
شيقل 2537: السعر  

“الخشبي” 3منقل ميجا شيف   

“الخشبي” 2منقل ميجا شيف   

شيقل 2364: السعر  

  شواءمنطقتي مقسمة إلى “ سم 84*  84”مساحة شواء كبيرة 

 يعمل على الغاز المسال 

 غطاء للمحافظة على الحرارة 

 مصمم من الخشب، مع رفين خشبيين على الجوانب 

 ميزان حرارة على الغطاء لمراقبة درجة الحرارة داخل المنقل 

 سريع في الوصول لدرجة الحرارة المناسبة، وسريع في تحضير وجبات الطعام 

 رف حديد داخل الغطاء، وذلك للمحافظة على درجة حرارة الطعام الجاهز 

 عجالت لتسهيل الحركة والتخزين 

 مساحة للتخزين تحت المنقل 

 صحي أكثر، وبنفس طعم منقل الفحم 

 

Save the Earth, Use the Power of Nature 

  مناطق شواءثالثة مقسمة إلى “ سم 56*  88”مساحة شواء كبيرة 

 يعمل على الغاز المسال 

 غطاء للمحافظة على الحرارة 

 مصمم من الخشب، مع رفين خشبيين على الجوانب 

 ميزان حرارة على الغطاء لمراقبة درجة الحرارة داخل المنقل 

 سريع في الوصول لدرجة الحرارة المناسبة، وسريع في تحضير وجبات الطعام 

 رف حديد داخل الغطاء، وذلك للمحافظة على درجة حرارة الطعام الجاهز 

 عجالت لتسهيل الحركة والتخزين 

 مساحة للتخزين تحت المنقل 

 صحي أكثر، وبنفس طعم منقل الفحم 

 

شيقل 3059: السعر  

“الخشبي” 4منقل ميجا شيف   

  مناطق شواءأربعة مقسمة إلى “ سم 48*  86”مساحة شواء كبيرة 

 يعمل على الغاز المسال 

 غطاء للمحافظة على الحرارة 

 مصمم من الخشب، مع رفين خشبيين على الجوانب 

 ميزان حرارة على الغطاء لمراقبة درجة الحرارة داخل المنقل 

 سريع في الوصول لدرجة الحرارة المناسبة، وسريع في تحضير وجبات الطعام 

 رف حديد داخل الغطاء، وذلك للمحافظة على درجة حرارة الطعام الجاهز 

 عجالت لتسهيل الحركة والتخزين 

 مساحة للتخزين تحت المنقل 

 صحي أكثر، وبنفس طعم منقل الفحم 
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Save the Earth, Use the Power of Nature 

“األسود” 4منقل ميجا شيف الحديدي   

شيقل  2418: السعر  

  أربعة مقسمة إلى “ سم  71 * 49”مساحة شواء كبيرة
 مناطق شواء

 يعمل على الغاز المسال 

 غطاء للمحافظة على الحرارة 

 مصمم من الحديد مع رفين من الحديد على الجوانب 

  ميزان حرارة على الغطاء لمراقبة درجة الحرارة داخل
 المنقل

  سريع في الوصول لدرجة الحرارة المناسبة، وسريع في
 تحضير وجبات الطعام

  رف حديد داخل الغطاء، وذلك للمحافظة على درجة حرارة
 الطعام الجاهز

  خزانة أسفل المنقل للتخزين، ولوضع جرة الغاز
 المستخدمة

 صحي أكثر، وبنفس طعم منقل الفحم 

 

 Stainless steel  4منقل ميجا شيف 

شيقل 3402: السعر  

  أربعة مقسمة إلى “ سم  71 * 49”مساحة شواء كبيرة
 مناطق شواء

 يعمل على الغاز المسال 

 غطاء للمحافظة على الحرارة 

  مصمم من مادةStainless steel مع رفين على الجوانب 

  تتوفر عين غاز إلستخدامات أخرى على أحد الرفوف
 الجانبية

  ميزان حرارة على الغطاء لمراقبة درجة الحرارة داخل
 المنقل

  سريع في الوصول لدرجة الحرارة المناسبة، وسريع في
 تحضير وجبات الطعام

  رف حديد داخل الغطاء، وذلك للمحافظة على درجة حرارة
 الطعام الجاهز

  خزانة أسفل المنقل للتخزين، ولوضع جرة الغاز
 المستخدمة

 صحي أكثر، وبنفس طعم منقل الفحم 
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