی جهت اصالح دقیق تر و بهتر

دارای استند نگهدارنده مجزای محصول  

موزن گوش و بینی / اصالح سر و صورت / خط زن مو

قابل استفاده با شارژ 

چراغ نشانگر شارژ

۸ ساعت شارژ = ۳۵ دقیقه استفاده مداوم

-

- 

-

-

-

-

-

-

ست اصالح ٥ کاره

RFC-517

6 month warantee 

12 month guarantee  

 b°ÅH ½oµº ´ÃÊ¹U

5inOneMulti function
 

 x¼¶Ii » ¸{»n kÃ±¨Men Trimer



دارای سری استیل و تیغه ثابت از جنس استیل

دارای موتور قوی با حداقل لرزش و صدا

۸ ساعت شارژ ۴۵ دقیقه استفاده مداوم

کامال قابل شستشو

دارای پایه شارژ مخصوص

اصالح مو از ۰/۸ میلیمتر تا ۲ میلیمتر

-

- 

-

-

-

-

ماشین اصالح حرفه ای

SK-8088

6 month warantee 

12 month guarantee  

Â§Ã¶How ¥odT¶ ¾ûÃU

Washable 

Men Trimer



دارای سه سری، خط زن، ریش تراش

موزن گوش و بینی

کامال ضدآب

دارای باطری لیتیومی، ٩٠ دقیقه استفاده مداوم

صفحه دیجیتال

قابل استفاده برای صورت و بدن

-

- 

-

-

-

-

ست اصالح ، سه سر
Men Shaver

RSCX-9598

6 month warantee 

12 month guarantee  3D MOVE
BLADE



سه سری مجزا ، ٣ تیغ ، ریش تراش

موزن گوش و بینی

باطری لیتیوم با ولتاژ جهانی

٩٠ دقیقه شارژ ٦٠ دقیقه استفاده مداوم

سری های قابل شستشو

قابل استفاده با شارژ 

قابل استفاده برای صورت و بدن

-

- 

-

-

-

-

-

ست اصالح ،٣ سری

RSCX-9588

 x¼¶Ii » ¸{»n kÃ±¨

6 month warantee 

12 month guarantee  3D MOVE
BLADE

Men Shaver



قابل استفاده با شارژ

انعطاف پذیری تیغه ها از ۲ ناحیه سطحی و داخلی 

تیغه جداگانه خط زن و چراغ نمایشگر شارژ

تیغه قابل شستشو و ضد آب 

۸ ساعت شارژ = حدودا ۴۰ دقیقه استفاده مداوم  

همراه با کیف جداگانه ، آداپتور و فرچه تمیز کننده

در ۳ رنگبندی متفاوت : آبی ، قرمز ، مشکی

مجهز به تیغه خط زن تیتانیوم در پشت دستگاه

ریش تراش حرفه ای

HD-2880

6 month warantee 

12 month guarantee  3D MOVE
BLADE

-

- 

-

-

-

-

-

-

Professional  Shaver



تیغه هایی از جنس تیتانیوم

تیغه دوکاره ( اصالح موهای ریز و بلند )

موتور بسیار قوی برای گردش تیغه با باالترین سرعت

۸ ساعت شارژ برای ۹۰ دقیقه استفاده

کامال قابل شستشو

مجهز به پایه نگهدارنده

-

- 

-

-

-

-

ریش تراش حرفه ای

SK-8393

6 month warantee 

12 month guarantee  

Professional  Shaver

Washable 



طراحی زیبا و سبک

قابلیت استفاده با شارژ

تیغه های متحرک برای اصالح در تمام زوایا

ضد آب و قابل شستشو

دارای بدنه ضد تعریق

۸ ساعت شارژ ۴۰ دقیقه استفاده

۳ وات 

-

- 

-

-

-

-

-

ریش تراش حرفه ای

SK-8811

6 month warantee 

12 month guarantee  

 ·p ôi ·jo¨ ÏI÷Î kÃ±¨

Professional  Shaver

Washable 



کامال ضد آب و قابل شستشو

مجهز به پایه نگهدارنده

مجهز به باطری لیتیومی (شارژ سریع)

قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم

پایه و نشانگر شارژ

۸ ساعت شارژ ۴۰ دقیقه استفاده

۳ وات

سری قابل انعطاف برای اصالح بهتر 

-

- 

-

-

-

-

-

-

ریش تراش حرفه ای

SK-8390

6 month warantee 

12 month guarantee  

 n»IQ ¾µ¨j

 rnI{ o«ºIzº 

Washable 

Professional  Shaver



اصالح دقیق صورت دارای برس مخصوص برای تمیز کردن 

تیغه

دارای خط زن حرفه ای و پرقدرت

ضد آب

چراغ هشدار دهنده جهت نمایش شارژ دستگاه

طراحی زیبا و متفاوت

-

 

-

-

-

-

ریش تراش حرفه ای

SK-8392  ·p ôi ¾µ¨j

 x¼¶Ii » ¸{»n ¾µ¨j

Washable 
6 month warantee 

12 month guarantee  

Professional  Shaver



۳ وات 

دارای دو سری متفاوت و ۲ کارایی  متفاوت

طراحی زیبا و جدید

با قابلیت شارژ شدن

سری قابل شستشو

-

- 

-

-

-

موزن گوش و بینی
Nose Clipper
SK-2002

6 month warantee 

12 month guarantee  2inOneMulti function
 

 ·p ôi 

 x¼¶Ii » ¸{»n ¾µ¨j



۳ وات 

سه سر موزن گوش و بینی - خط زن و اصالح ابرو

فرچه مخصوص تمیز کردن دستگاه

قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم

طراحی بسیار زیبا

-

- 

-

-

-

VIPموزن گوش و بینی

ZS-216  »oMH b°ÅH / ·p ôi Áow

 ·p ¼¶ Áow

6 month warantee 

12 month guarantee  3inOneMulti function
 

Vip Nose Clipper



1/5 وات

کامال ضد آب و قابل شستشو

قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم

٨ ساعت شارژ ٤٠ دقیقه استفاده

پایه و نشانگر شارژ

مجهز به خط زن بسیار قوی مجزا

-

- 

-

-

-

-

موزن گوش و بینی

SK-702

 ·p ¼¶ Áow

 ·p ôi Áow

6 month warantee 

12 month guarantee  Washable 

Nose Clipper



قابل استفاده با شارژ 

شارژ اولیه : ۸ ساعت

ضد آب و قابل شستشو

قطعه خط زن

حرکت دورانی دقیق جهت اصالح فوق العاده

تغییر حالت در جهات مختلف برای سهولت در اصالح

محافظت کامل پوست حین اصالح

-

- 

-

-

-

-

-

موزن گوش و بینی

SK-703

6 month warantee 

12 month guarantee  2inOneMulti function
 

 ·p ¼¶ Áow

 ·p ôi Áow

Nose Clipper



تلفن دفتر مرکزی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۱-۴

آدرس دفتر مرکزی :

جاده مخصوص تهران - کرج، گرمدره، خیابان سروستان

کوچه دوم شرقی، پالک ۶

تلفن اعطای نمایندگی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۵

http://instagram.com/surkerco
http://www.surkerco.com/
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