
"روسـو پیشـرو در صنـعت لوازم خـانگی"

H o m e  A p p l i a n c e s

BOSS



شرکت برنا صنعت خانه آشپزخانه با هدف تولید لوازم خانگی برقی کوچک و بزرگ، لوازم آشپزخانه و دکوراتیو خانگی و 
اداری، با برند »روسو« و ارائه خدمات طراحی در تاریخ 97/10/26 فعالیت خود را با چشم انداز مشتری مداری، اهداف 

انسانی و کیفیت برتر آغاز نمود.

در راستای اهداف خویش برای ارتقاء سطح کیفی زندگی مصرف کنندگان لوازم خانگی منشور حرفه ای خود را چنین 
برگزیده ایم:

1- مشتری مداری، همراهی، وفاداری و ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق مشتریان با حفظ اصول و ارزش های 
انسانی.

2- ارتقاء کیفیت محصوالت با بهره گیری از نیروهای کار آزموده و تکنولوژی روز دنیا.
3- داشتن اهداف خیر خواهانه و انسان دوستانه و آموزش نیروهای انسانی.

4-پشتکار و فعالیت مداوم و صادقانه در جهت تحقق اهداف سازمان.
5- رسیدن به مرزهای موفقیت در سطح جهانی و قیاس مداوم با بهترین شرکت های روز دنیا.

6- آنالیز دائمی محصوالت با محصوالت رقبای داخلی و خارجی.
7- برنامه ریزی و شناسایی بازار هدف و ارائه راهکارهای جدید برای آسایش و رفاه مشتریان.

8- شفافیت درون و برون سازمانی و کسب و کار عادالنه و به دور از حاشیه.
9- پویایی مستمر در شناسایی نیازهای مصرف کنندگان و ارائه راهکارهای نوین، متناسب با فرهنگ و سنت های ایرانی.

10- برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت معرفی و حفظ سطح کیفی محصوالت خانگی.
11- برگزاری کنفرانس ها و همایش ها در جهت مبادله اطالعات با نمایندگان و مشتریان در جهت توسعه کسب و کار.

12- بسترسازی در جهت توسعه صادرات لوازم خانگی.
13- تجارت الکترونیک و صادقانه در راستای دوری جستن از هرگونه داد و ستد ناروا و غیر اخالقی.

14- بهرمندی از رکودهای اقتصادی و تبدیل آن به فرصت های جدید شغلی و سازمانی در جهت افزایش قدرت رقابتی.
15- چشم انداز ما در سال 1405، صادرات لوازم خانگی به کشورهای همسایه خواهد بود.

درباره ما

expanded

not expanded



روسو
محصول جـــاروبرقی

Boss     Souvenir     Senior     Home compatible



   نشانگر پر شدن کیسه   سیم جمع کن اتوماتیک

   شیار نصب برس در 2 نقطه   فیلتر سایکلون یا کیف لوازم جانبی

   دامنه حرکت به شعاع ۱۱ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور / فیلتر هپا / فیلتر کربنی )ضد بو(   لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   دستگیره خرطومی گریپ دار   درپوش آنتی باکتریال )برای اولین بار در دنیا(

   فیوز ایمنی حرارتی موتور

              3000W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

75dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          ۶ لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور

BOSS
silver shadow
s    e    r    i    e    s

3000

درای فیلتر سایکون  یا  کیف لوازم جانبی



   نشانگر پر شدن کیسه   سیم جمع کن اتوماتیک

   شیار نصب برس در دو نقطه   فیلتر سایکلون )هدیه(

   دامنه حرکت به شعاع ۱۱ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور / فیلتر هپا / فیلتر کربنی )ضد بو(   لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   برس اجسام سخت / اجسام نرم / گوشه گیر   درپوش آنتی باکتریال )برای اولین بار در دنیا(

   لوله خرطومی کنفی   دستگیره خرطومی گریپ دار

              2400W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

75dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          ۶ لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور

2400W

GTI



   نشانگر پر شدن کیسه   سیم جمع کن اتوماتیک

   شیار نصب برس در دو نقطه   فیلتر سایکلون )هدیه(

   دامنه حرکت به شعاع ۱۱ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور / فیلتر هپا / فیلتر کربنی )ضد بو(   لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   برس اجسام سخت / اجسام نرم / گوشه گیر   درپوش آنتی باکتریال )برای اولین بار در دنیا(

   لوله خرطومی کنفی   دستگیره خرطومی گریپ دار

              2400W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

75dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          ۶ لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور

Home
Compatible



   نشانگر پر شدن کیسه   سیم جمع کن اتوماتیک

   شیار نصب برس در دو نقطه   فیلتر سایکلون )هدیه(

   دامنه حرکت به شعاع ۱۱ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور / فیلتر هپا / فیلتر کربنی )ضد بو(   لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   برس اجسام سخت / اجسام نرم / گوشه گیر   درپوش آنتی باکتریال )برای اولین بار در دنیا(

   لوله خرطومی کنفی   دستگیره خرطومی گریپ دار

   دارای چرخ فلزی

              2400W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

75dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          ۶ لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور



   دستگیره خرطومی گریپ دار   سیم جمع کن پدالی

   شیار نصب برس در دو نقطه   برس اصلی جاروبرقی

   دامنه حرکت به شعاع ۹ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور  / فیلتر هپا   لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   برس اجسام سخت / اجسام نرم / گوشه گیر   لوله خرطومی کنفی

              2400W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

75dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          3 لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور

بهترین هدیه برای دوستان شما



   نشانگر پر شدن کیسه   سیم جمع کن اتوماتیک

   شیار نصب برس در دو نقطه   سافت استارت

   دامنه حرکت به شعاع ۱۲ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور / فیلتر هپا    لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   برس اجسام سخت / اجسام نرم / گوشه گیر   فیوز ایمنی حرارتی موتور

   کیف لوازم جانبی )هدیه(   مجهز به کلید ON/OFF گردان برای استفاده آسان

              3000W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

70dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          ۶ لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور

4 edge
SeriesZ28



   نشانگر پر شدن کیسه   سیم جمع کن اتوماتیک

   شیار نصب برس در دو نقطه   سافت استارت

   دامنه حرکت به شعاع ۱۲ متر   ۳ عدد پاکت میکروفیلتری ضد حساسیت )هدیه(

   کوپلینگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه   چرخ ها با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

   فیلتر محافظ موتور / فیلتر هپا    لوله تلسکوپی قابل تنظیم

   برس اجسام سخت / اجسام نرم / گوشه گیر   فیوز ایمنی حرارتی موتور

   کیف لوازم جانبی )هدیه(   مجهز به کلید ON/OFF گردان برای استفاده آسان

              3000W                                                       توان مکش   

   گشتاور                                               31000 دور در دقیقه

70dB                                                           حجم صدا   

A                                                               کالس انرژی   

   حجم کیسه                                                          ۶ لیتر

   قابلیت تراکم خاک                                                   ۹۹٪

   الیه بندی                                                       ۵ الیه هپا

   ضخامت الیه بیرونی                                       ۲ میلی متر

تجهیزات

کیسه گرد و خاکموتور

4 edge
SeriesZ35



Dirt 
Hunter

   بدنه ABS    سیم جمع کن دستی

   شیار نصب برس    دارای برس گوشه گیر / برس نرم

   دامنه حرکت به شعاع 7 متر   کیسه محافظ موتور

   لوله دو تکه    فیوز ایمنی حرارتی جهت محافظت از موتور

   دستگیره ارگونومیک    تنظیم قدرت مکش در دو حالت

75dB                                                                3000                 حجم صداW                                                              توان مکش   

A                                                                   گشتاور                                                      31000 دور در دقیقه   کالس انرژی   

تجهیزات

موتور



روسو
محصوالت دیگر

چرخ گوشت         پنکه         هیترفن



به زودی

طراحی هدفمند 
کم صدا ترین چرخ گوشت دنیا

 با قدرت باال

   حداکثر میزان صدا 25dB    دارای دو عدد شبکه ریز و درشت

   جنس تیغه استیل ضد زنگ   دارای محفظه نگهداری لوازم جانبی و تجهیزات

   جنس گلویی آلومینیوم   مجهز به کلید دور برگردان برای سهولت در چرخ کردن گوشت

   جنس بدنه ABS درجه یک   محفظه نگهداری لوازم جانبی

   درای سوسیس ساز و شبکه سبزی   پایه ضد لغزش

   قابلیت چرخ کردن انواع گوشت خام و پخته   دارای سینی غذای قابل جابجایی بزرگ جهت سهولت در استفاده

ویژگی ها

چرخ گوشت خئوپس
Cheops



پنکه ایستادهبه زودی

Avantgarde Luxury

طراحی منحصر به فرد 
و الهام گرفته از طبیعت

حجم باد دهی ۶۰ متر مکعب بر دقیقه.

پروانه ۵ پره جداشونده و قابل شستشو.

پایه تمام چوبی درجه یک )برای اولین بار در دنیا(.

کفی نگهدارنده آلومینیومی با پایه ضد لغزش.

با قدرت باال ، کم مصرف ، کم صدا و بادوام.

قابلیت گردش افقی جانبی تا ۹۰ درجه.

قابلیت تنظیم جهت موتور )عمودی(.

کلید ON/OFF و تنظیم سه سرعته روی کاور موتور.

.ABS ٪۱۰۰ جنس پروانه

دارای گارد فلزی ایمن.

طراحی الهام گرفته از طبیعت.



پنکه ایستاده

Drop one

+ Remote controlStand mode

wall mode Table mode

دارای ریموت کنترل.

با ۳ سرعت گردش هوا.

حجم باد دهی ۵۶ متر مکعب بر دقیقه.

دکمه تنظیم تایمر.

پروانه ۵ پره جداشونده و قابل شستشو.

تنظیم سه حالته پایه )ایستاده ، رومیزی ، دیواری(.

با قدرت باال ، کم مصرف ، کم صدا و بادوام.

قابلیت گردش افقی جانبی تا ۹۰ درجه.

قابلیت تنظیم جهت موتور )عمودی(.

.ABS ٪۱۰۰ جنس پروانه

دارای گارد فلزی ایمن.

قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه.



پنکه ایستاده
Avantgarde Economy

حجم باد دهی ۶۰ متر مکعب بر دقیقه.

پروانه ۵ پره جداشونده و قابل شستشو.

تنظیم ۳ سرعته شدت باد مطابق با سلیقه مصرف کننده.

قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه.

با قدرت باال ، کم مصرف ، کم صدا و بادوام.

قابلیت گردش افقی جانبی تا ۹۰ درجه.

قابلیت تنظیم جهت موتور )عمودی(.

کلید ON/OFF و تنظیم سه سرعته روی کاور موتور.

.ABS ٪۱۰۰ جنس پروانه

دارای گارد فلزی ایمن.

با قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه
دارای چراغ ال ای دی

N

N



color

هیترفن کوزی

کم صدا، پر قدرت
کم مصرف، طراحی کامپکت و زیبا

پرتاب باد مناسب

Cozy

   توان ۲۰۰۰w   دارای حوله خشک کن

PTC پرتاب باد ۱/8 متر در دقیقه    نوع المنت سرامیکی   

   قابلیت نصب در حمام   سیستم ضد انجماد

   دارای قطع کن خودکار قابل تنظیم   قابلیت تنظیم گرماش

   قابلیت تنظیم دما   قابلیت نصب روی دیوار

   ابعاد ۲۹۵×۱7۵×4۰۰ میلی متر   وزن ۱/8 کیلوگرم

ویژگی ها



ما را در صفحات مجازی دنبال کنید

پیشـرو در صنـعت لوازم خـانگی

 Rosso_home v 021-62783? www.rosso-home.com

18 ماه گارانتی محصول و 10 سال خدمات پس از فروش


