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عبــر مســيرة النجــاح منــذ عــام ١٩٦٢ م اســتطاعت شــركة            للتوكيــات التجاريــة أن تؤســس لهــا قاعــدة 

عريقــة مــن العمــاء. وحتــى هــذه اللحظــة تركــز جهودهــا البتــكار منتجــات جديــدة وذات جــودة عاليــة ســهلة 

اإلســتخدام . ممــا جعــل مــن شــركة               رائــدة فــي مجــال أوانــي الطهــي واألجهــزة الكهربائيــة المنزليــة
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غالية ماء استانلس استيل لينا

عنصر تسخين مخفي

يتم اتوماتيكيا إيقاف التشغيل عند غليان الماء

السالمة والحماية عند نقطة الغليان الجاف

سهلة التنظيف

غالية ماء استانلس استيل رمادي  

عنصر تسخين مخفي

حماية من التسخين الزائد

سطح خارجي مفاوم للحرارة و تصميم أمن

سهلة التنظيف

غالية ماء استانلس استيل لينا

عنصر تسخين مخفي

يتم اتوماتيكيا إيقاف التشغيل عند غليان الماء

السالمة والحماية عند نقطة الغليان الجاف

سهلة التنظيف 

غالية ماء بالستيك

مزودة بنظام حماية إليقاف التشغيل عند نفاذ الماء

مزودة بنظام تشغيل و إيقاف اتوماتيكي

عنصر تسخين مخفي

نافذة لرؤية مستوى الماء

سهلة التنظيف 

غالية ماء استانلس استيل كيون 

عنصر تسخين مخفي

حماية من التسخين الزائد

سطح خارجي مفاوم للحرارة و تصميم أمن

سهلة التنظيف

غالية ماء زجاج 

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية  
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Pieces

Pieces
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JN1854

STAINLESS STEEL KETTLE

PLASTIC KETTLE

STAINLESS STEEL KETTLE

PLASTIC KETTLE

STAINLESS STEEL KETTLE

GLASS KETTLE

KETTLE
غاليــات



3

غالية ماء استانلس استيل ديو

فلتر قابل لإلزالة

لوحة تسخين مخفية ٣٦٠ درجة

حماية ضد الغليان الجاف

ضوء المؤشر عند التشغيل

إغالق تلقائي عند االنتهاء من الغليان

Strix تحكم بنظام

غالية ماء استانلس استيل ستيب

فلتر قابل لإلزالة

لوحة تسخين مخفية ٣٦٠ درجة

حماية ضد الغليان الجاف

ضوء المؤشر عند التشغيل

إغالق تلقائي عند االنتهاء من الغليان

Strix تحكم بنظام

غالية ماء زجاج بسطح بالسيتك ماريا

فلتر قابل لإلزالة

لوحة تسخين مخفية ٣٦٠ درجة

حماية ضد الغليان الجاف

ضوء المؤشر عند التشغيل

إغالق تلقائي عند االنتهاء من الغليان

Strix تحكم بنظام

غالية ماء زجاج بسطح بالسيتك ماريا

فلتر قابل لإلزالة

لوحة تسخين مخفية ٣٦٠ درجة

حماية ضد الغليان الجاف

ضوء المؤشر عند التشغيل

إغالق تلقائي عند االنتهاء من الغليان

Strix تحكم بنظام

غالية ماء استانلس استيل تانيا

فلتر قابل لإلزالة

لوحة تسخين مخفية ٣٦٠ درجة

حماية ضد الغليان الجاف

ضوء المؤشر عند التشغيل

إغالق تلقائي عند االنتهاء من الغليان

Strix تحكم بنظام

غالية ماء زجاج ريما

فلتر قابل لإلزالة

لوحة تسخين مخفية ٣٦٠ درجة

حماية ضد الغليان الجاف

ضوء المؤشر عند التشغيل

إغالق تلقائي عند االنتهاء من الغليان

Strix تحكم بنظام
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غاليــات
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غالية ماء بالستيك “ لويا رمادي

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية  

غالية ماء بالستيك “ العمالقة

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية  

سهلة التنظيف

غالية ماء بالستيك “ لويا أسود

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية 

غالية ماء بالستيك نويا

مزودة بنظام حماية إليقاف التشغيل عند نفاذ الماء

مزودة بنظام تشغيل و إيقاف اتوماتيكي

عنصر تسخين مخفي

نافذة لروية مستوى الماء

سهلة التنظيف  

غالية ماء بالستيك “ لويا أحمر

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية

غالية ماء بالستيك نويا

مزودة بنظام حماية إليقاف التشغيل عند نفاذ الماء

مزودة بنظام تشغيل و إيقاف اتوماتيكي

عنصر تسخين مخفي

نافذة لروية مستوى الماء

سهلة التنظيف  
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PLASTIC KETTLE
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PLASTIC KETTLE

PLASTIC KETTLE

GLASS KETTLE

KETTLE
غاليــات
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غالية ماء زجاج سويت

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية  

غالية ماء زجاج ابيض 

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية  

غالية ماء زجاج رمادي 

عنصر تسخين مخفي

توقف اتوماتيكي

إضاءة داخلية  

220022002200 1.71.71.7 668
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غالية ماء استانلس استيل

مزودة بنظام حماية إليقاف التشغيل عند نفاذ الماء

مزودة بنظام تشغيل و إيقاف اتوماتيكي

عنصر تسخين مخفي

سهلة التنظيف 

20004.28
WattLiterPieces

JN2360
STAINLESS STEEL KETTLE

KETTLE
غاليــات
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عجانات
MIXERS
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عجانة هايبر ابيض

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر بلس  فضي

5 سرعات مع نابض التشغيل السريع

ميزة إضاءة الوعاء

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر بلس  ذهبي

5 سرعات مع نابض التشغيل السريع

ميزة إضاءة الوعاء

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر ابيض مع االحمر

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبراحمر 

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق
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MIXERS
عجانات
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عجانة هايبر ابيض

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

ملحق : مفرمة + فرادة + جك + مطحنة

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر ابيض مع االحمر

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

ملحق : مفرمة + فرادة + جك + مطحنة

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر ذهبي

5 سرعات مع نابض التشغيل السريع

ملحق : مفرمة + فرادة + جك + مطحنة

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر ذهبي

5 سرعات مع نابض التشغيل السريع

ملحق : مفرمة + فرادة + جك + مطحنة

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة هايبر احمر

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

ملحق : مفرمة + فرادة + جك + مطحنة

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق
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عجانة كيوتي

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة كيوتي

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

عجانة كيوتي

٦ سرعات مع نابض التشغيل السريع

وعاء إستانلس ستيل قابل للفصل لسهولة التنظيف

٣ أدوات / أداة للعجن وأداة للخلط وأداة للخفق 

قابلة للفصل لسهولة التنظيف

أرجل / قاعدة غير قابلة لإلنزالق

800800 800 44 4 44 4
WattWatt Watt LiterLiter Liter PiecesPieces Pieces

E02211E02215 E02214
CUTIE MIXERCUTIE MIXER CUTIE MIXER

MIXERS
عجانات
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MIXERS
عجانات

عجانة كيتشن

شاشة عرض ) LCD ( توضح السرعة والوقت

الدائرة الذكية تضمن سرعة التشغيل و ثباته مهما كان كمية العجين

تحتوي على ست سرعات مع خاصية التوقف

تحتوي على ثالث أنواع من أدوات الخلط: مضرب ، خفاقة ، 

وقاطع عجين ، كلها قابلة للفصل ولسهولة التنظيف.

أقدام تمنع االنزالق

عجانة كيتشن

شاشة عرض ) LCD ( توضح السرعة والوقت

الدائرة الذكية تضمن سرعة التشغيل و ثباته مهما كان كمية العجين

تحتوي على ست سرعات مع خاصية التوقف

تحتوي على ثالث أنواع من أدوات الخلط: مضرب ، خفاقة ، 

وقاطع عجين ، كلها قابلة للفصل ولسهولة التنظيف.

أقدام تمنع االنزالق

عجانة كيتشن

شاشة عرض ) LCD ( توضح السرعة والوقت

الدائرة الذكية تضمن سرعة التشغيل و ثباته مهما كان كمية العجين

تحتوي على ست سرعات مع خاصية التوقف

تحتوي على ثالث أنواع من أدوات الخلط: مضرب ، خفاقة ، 

وقاطع عجين ، كلها قابلة للفصل ولسهولة التنظيف.

أقدام تمنع االنزالق

150015001500 8.58.58.5 111
WattWattWatt LiterLiterLiter PiecesPiecesPieces

E02228/SE02228/GE02228/W
kitchen Mixerkitchen Mixerkitchen Mixer

NewNewNew
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MIXERS
عجانات

عجانة كيتشن ٤ في ١

شاشة عرض ) LCD ( توضح السرعة والوقت

الدائرة الذكية تضمن سرعة التشغيل و ثباته مهما كان كمية العجين

تحتوي على ست سرعات مع خاصية التوقف

تحتوي على ثالث أنواع من أدوات الخلط: مضرب ، خفاقة ، 

وقاطع عجين ، كلها قابلة للفصل ولسهولة التنظيف.

فرامة اللحم مع صانعة النقانق

خالط زجاجي سعة 1.5 لتر

طاحونة القهوة

عجانة كيتشن ٤ في ١

شاشة عرض ) LCD ( توضح السرعة والوقت

الدائرة الذكية تضمن سرعة التشغيل و ثباته مهما كان كمية العجين

تحتوي على ست سرعات مع خاصية التوقف

تحتوي على ثالث أنواع من أدوات الخلط: مضرب ، خفاقة ، 

وقاطع عجين ، كلها قابلة للفصل ولسهولة التنظيف.

فرامة اللحم مع صانعة النقانق

خالط زجاجي سعة 1.5 لتر

طاحونة القهوة

عجانة كيتشن ٤ في ١

شاشة عرض ) LCD ( توضح السرعة والوقت

الدائرة الذكية تضمن سرعة التشغيل و ثباته مهما كان كمية العجين

تحتوي على ست سرعات مع خاصية التوقف

تحتوي على ثالث أنواع من أدوات الخلط: مضرب ، خفاقة ، 

وقاطع عجين ، كلها قابلة للفصل ولسهولة التنظيف.

فرامة اللحم مع صانعة النقانق

خالط زجاجي سعة 1.5 لتر

طاحونة القهوة

150015001500 8.58.58.5 111
WattWattWatt LiterLiterLiter PiecesPiecesPieces

E02229/SE02229/GE02229/W
4in1kitchen Mixer4in1kitchen Mixer4in1kitchen Mixer

NewNewNew
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مضرب بيض أبيض

هيكل بالستيكي مع تصميم مدمج

مفتاح واحد به مهام اختيار السرعة وتحرير الغطاء

٦ سرعات مع تيربو وميزة التشغيل السريع

مع ملحقين خفاق / مضرب من االستانلس استيل 

المقاوم للصدأ

ميزة الوقوف الذاتي لسهولة التخزين

مضرب بيض

هيكل بالستيكي

مفتاح واحد به مهام اختيار السرعة

وتحرير الغطاء

5  سرعات

ملحق مخفق/مضارب من  االستانلس استيل

 المقاوم للصدأ

مضرب بيض

هيكل بالستيكي

مفتاح واحد به مهام اختيار السرعة

وتحرير الغطاء

5  سرعات

ملحق مخفق/مضارب من االستانلس استيل

 المقاوم للصدأ

300120 120
WattWatt Watt

      E024005/BW      E02422       E024005
HAND MIXERHAND MIXER HAND MIXER

MIXERS
 مضرب بيض

66 6
Pieces

مضرب بيض أبيض

هيكل بالستيكي مع تصميم مدمج

مفتاح واحد به مهام اختيار السرعة وتحرير الغطاء

٦ سرعات مع تيربو وميزة التشغيل السريع

مع ملحقين خفاق / مضرب من االستانلس استيل 

المقاوم للصدأ

ميزة الوقوف الذاتي لسهولة التخزين

300
Watt

      E024005/BB
HAND MIXER

6
Pieces

Pieces Pieces
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أفـــــران
OVENS
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فرن

باب بطبقتين من الزجاج  

صينية إضافية لسهولة إزالة األوساخ 

أرجل مطاطية لمنع اإلنزالق 

4 عناصر تسخين مستقيمة 

4 خيارات للتحكم بتوزيع الحرارة 

) علوي . سفلي . األثنين معًا (

مؤقت زمني 12٠ دقيقة مع جرس عن انتهاء الوقت 

فرن

باب بطبقتين من الزجاج  

صينية إضافية لسهولة إزالة االوساخ 

أرجل مطاطية لمنع اإلنزالق 

4 عناصر تسخين مستقيمة 

4 خيارات للتحكم بتوزيع الحرارة 

) علوي . سفلي . األثنين معًا (

مؤقت زمني 12٠ دقيقة مع جرس عن انتهاء الوقت 

22002400 7595 11
WattWatt LiterLiter PiecesPieces

E01101E01102
OVENOVEN

OVENS
أفران
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مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

٦ مستويات للطاقة

مؤقت زمني 99 دقيقة

مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

9 مستويات للطاقة

مؤقت زمني 99 دقيقة

ميكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

9 مستويات للطاقة

مؤقت زمني 99 دقيقة

مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

9 مستويات للطاقة

مؤقت زمني 99 دقيقة

700

900

900

1000

20

30

25

34

1

1

1

1

Watt

Watt

Watt

Watt

Liter

Liter

Liter

Liter

Pieces

Pieces

Pieces

Pieces

E01200

E01202

E01201

E01203

MICROWAVES

MICROWAVES

MICROWAVES

MICROWAVES

MICROWAVES
ميكرويف
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MICROWAVES
ميكرويف

مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

٦ مستويات للطاقة

مؤقت زمني ٣٠ دقيقة

مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

1٠ مستويات للطاقة

مؤقت زمني 99 دقيقة

مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

٦ مستويات للطاقة

مؤقت زمني ٣٠ دقيقة

مايكرويف

إعادة تسخين تلقائي

)E / لوحة تحكم )عربي

تذويب الطعام أوتوماتيكيًا

طهي بالموجات المتتابعة 

1٠ مستويات للطاقة

مؤقت زمني 99 دقيقة

700

1000

700

900

20

43

20

25

1

1

1

1

Watt

Watt

Watt

Watt

Liter

Liter

Liter

Liter

Pieces

Pieces

Pieces

Pieces

E01206

E01204

E01207

E01205

MICROWAVES

MICROWAVES

MICROWAVES

MICROWAVES
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ركن القهوة
COFFEE CORNER
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COFFEE CORNER
ركن القهوة

مطحنة قهوة 

السلطانية مصنوعة من االستانلس استيل

 المقاوم للصدأ

زر تشغيل آمن

سهلة التنظيف

محمصة القهوة الهوائية

وظيفة جديدة لتحميص حبوب القهوة بالهواء

تحميص حبوب القهوة في وقت واحد 

شاشة لضبط الوقت ، ضبط الوقت حسب الرغبة 

وقت تحميص حبوب القهوة من 2 - 5 دقائق.

غطاء علوي مع ميزة تجميع حبوب القهوة

محمصه قهوة 

تحكم بدرجة الحرارة 

تحمص القهوة 75٠ جرام في كل مرة

المقبض يستخدم  لقلب المقالة بعد االنتهاء

زر سهل للتشغيل والغلق

مصنوعة من األلمنيوم ومطلي بطبقة من التفلون

250

1600

800 120

100

750 12

4

4
Watt

Watt

Watt gram

gram

gram Pieces

Pieces

Pieces

JN0001

E02302

90653
COFFEE GRINDER

AIR COFFEE ROASTER

COFFEE ROASTER
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محضرة قهوة الفا

وعاء كبير يكفي من ) 1٠ - 12 ( كوب 

خزان ماء قابل لألنفصال مع مؤشر مستوى الماء

مفتاح سهل لتحكم بكثافة القهوة 

وظيفة مانع التقطير

ميزة المحافظة على حرارة القهوة أوتوماتيكي 

فلتر دائم مع مقبض

الحماية من الحرارة الزائدة 

محضرة قهوة ميني

وعاء يكفي من ) 4 - ٦ ( كوب 

خزان ماء قابل لألنفصال مع مؤشر مستوى الماء

مفتاح سهل لتحكم بكثافة القهوة 

وظيفة مانع التقطير

ميزة المحافظة على حرارة القهوة أوتوماتيكي 

فلتر دائم مع مقبض

الحماية من الحرارة الزائدة 

محضرة قهوة ميني

وعاء يكفي من ) 4 - ٦ ( كوب 

خزان ماء قابل لألنفصال مع مؤشر مستوى الماء

مفتاح سهل لتحكم بكثافة القهوة 

وظيفة مانع التقطير

ميزة المحافظة على حرارة القهوة أوتوماتيكي 

فلتر دائم مع مقبض

الحماية من الحرارة الزائدة 

1000600600 1.250.60.6 466
WattWattWatt LiterLiterLiter PiecesPiecesPieces

E03414E03415E03416
COFFEE MACHINEMINI COFFEE MACHINEMINI COFFEE MACHINE

COFFEE CORNER
ركن القهوة
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مكينة قهوة 3 في ا

سعة خزان الماء ٠.٦ لتر 

خزان ماء شفاف قابل لإلزالة 

مضخة 19 بار

كبسوالت إدخال وإخراج يدوي

مؤشر عندما تكون القهوة جاهزة

متوافقة مع ٣ أنماط مختلفة 

مكينة قهوة 3 في ا

سعة خزان الماء ٠.٦ لتر 

خزان ماء شفاف قابل لإلزالة 

مضخة 19 بار

كبسوالت إدخال وإخراج يدوي

مؤشر عندما تكون القهوة جاهزة

متوافقة مع ٣ أنماط مختلفة 

مكينة قهوة 3 في ا

سعة خزان الماء ٠.٦ لتر 

خزان ماء شفاف قابل لإلزالة 

مضخة 19 بار

كبسوالت إدخال وإخراج يدوي

مؤشر عندما تكون القهوة جاهزة

متوافقة مع ٣ أنماط مختلفة 

145014501450 0.60.60.6 444
WattWattWatt LiterLiterLiter PiecesPiecesPieces

E03402E03403E03404
COFFEE MAKER 3 IN 1COFFEE MAKER 3 IN 1COFFEE MAKER 3 IN 1

COFFEE CORNER
ركن القهوة

مكينة قهوة 3 في ا

سعة خزان الماء ٠.٦ لتر 

خزان ماء شفاف قابل لإلزالة 

مضخة 19 بار

كبسوالت إدخال وإخراج يدوي

مؤشر عندما تكون القهوة جاهزة

متوافقة مع ٣ أنماط مختلفة 

14500.64
WattLiterPieces

E03405
COFFEE MAKER 3 IN 1
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خالطــات
BLENDERS
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خالط امبريال

سرعة واحدة

شفرة عالية الجودة استانلس استيل

ملحقات : مبشرة ومطحنة من األستانلس استيل

جك : بالستيك

سهل التنظيف 

خالط متعدد الوظائف ٢3 وظيفة 

وعاء قطاعة مع شفرات من االستانلس االستيل

مناسبة لتقطيع وفرم اللحم والخضار

عصارة حمضيات مرفقة مع الجهاز

مجموعة اقراص تقطيع مع 4 شرائح  مختلفة 

قرص التقطيع من االستانلس االستيل الغير قابل للصدأ

قرص البطاطس المقلية االستانلس االستيل

قرص العجن واالستحالب

طاحونة الحبوب

خالط جراند 

سرعة واحدة مع ميزة التشغيل السريع لتحكم أفضل

شفرة عالية الجودة استانلس استيل

ملحقات : مبشرة ومطحنة من األستانلس استيل

جك : بالستيك

سهل التنظيف 

خالط مايتي 

1٠ سرعات مع ميزة التشغيل السريع لتحكم أفضل

شفرة عالية الجودة استانلس استيل

جك : زجاجي غير قابل للكسر

سهل التنظيف 

400

600

4501500 1.25

1.25

1.252 6

6

66
Watt

Watt

WattWatt Liter

Liter

LiterLiter Pieces

Pieces

PiecesPieces

JN1203

E02412

E06000E06018
IMPERIAL BLENDER

FOOD PROCESSOR

GRAND BLENDERMIGHTY BLENDER

BLENDERS
خالطات
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طقم خالط يدوي ٤ في ١

 سرعتان

عصا مصنوعة من االستانلس استيل

 مناسبة لخلط االغذية الساخنة

 خفاق بيض مصنوع من االستانلس استيل

 جك قطاعة بسعة 5٠٠ مل

 كوب مقياس بسعة ٦٠٠ مل

خالط يدوي

2 سرعتان

 مضرب استانلس استيل المقاوم للصدأ قابل للفك

 شفرات من  استنلس ستيل المقاومة للصدأ

وزن خفيف غير مزعج 

مسكة يد نحيفة ومريحة 

خالط يدوي

2 سرعتان

 مضرب  استانلس استيل المقاوم للصدأ قابل للفك

 شفرات من  استنلس ستيل المقاومة للصدأ

وزن خفيف غير مزعج 

مسكة يد نحيفة ومريحة 

طقم خالط يدوي ٤ في ١

 سرعتان

عصا مصنوعة من االستانلس استيل

 مناسبة لخلط االغذية الساخنة

 خفاق بيض مصنوع من االستانلس استيل

 جك قطاعة بسعة 5٠٠ مل

 كوب مقياس بسعة ٦٠٠ مل

400

300150

300 0.60.6 66
Watt

WattWatt

Watt LiterLiter PiecesPieces

 E02419

 E024001JN1230

E02420
HAND BLENDER SET EVA

HAND MIXERHAND MIXER

HAND BLENDER ISLA

1612
PiecesPieces

BLENDERS
خالطات
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عصارة حمضيات لورين

ميزة الدوران الستخراج عصير نقي.

مفتاح اوتوماتيكي للتشغيل وااليقاف 

وذلك عند الضغط على المخروط.

أجزاء سهلة التنظيف

صانعة الثلج 

قدرة صنع الثلج: 12 كلغ / 24 ساعة

سعة تخزين الثلج: ٠.8 كجم

سعة خزان المياه: 1.8 لتر

الهيكل : بالستيك

مفاتيح ) تشغيل / إيقاف (

٣ مؤشرات : الطاقة ، الجليد الكامل ، إضافة الماء

مكعبات الثلج في كل دورة: 9 قطع

عصارة فواكة ريلجينت استانلس استيل

مفتاح تشغيل سهل األستعمال

سرعتان 

انبوب العصر كبير ) سعة حبة فاكهة كبيرة (

ماطور عالي الجودة 

قفل آمان 

شفرات من األستانلس استيل

أجزاء سهلة التنظيف

4040 400 1.21.2 1212
WattWatt Watt LiterLiter PiecesPieces

E06005E05600/W JN1403
LAUREN JUICERICE MAKER FRUIT JUICER

6
Pieces

BLENDERS
خالطات
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حفالت المنزل
HOME PARTIES



28

صانعة الوافل قلب

تصنع 5 حبات وافل في نفس الوقت

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

صانعة الوافل دائري

تصنع 4 حبات وافل في نفس الوقت

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

صانعة الوافل مربع

تصنع 2 حبات وافل في نفس الوقت

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

700

700

700 5

4

2 8

8

10
Watt

Watt

Watt Peces

Peces

Peces Pieces

Pieces

Pieces

JN1362

JN1363

JN1909
WAFFLE MAKER

WAFFLE MAKER

WAFFLE MAKER

HOME PARTIES
حفالت المنزل

سخان ساندوتش كبير

سهل اإلستخدام 

لوح ثابت غير الصق

سهل التنظيف 

1100
Watt

E05311
SANDWICH MAKER

4
Pieces
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 ٦ في جهاز ١

لون أبيض

التشوروز + وافل + دونات + معمول + جوزية + وافل استيك

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

٦ في جهاز ١

لون رصاصي

التشوروز + وافل + دونات + معمول + جوزية + وافل استيك

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

7 في جهاز ١

سخان ساندوتش + توست + سمبوسة

 + وافل + دونات + معمول + جوزية

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

140014001400
6in16in17in1

222
WattWattWatt DeviceDeviceDevice PiecesPiecesPieces

E05330E05331JN1924
6 in 16 in 17 in 1

HOME PARTIES
حفالت المنزل
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صانعة المعمول

تصنع 12 حبة معمول في نفس الوقت

طبقة غير الصقة

سهلة التنظيف

آلة الفشار 

تعمل بالهواء الساخن 

تحضير الفشار بدون زيت 

تحتاج من 2 - 4 دقائق لتحضير الفشار

يمكن استخدام وعاء القياس كوعاء مذيب للزبدة

قدم مطاطية المضادة لإلنزالق

آلة الفشار 

تعمل بالهواء الساخن 

تحضير الفشار بدون زيت 

تحتاج من 2 - 4 دقائق لتحضير الفشار

يمكن استخدام وعاء القياس كوعاء مذيب للزبدة

قدم مطاطية المضادة لإلنزالق

آلة الفشار 

تعمل بالهواء الساخن 

تحضير الفشار بدون زيت 

تحتاج من 2 - 4 دقائق لتحضير الفشار

يمكن استخدام وعاء القياس كوعاء مذيب للزبدة

قدم مطاطية المضادة لإلنزالق

آلة الفشار 

تعمل بالهواء الساخن 

تحضير الفشار بدون زيت 

تحتاج من 2 - 4 دقائق لتحضير الفشار

يمكن استخدام وعاء القياس كوعاء مذيب للزبدة

قدم مطاطية المضادة لإلنزالق

14001200

12001200

1200 128
WattWatt

WattWatt

Watt PecesPieces

JN1915E02300/R/W

E02301/R/WE02301/W

E02300/W
COOKIE MAKERPOPCORN MAKER

POPCORN MAKERPOPCORN MAKER

POPCORN MAKER

12

88

12
Pieces

PiecesPieces

Pieces

HOME PARTIES
حفالت المنزل
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موازين
SCALES
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ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

222
batteriesbatteriesbatteries

E06101E06102E06107
ELECTRIC SCALEELECTRIC SCALEELECTRIC SCALE

SCALES
موازين

688
PiecesPiecesPieces
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ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

ميزان رقمي 

الحد األقصى 18٠ كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

أوتوماتيك الفتح والغلق 

شاشة إل سي دي  

2

2

22
batteries

batteries

batteriesbatteries

E06108

E06115

E06109E06110
ELECTRIC SCALE

ELECTRIC SCALE

ELECTRIC SCALEELECTRIC SCALE

SCALES
موازين

8

8

88
Pieces

Pieces

PiecesPieces

New

New

NewNew
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SCALES
موازين

ميزان طعام رقمي 

الحد األقصى 5 كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

شاشة إل سي دي  

ميزان طعام رقمي 

الحد األقصى 5 كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

شاشة إل سي دي  

ميزان طعام رقمي 

الحد األقصى 5 كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

شاشة إل سي دي  

ميزان طعام رقمي 

الحد األقصى 5 كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

شاشة إل سي دي  

ميزان طعام رقمي 

الحد األقصى 5 كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

شاشة إل سي دي  

ميزان طعام رقمي 

الحد األقصى 5 كيلو

قاعدة من المطاط المانع لإلنزالق 

شاشة إل سي دي  

222

222

batteriesbatteriesbatteries

batteriesbatteriesbatteries

E06112E06113E06114

E06104E06105E06106

ELECTRIC FOOD SCALEELECTRIC FOOD SCALEELECTRIC FOOD SCALE

ELECTRIC FOOD SCALEELECTRIC FOOD SCALEELECTRIC FOOD SCALE

121212

121212

PiecesPiecesPieces

PiecesPiecesPieces
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منتجات متنوعة
VARIETY OF PRODUCTS
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آلة تحضير اللقيمات 

صانعة لقيمات سهلة االستخدام والتنقل

ثالث فتحات العطاء ثالث كرات من اللقيمات في وقت واحد

إمكانية عمل 1٠٠ حبة لقيمات عند تعبئة الزبدية

سعة الزبدية ) 7٠٠مل (

سهولة التنظيف وفك الزبدية

مفتاح تشغيل سهل االستخدام

شاشة رقمية لحساب عدد اللقيمات

آلة تحضير اللقيمات 

الجهاز يعمل بالشحن

صانعة لقيمات سهلة االستخدام والتنقل

ثالث فتحات العطاء ثالث كرات من اللقيمات في وقت واحد

إمكانية عمل 1٠٠ حبة لقيمات عند تعبئة الزبدية

سعة الزبدية ) 7٠٠مل (

سهولة التنظيف وفك الزبدية

مفتاح تشغيل سهل االستخدام

شاشة رقمية لحساب عدد اللقيمات

آلة تحضير اللقيمات 

صانعة لقيمات سهلة االستخدام والتنقل

ثالث فتحات العطاء ثالث كرات من اللقيمات في وقت واحد

إمكانية عمل 1٠٠ حبة لقيمات عند تعبئة الزبدية

سعة الزبدية ) 7٠٠مل (

سهولة التنظيف وفك الزبدية

مفتاح تشغيل سهل االستخدام

شاشة رقمية لحساب عدد اللقيمات

68 6
WattWatt Watt

E05319E05333 E05320
SWEET BALL MAKERSWEET BALL MAKER SWEET BALL MAKER

44 4
PiecesPieces Pieces

SWEET BALL MAKER
 محضرة اللقيمات

New
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صانعة بلح الشام 

يخرج الجهاز ٣ قطع من العجين دفعة واحدة 

ُصمم الوعاء تصميًما يسهل وضع العجينة بداخله 

يحتوي الجهاز على حامل متحرك ووعاء مصمم تصميًما مميًزا

  يسهل عملية تنظيفه 

يحتوي الجهاز على مؤشر يوضح حالة عمل الجهاز 

وطاقة البطارية 

يتميز الجهاز بوجود خاصية التوقف والتشغيل التلقائية 

إمداد البطارية: 7.2 فولت تيار مستمر، 2٦٠٠ ملي أمبير في الساعة

8
Watt

E05337
“BALAH AL SHAM” MAKER

4
Pieces

New

BALAH AL SHAM
 صانعة بلح الشام
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مكنسة برميل

قوة في األداء

سهلة التنظيف واإلستعمال

تحكم دفق الهواء من المقبض

مزودة بمؤشر ألمتالء كيس الغبار

1600211
WattLiterPieces

 JN3603
Vacuum Cleaner

مكنسة برميل

قوة في األداء

سهلة التنظيف واإلستعمال

تحكم دفق الهواء من المقبض

مزودة بمؤشر ألمتالء كيس الغبار

1600181
WattLiterPieces

JN3604
Vacuum Cleaner

مكنسة برميل

قوة في األداء

سهلة التنظيف واإلستعمال

تحكم دفق الهواء من المقبض

مزودة بمؤشر ألمتالء كيس الغبار

1200151
WattLiterPieces

JN3609
Vacuum Cleaner

VACUUM CLEANER
مكانس
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طباخة ريم 

هيتر عالي الجودة 

جهاز حرارة قابل للتعديل

صمام آمان للحماية من الحريق  

مؤشر ضوء 

أقدام غير قابلة لإلنزالق 

طباخة ريم 

هيتر عالي الجودة 

جهاز حرارة قابل للتعديل

صمام آمان للحماية من الحريق  

مؤشر ضوء 

أقدام غير قابلة لإلنزالق 

طباخة ريم 

هيتر عالي الجودة 

جهاز حرارة قابل للتعديل

صمام آمان للحماية من الحريق  

مؤشر ضوء 

أقدام غير قابلة لإلنزالق 

2000

1250

2000

Watt

Watt

Watt

JN1300

JN1301

JN1302

REM BURNER

REM BURNER

REM BURNER

5

5

5

Pieces

Pieces

Pieces

REM BURNER
طباخات
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خبازة 

مقاس : 1٠ انش 

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة.

طبقة من التفيلون مانعة اللتصاق  الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

مؤشر إضاءة التشغيل والجاهزية

قاعدة مطاطية مانعة لالنزالق

خبازة 

مقاس : 12 انش 

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة.

طبقة من التفيلون مانعة اللتصاق  الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

مؤشر إضاءة التشغيل والجاهزية

قاعدة مطاطية مانعة لالنزالق

خبازة جرانيت

مقاس : 1٠ انش 

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة.

طبقة من التفيلون مانعة اللتصاق  الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

مؤشر إضاءة التشغيل والجاهزية

قاعدة مطاطية مانعة لالنزالق

خبازة جرانيت

مقاس : 12 انش 

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة.

طبقة من التفيلون مانعة اللتصاق  الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

مؤشر إضاءة التشغيل والجاهزية

قاعدة مطاطية مانعة لالنزالق

10001200 1000

1200

WattWatt Watt

Watt

E05304E05306 E05305

E05307

BREAD MAKERBREAD MAKER BREAD MAKER

BREAD MAKER

44 4

4

PiecesPieces Pieces

Pieces

HOT BREAD MAKER
خبازات
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صانعة كريب

 تصميم ذكي، سهلة الفك، بتصميم 4٠« 

كريب للعائلة، أداء ثابت، كفاءة عالية، وموفرة للوقت

مقابض سهلة المسك لصانعة الكريب

تحكم تلقائي بدرجات الحرارة / طبقة ألمونيوم 

طبقة مانعة لاللتصاق تعمل بشكل تلقائي

مقبض عازل للحرارة 

 

600
Watt

E05308
CREPS MAKER

4
Pieces

CREPE MAKERS
صانعة الكريب
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صانعة كريب متعددة المهام

تصنع عدد 9 كريب في كل مرة

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة  للحصول 

على طهي بمذاق شهي

طبقة مانعة اللتصاق الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

صانعة كريب متعددة المهام جراينت

تصنع عدد 12 كريب في كل مرة

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة  للحصول 

على طهي بمذاق شهي

طبقة مانعة اللتصاق الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

صانعة كريب متعددة المهام جرانيت

تصنع عدد 9 كريب في كل مرة

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة  للحصول 

على طهي بمذاق شهي

طبقة مانعة اللتصاق الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

صانعة كريب متعددة المهام

تصنع عدد 18 كريب في كل مرة

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة  للحصول 

على طهي بمذاق شهي

طبقة مانعة اللتصاق الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

صانعة كريب متعددة المهام

تصنع عدد 12 كريب في كل مرة

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة  للحصول 

على طهي بمذاق شهي

طبقة مانعة اللتصاق الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

صانعة كريب متعددة المهام جرانيت

تصنع عدد 18 كريب في كل مرة

مصنوعة من األلمونيوم عالي الجودة  للحصول 

على طهي بمذاق شهي

طبقة مانعة اللتصاق الطعام لتنظيف أسهل

مقابض من االستانلس استيل المقاوم للصدأ

1400

1600

1400

1800

1600

1800

Watt

Watt

Watt

Watt

Watt

Watt

E04404

E04407

E04405

E04408

E04406

E04409

CREPS MAKER

CREPS MAKER

CREPS MAKER

CREPS MAKER

CREPS MAKER

CREPS MAKER

4

4

4

4

4

4

Pieces

Pieces

Pieces

Pieces

Pieces

Pieces

CREPE MAKERS
صانعة الكريب
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سالقة بيض

دورين تكفي حتى 14 حبه في نفس الوقت 

جسم من البالسيتك 

زر سهل التشغيل واإليقاف

أرجل مطاطية مانعة لإلنزالق

سهلة التنظيف 

سالقة بيض

دورين تكفي حتى 7 حبه في نفس الوقت 

جسم من البالسيتك 

زر سهل التشغيل واإليقاف

أرجل مطاطية مانعة لإلنزالق

سهلة التنظيف 

400400
WattWatt

E02409E02410
EGG BOILEREGG BOILER

818
PiecesPieces

EGG BOILER
سالقة بيض
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مسن كهربائي

نظام الجهاز على مرحلتين سن السكين وتنعيمه

سريعة وسهلة اإلستخدم لسن جميع أنواع الشفرات

موزود بمفتاح تشغيل / إيقاف

40
Watt

JN6801
ELECTRIC KNIFE SHARPENER

4
Pieces

KNIFE SHARPENER
 مسن كهربائي
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BARBECUE GRILL
 شوايات

شواية جرانيت 

مقاس الشواية ٣5.5 في 25 سم 

صديقة للبيئة، طبق رخام سيراميك 

سهل التنظيف

طبق قابل لإلزالة 

حاوية لتجميع الزيت 

غطاء زجاجي

شواية جرانيت بخشب البامبو

مقاس الشواية 4٣ في 2٣ سم 

صديقة للبيئة، طبق رخام سيراميك 

سهل التنظيف

طبق قابل لإلزالة 

حاوية لتجميع الزيت 

التحكم بدرجة الحرارة مع مؤشر ضوئي عند التشغيل

شواية جرانيت بخشب البامبو

مقاس الشواية 4٣ في 2٣ سم 

صديقة للبيئة، طبق رخام سيراميك 

سهل التنظيف

طبق قابل لإلزالة 

حاوية لتجميع الزيت 

التحكم بدرجة الحرارة مع مؤشر ضوئي عند التشغيل

شواية جرانيت 

مقاس الشواية ٣5.5 في 25 سم 

صديقة للبيئة، طبق رخام سيراميك 

سهل التنظيف

طبق قابل لإلزالة 

حاوية لتجميع الزيت 

غطاء زجاجي

1650

18001800

1650
Watt

WattWatt

Watt

E04402

E04400E04401

E04403
BARBECUE GRILL

BARBECUE GRILLBARBECUE GRILL

BARBECUE GRILL

3

44

3
Pieces

PiecesPieces

Pieces
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دفاية

قاعدة قصيرة 

نطاق تدفئة يصل إلى ٣٦٠ درجة

حماية من الحرارة المضاعفة

مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة 

مفتاح تشغيل محكم الثبات

مؤقت ذأتي يعمل لمدة ٦٠ دقيقة 

دفاية

قاعدة قصيرة 

نطاق تدفئة يصل إلى ٣٦٠ درجة

حماية من الحرارة المضاعفة

مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة 

مفتاح تشغيل محكم الثبات

مؤقت ذأتي يعمل لمدة ٦٠ دقيقة 

دفاية

قاعدة قصيرة 

حماية من الحرارة المضاعفة

مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة 

مفتاح تشغيل محكم الثبات

200020002000
WattWattWatt

E0505E0506E0512
CERAMIC HEATERCERAMIC HEATERCERAMIC HEATER

666
PiecesPiecesPieces

CERAMIC HEATER
دفايات
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منقي الهواء

مرشح من 4 طبقات  

مستشعر مطوق للبيئة المحيطة 

٣ أنماط مختلفة ) آلي - يدوي - الليلي (

مراقبة لجودة الهواء

مؤقت حتى 12 ساعة

يغطي مساحة ٣٠ متر مربع 

زر آمان من األطفال 

منقي الهواء

منقي الهواء

٣ مراحل لضبط السرعة 

مستشعر مطوق للبيئة المحيطة 

مراقبة لجودة الهواء

يغطي مساحة 9 متر مربع 

سهل اإلستخدام

4545
WattWatt

E05402E05403
AIR PURIFIERAIR PURIFIER

11
PiecesPieces

AIR PURIFIER
منقي الهواء
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كاوية

قاعدة تيفلون غير الصقة

وظائف الكاوية جاف / بخار / رش 

خزان مياه سهل التعبئة سعة ٣2٠ مل

التحكم بالبخار متغير

وظيفة التنظيف الذاتي

التحكم في درجة حرارة متغيرة

الحماية من االرتفاع الزائد لدرجات الحرارة

كاوية

قاعدة تيفلون غير الصقة

وظائف الكاوية جاف / بخار / رش 

خزان مياه سهل التعبئة سعة ٣2٠ مل

التحكم بالبخار متغير

وظيفة التنظيف الذاتي

التحكم في درجة حرارة متغيرة

الحماية من االرتفاع الزائد لدرجات الحرارة

كاوية

قاعدة تيفلون غير الصقة

وظائف الكاوية جاف / بخار / رش 

خزان مياه سهل التعبئة سعة ٣2٠ مل

التحكم بالبخار متغير

وظيفة التنظيف الذاتي

التحكم في درجة حرارة متغيرة

الحماية من االرتفاع الزائد لدرجات الحرارة

كاوية

قاعدة تيفلون غير الصقة

وظائف الكاوية جاف / بخار / رش 

خزان مياه سهل التعبئة سعة ٣2٠ مل

التحكم بالبخار متغير

وظيفة التنظيف الذاتي

التحكم في درجة حرارة متغيرة

الحماية من االرتفاع الزائد لدرجات الحرارة

كاوية

قاعدة تيفلون غير الصقة

وظائف الكاوية جاف / بخار / رش 

خزان مياه سهل التعبئة سعة ٣2٠ مل

التحكم بالبخار متغير

وظيفة التنظيف الذاتي

التحكم في درجة حرارة متغيرة

الحماية من االرتفاع الزائد لدرجات الحرارة

كاوية

قاعدة تيفلون غير الصقة

وظائف الكاوية جاف / بخار / رش 

خزان مياه سهل التعبئة سعة ٣2٠ مل

التحكم بالبخار متغير

وظيفة التنظيف الذاتي

التحكم في درجة حرارة متغيرة

الحماية من االرتفاع الزائد لدرجات الحرارة

2000

220022002200

20002000
Watt

WattWattWatt

WattWatt

E05214

E05217E05218E05219

E05215E05216
Steam Iron

Steam IronSteam IronSteam Iron

Steam IronSteam Iron

10

888

1010
Pieces

PiecesPiecesPieces

PiecesPieces

STEAM IRONS
كاويات

NewNew

NewNew New

New
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STEAM IRONS
كاويات
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صائدة حشرات 

عدد : 2 لمبة 

مفتاح للتشغيل واإليقاف

تغطي مساحة 1٠ - ٣٠ متر مربع

صائدة حشرات 

عدد : 2 لمبة 

مفتاح للتشغيل واإليقاف

تغطي مساحة 8٠- 1٠٠ متر مربع

صائدة حشرات 

عدد : 2 لمبة 

مفتاح للتشغيل واإليقاف

تغطي مساحة 1٣٠ - 15٠ متر مربع

صائدة حشرات 

عدد : 2 لمبة 

مفتاح للتشغيل واإليقاف

تغطي مساحة ٣٠ - 5٠ متر مربع

صائدة حشرات 

عدد : 2 لمبة 

مفتاح للتشغيل واإليقاف

تغطي مساحة ٦٠- 8٠ متر مربع

2500

25002500

25002500
Volts

VoltsVolts

VoltsVolts

JN2109

JN2113JN2114

JN2111JN2112
INSECT KILLER

INSECT KILLERINSECT KILLER

INSECT KILLERINSECT KILLER

6

66

66
Pieces

PiecesPieces

PiecesPieces

INSECT KILLER
صائدة حشرات



  966+ 55 313 2470

  966+ 55 433 0113 جوال :

جوال :

  966+ 55 844 4648 جوال :

  966+ 55 200 3922 جوال :

  966+ 55 200 3480 جوال :

جنوب الرياض - حي العريجا االوسط
طريق المدينة المنورة

قبل صناعية ظهرة البديعة

جدة - حي الهنداوية شارع الميناء 
بالقرب من عمارة المجد

فرع الخالدية - مقابل بلدية العوالي

بريدة - شارع الصباخ (المياه سابقاً)
بجانب البنك األهلي

مركز صيانة الرياض 

مركز صيانة الدمام

مركز صيانــــة سكاكــامركز صيانة القصيم

مركز صيانة المدينة المنورة

مركز صيانــــة جدة

مركز صيانــــة خميس مشيط

حي الخليج – شارع الملك عبدالعزيز 
مقابل مركز اتحاد الجملة 

( المنطقة الشرقية )

سكاكا - أسواق الجملة 
 بجوار مؤسسة التحالف

  966+ 55 200 3130 جوال :

  966+ 55 200 7663 جوال :

حي المعزاب - طريق النقل الجماعي - بجوار 
الخطوط السعودية

مراكـز الصيانـة وقطع الغيـار

454 000 920الرقم الموحد : 
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المعلومات عن المنتج في هذا الكتالوج هو المرجع الوحيد. يرجـى أن تطلب من البائع الحصول على المعلومات الحالية

 للمنتج ألكثر دقة. الشركة المصنعة تحتفظ لنفسها بحق تقديم جميع أنواع التعديات دون إشعار مسبق.

The productioni information in this catalog is for reference only. please request the Salesman for the most 

current and accurate information. The manufacturer reserves the right to make all  kinds  of  modifications 

without prior notice.


