
NG845
موقد غاز ثالثي
TRIPLE GAS BURNER 

• Auto ignition system
• Blue flame with high efficiency
• Stainless steel body

نظام إشعال آلي  •
لهب أزرق بفعالية عالية  •

هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

NG842
موقد غاز مزدوج
DOUBLE GAS BURNER 

• Auto ignition system
• Blue flame with high efficiency
• Stainless steel body

نظام إشعال آلي  •
لهب أزرق بفعالية عالية  •

هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

NG843
موقد غاز مفرد
SINGLE GAS BURNER 

• Auto ignition system
• Blue flame with high efficiency
• Stainless steel body

نظام إشعال آلي  •
لهب أزرق بفعالية عالية  •

هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •



PRODUCT
CATALOGUE23

NG7093A
موقد غاز ثالثي
TRIPLE GAS BURNER  

• Tempered glass panel
• Whirlwind flame
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel body
• Stainless steel water tray
• Enamel pan support with fixed stand

سطح أمان زجاجي مقسى  •
زوبعة اللهب  •

اإلشعال الذاتّي بالكهربّية الناتجة عن الضغط  •
هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

صينية للمياه من الفوالذ المقاوم للصدأ  •
منصة دعم للمقالة من المعدن المطلي مع حامل ثابت  •

NG7092A
موقد غاز مزدوج
DOUBLE GAS BURNER 

• Temper glass panel with stainless 
steel body

• Whirlwind flame
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel water tray
• Enamel pan support with fixed stand

سطح أمان زجاجي مقسى  •
زوبعة اللهب  •

اإلشعال الذاتّي بالكهربّية الناتجة عن الضغط  •
هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

صينية للمياه من الفوالذ المقاوم للصدأ  •
منصة دعم للمقالة من المعدن المطلي مع حامل ثابت  •

GAS STOVES



NG5092G
موقد غاز مزدوج
DOUBLE GAS BURNER 

• 2 burner glass top
• Auto ignition
• 7mm tempered glass panel

2 أغطية رؤوس غاز زجاجية   •
نظام إشعال آلي  •

7 ملم سطح أمان زجاجي مقسى  •

NG5093G
موقد غاز ثالثي
TRIPLE GAS BURNER 

• 3 burner glass top
• Auto ignition
• 7mm tempered glass panel

3 أغطية رؤوس غاز زجاجية   •
نظام إشعال آلي  •

7 ملم سطح أمان زجاجي مقسى  •



PRODUCT
CATALOGUE25

NG8092GI
 موقد زجاجي علوي
GLASS TOP BURNER 

• Temper glass panel with black 
coating

• Infrared ray burner
• Up to 30% Energy saving
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel water tray
• Enamel pan support with fixed stand

لوح من الزجاج المقوى مطلي باللون األسود  •
موقد باألشعة تحت الحمراء  •

توفير طاقة حتى 30٪   •
اإلشعال الذاتّي بالكهربّية الناتجة عن الضغط   •

صينية للمياه من الفوالذ المقاوم للصدأ  •
منصة دعم للمقالة من المعدن المطلي مع   •

حامل ثابت

NG942T
موقد غاز مزدوج
DOUBLE GAS BURNER 

• Straight flame
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel panel
• Square enamel pan support

لهب مستقيم  •
اإلشعال الذاتّي بالكهربّية الناتجة عن الضغط  •

هيكل من الحديد الغير قابل للصد  •
مسند مقالي مربع من المينا  •

GAS STOVES



NG7092GSFN
موقد غاز مزدوج
DOUBLE GAS BURNER 

• Automatic ignition system
• 8mm tempered glass surface
• Equipped with FFD
   (Flame Failure Device)
• Full safety
• Stainless steel body
• Brass burner

نظام إشعال آلي  •
8 ملم سطح أمان زجاجي مقسى  •

FFD مجهز بـ  •
    )أداة التعامل مع فشل اللهب(

أمان كامل  •
هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

طبقة من النحاس  •

NG7093GSFN
موقد غاز ثالثي
TRIPLE GAS BURNER 

• Automatic ignition system
• 8mm tempered glass surface
• Equipped with FFD
   (Flame Failure Device)
• Full safety
• Stainless steel body
• Brass burner

نظام إشعال آلي  •
8 ملم سطح أمان زجاجي مقسى  •

FFD مجهز بـ  •
    )أداة التعامل مع فشل اللهب(

أمان كامل  •
هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

طبقة من النحاس  •



PRODUCT
CATALOGUE27

NG842SFN
موقد غاز مزدوج
DOUBLE GAS BURNER 

• Straight flame brass burner cap
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel panel
• Square enamel pan support
• With FFD
• Full safety

غطاء الموقد النحاسّي مستقيم اللهب   •
اإلشعال الذاتّي بالكهربّية الناتجة عن الضغط   •

لوح من الفوالذ الصلب   •
مشبك مرّبع  لألوعية بطالء خزفّي   •

FFD مجهز بـ  •
أمان كامل  •

NG845SFN
موقد غاز ثالثي
TRIPLE GAS BURNER

• Straight flame brass burner cap
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel panel
• Square enamel pan support
• With FFD
• Full Safety

غطاء الموقد النحاسّي مستقيم اللهب   •
اإلشعال الذاتّي بالكهربّية الناتجة عن الضغط   •

لوح من الفوالذ الصلب   •
مشبك مرّبع  لألوعية بطالء خزفّي   •

FFD مجهز بـ  •
أمان كامل  •

GAS STOVES

PRODUCT
CATALOGUE27


