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بیوگرافی شرکت-1  

.دینما یم تیفعال یخانگ یگاز تنور انواع ساخت در کیاتومات آالت نیماش و تجربه با و مجرب یفن کادر از یریگ بهره با و ساله نیچند تیریمد سابقه با کاال نود یدیتول شرکت  

 و داشته فرگاز یها اجاق به نسبت یخوب ییکارا که دارد کاربرد..... و تزای،پ  یماه ،مرغ، کلوچه ، ینیریش ، کی،ک نان انواع پخت یبرا آل دهیا یخانگ محصول کی یخانگ یگاز تنور

.دارند را ان دیخر توان هم جامعه درآمد کم طبقات که یبطور بوده یاقتصاد و مناسب اریبس دیخر متیق نظر از  

 یا کاره همه یگاز فر ها بازار در موجود گرید یفرگازها هشتم کی معادل یا نهیهز صرف با فقط تا ساخته قادر را زیعز انیمشتر شما تنورها نیا بفرد منحصر ساخت و یطراح

. دیباش داشته   

. کرد استفاده یخانگ یپز ینیریش فر عنوان به توان یم هم و پرداخت ینیریوش ک،کلوچهی،ک نان پخت به توان یم هم یعنی باشند یم منظوره دو تنورها نیا   

 پخت انبوه صورت به را ینیریش و کیک انواع توانیم و گرفته قرار لیر داخل در ها ینیس که لیر عدد دو همراه به که شده هیتعب یپز ینیریش ینیس عدد کی تنورها نیا داخل در

 نمود

 یچدن صفحه کی.  است شده نصب تنور سقف یگرید و تنور کف در یکی که باشد یم  مجزا شعله دو  یدارا یگاز تنور هر باشد یم آسان اریبس تنورها نیا با کار و استفاده نحوه

 یرو دیتوان یم دیدار را ان پختن قصد که یزیچ هر ای ینیریش و کیک قالب ای  نان ریخم شما و.  شود یم پخته  نییپا و باال از شعله دو  توسط که دارد قرار تنور وسط در هم گرد

 نگه گرم را چدن صفحه  تمام کنواختی بطور حرارت تا  شودیم داده قرار نییپا شعله وسط  هم کن پخش شعله کی شود پخته قهیدق چند عرض در تا. دیده قرار تنور یچدن صفحه

شود تیهدا رونیب به دودکش لوله شود استفاده بسته یفضا در اگر تا است شده هیتعب دودکش لوله یجا تنورها همه پشت در دارد  

کندیم یریجلوگ رونیب به حرارت انتقال از یمقدار که دارد قرار شهیش پشم یفلز جداره دو نیب و بوده جداره دو تنورها نیا انیمشتر سفارش به بنا  

است متر یسانت 32 متوسط و  کوچک یتنورها یبرا چدن صفحه اندازه  

است متر یسانت 38 بزرگ یتنورها یبرا چدن صفحه اندازه  

است متر یسانت 05 بزرگ یلیخ یتنورها یبرا چدن صفحه اندازه   

( است یبیتقر ها اندازه) است ریز شرح به اندازه چهار در  تنورها نیا ابعاد  

۵۴طول  cm *  ۵۴عرض cm *  ۵۴ارتفاع cm=تنور گازی کوچک 

۵۴طول  cm *  ۵۴عرض cm *  ۵۴ارتفاع cm=تنور گازی متوسط 

۴۵طول  cm *  ۴۵عرض cm *  ۴۵ارتفاع cm=تنور گازی بزرگ 

۵۴طول   cm *  ۵۴عرض cm *  ۴۵ارتفاع cm=تنور گازی خیلی بزرگ 
 

 

( است یبیتقر وزن) است ریز شرح به اندازه چهار در  تنورها نیا وزن  
 

لویک   22        یآپارتمان کوچک  

لویک 20 تا 22                            متوسط  

لویک 21 تا20                                 بزرگ  

لویک 35 تا 21                  بزرگ یلیخ  
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لوازم جانبی فر گازی -2  

 دو عدد پیچ تنظیم شعله از جنس پالستیک

 چهار عدد پایه پالستیکی پیچی

 شعله پخش کن

 سینی شیرینی پزی

 صفحه چدن تنور گازی

 

راهنمای نصب تنور گازی-3  

بعد از تحویل گرفتن فر درب ان را باز کنید اقالمی که در باال لیست شد در داخل فر میباشد ، پایه ها را به چهارگوشه زیر فر که مهره هایی در آن تعبیه شده ببندید سپس با توجه 

 به سطحی که قرار است فر قراربگیرد بگونه ای پایه ها را بچرخانید که فر در حالت تعادل و ترازقرار گرفته و هیچ گونه لرزش یا تکانی نداشته باشد

 پیچهای تنظیم را به محل های مورد نظر نصب کنید و از بسته بودن شعلها اطمینان حاصل فرمایید

 شعله پخش کن را روی شعله پایین قرار دهید

شلنگ گاز را محل مورد نظر وصل و با بست فلزی محکم کنید سپس به وسیله کف صابون یا مایع ظرفشویی از عدم نشتی گاز اطمینان حاصل فرمایید،حال فر گازی شما آماده 

 استفاده می باشد .

 

  نکایت ایمنی که حتما باید رعایت کنید-4

تنظیم و ریگالژ مخصوصا جهت اکسیژن رسانی از کف استفاده شود )بدون پایه ها هرگز استفاده نکنید (حتما باید از پایه ها جهت  -1  

. ل کارتن را بردارید و در جایگاه خود تعبیه نمایید و با مهره پایین تنظیم کنید تا روی شعله پخش کن محکم شودداخ  صفحه گرد چدنی ) ساج( -2   

. ببندید و از شیلنگ با کیفیت و مناسب استفاده کنید شیلنگ گاز را با بست فلزی مخصوص  3-  

دقیقه روشن کنید تا بوی رنگ شعله ها از بین برود )درب تنور باز باشد( 31تنور را در فضای باز و بیرون از اشپزخانه به مدت  -4  

. دشعله پایین را روشن کرده وبه دلخواه خود تنظیم نمایید تا صفحه چدن داغ و اماده پخت شو  5-  

. کنید استفاده مخصوص دستکش و بلند دار شعله فندک از  برای روشن کردن شعله ها مخصوصا شعله باال  6-  

قطع کرده خاموش شدن فورا جریان گاز را  صورت در ، نشود خاموش سرد و گرم  هنگام روشن بودن تنور درب را ارام باز و بسته نماید ، تا شعله ها بر اثر جابه جایی جریان هوای -7

مورد استفاده قرار میگیرد بیشتر دقت کنیدکپسول  ،درب تنور را باز کنید تا گاز داخل تنور تخلیه شود ،مخصوصا در تنورهایی که با نازل

. در مواقع خاموش بودن عالوه بر بسته بودن شیرهای شعله ها از بسته بودن شیر اصلی نیز اطمینان حاصل فرمایید -8  
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. باید از تمام جهات حداقل پانزده سانتی متر فاصله داشته باشد و در مجاورت اجسام و وسایل قابل اشتعال قرار نگیرد فر -9  

. برای تمیز کردن استیل و رنگ استاتیک فقط از پارچه نرم و نم دار استفاده کرده و خشک نمایید   11-  

. نمایید تست را گاز شیر و  شیلنگتوصیه میشود پس از چند بار استفاده از تنور اتصاالت ،   11-  

. در هر حالتی اعم از روشن یا خاموش بودن فر،باید دور از دسترس اطفال و کودکان قرار بگیرد-12  

. در مواقع استفاده حداکثر دقت را بکار ببرید تا مانع از هرگونه حادثه شوید-13  

دیکن یخودار فر درب یضرور ریغ کردن باز از حداالمکان دیکن یسع طبخ هنگام در-21  

. شودیم مرغ شدن خشک ای ماندن خام باعث شعله بودن کم ای و ادیز دیدار نگه متعادل حالت در شهیهم را شعله-20  

حتما موازین و نکایت ایمنی را رعایت کنید . -21  

 

 

مشخصات فنی تنورهای گازی -5  

 1- بدنه فلزی در چهار مدل تمام استیل ، نیمه استیل ، رنگی کوره ای و گالوانیزه بصورت دو جداره با پوشش میانی پشم شیشه

 2- تولید در چهار سایز اندازه کوچک ، متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ

 3-طراحی زیبا و قابلیت حمل و جابه جایی اسان

 4-  مورد استفاده با  کپسول و گاز شهری  ) در صورت تغییر گاز شهری به کپسولی یا برعکس حتما نازل تنور عوض شود (

 5- شیشه سکوریت چند میل )درب کامال شیشه(

 6- دارای دو شعله باال و پایین با ولوم های جداگانه و قابل تنظیم شعله 

 7- دارای پایه های پیچی ریگالژ )تنظیم ارتفاع(

 8- سینی مخصوص  جهت پخت نان،پیتزا،کیک و شیرنی

 9-شعله پخش کن

 11-استفاد از صفحه  چدنی )ساج( برای پخت نان

 11-قابلیت نصب جوجه گردان وسینی شیرینی پزی در صورت نیاز

 12-قابل استفاده در خانه و اشپزخانه بر روی میز، صفحه کابینت  و کف زمین در ویال  و ساختمان های  آپارتمانی
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 13-استفاده از شیر و لوازم گاز سوز درجه 1 و استاندارد

کرد خواهد اشغال را استفاده مورد مکان از کمی فضای شده، ساخته  اینکه در سایزهای متفاوتبا توجه به  -14  

، ضد خش و نسوز است جنس بدنه ساخته شده از ورق استیل نگیر -15  

تنور گازی در مدل های یک سینی ,دوسینی , سه سینی , چهار سینی , پنج سینی , شش سینی , هفت سینی و  هشت سینی تولید میشود.  -16  

 آن روی بر شده نصب  را راحت تر میکند، دمپر های )شعله پخش کن( ان  مجهز به دو شعله مجزا در قسمت باال و پایین با پیچ تنظیم جدا و صفحه متحرک چدنی که کار با-17

میشود غذایی مواد موضعی سوختن از مانع و شده فر در یکسان حرارت توزیع باعث  

 

 

 

کاربرد صحیح و استفاده بهتر در هنگام اشپزی و گرفتن نتیجه مطلوب و دلخواه-6  

طبخ نمایید فر گازیمهم نیست که می خواهید چه چیزی را در داخل   

رار دادن مواد غذایی در داخل فر،با حرارت مالیم روشن کنید،این رمز آشپزی با مرغ،پیتزا،شیرینی،کیک،تارت و... همیشه برای گرفتن نتیجه مطلوب هر دو شعله را یک ربع قبل از ق

ری که یا نان شما خشک میشود هر فری میباشد،فر سرد مانع از افزایش حجم]پُف[ کیک یا شیرینی شما میشود،در پخت پیتزا باعث ناهماهنگ پخته شدن خمیر و پنیر میشود طو

. یز باعث سوخته شدن سطح و خام ماندن ماندن مغز گوشت میشودیا پنیرتان،در پخت مرغ یا گوشت ن  

 

مشخصات بارز و جالب فرگازی-7  

 فر گازی از چهار مدل تمام استیل ،نیمه استیل ،رنگی کوره ای و گالوانیزه ساخته شده می باشد

 عالوه بر زیبایی ظاهری فر، بدنه آن در مقابل حرارت مقاوم بوده و تغییر رنگ نمیدهد

قسمت داخلی فر از ورق گالوانیزه و استیل  با کیفیت )درجه یک( می باشدکه عالوه برحرارت؛در برابر بخارات حاصل از پختن مواد غذایی نیز بسیار مقاوم بوده و زنگ نمیزند در 

 نتیجه عمر مفید فر باال رفته  و همه مشتریان  می توان  چندین سال  از این فر استفاده کنند

 عالوه بر ویژگی های فوق استفاده از ورق با کیفیت سطح صافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد لذا کار نظافت فر بسیار راحت ؛ سریع و آسان انجام می گیرد.

جهت جلوگیری از اتالف انرژی یک الیه پشم شیشه ای متراکم در بین الیه استیل و گالوانیزه قرار داده شده است که باعث میشود نتیجه مطلوب تری بگیرید و با کمترین مصرق 

پزی اسان با فر گازی  لذت ببرید .انرژی بهترین نتیجه و کیفیت را از مواد غذایی بگیرید و اوقات خوشی را در کنار خانواده سپری کرده و از اش  

 و خوشمزه های نان توانید می  نیز محسوب میشود که شما به سادگیتنور خانگی فر گازی عالوه بردارا بودن توانایی فرهای بزرگ وبرقی ،در امر شیرینی پزی و کیک،درواقع یک 

 شما به را  ی و سنتیروغن ، مغزدار های نان پخت توانایی است،که محلی ساج با آشپزی امکانات واقع در چدنی و گردان صفحه.کنید نوشجان و نموده تهیه منزل در محلی

 مرغ،گوشت،ماهی،سبزیجات جمله از غذاها انواع کردن گریل یا و کردن گرم توانایی ما شرکت گازی فر همان یا برقی،تنور های گریل و ماکرویو مضر و زا سرطان امواج میدهد،بجای

میکند ایجاد شما برای را  
 

.  دهید کاربرد تنور یا همان فر گازی ما به شما کمک میکند تا در اسرع وقت و به سادگی آن را نظافت کنید و در هر مکانی که دلخواه شماست قرارطرح ساده و پر   

تمامی این ارایه نمی کنند با ابداع فر گازی ما فرهای برقی،ماکرو فرها و فرهای تعبیه شده بروی اجاق گاز عالوه بر هدر دادن انرژی،زمان،سالمتی در اکثر اوقات نتیجه مطلوب را به 
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،به کرده و در وقت خود نیز صرفه جویی نموده اید ,  مشکالت حل شده و شما هر لحظه با کنترل مواد داخل فر بهترین کیفیت را بدست آورده در عین حال از حداقل انرژی استفاده

 عالوه امواج مضر دیگر سالمتی شما را تهدید نمیکند

 

یگاز تنور با پخت قابل ییغذا مواد-8  

 

*** کلوچه و یروغن نان انوان *** 

*** یسنت و یمحل نان انواع *** 

*** یسبز کوکو و کباب انواع *** 

*** انیبر مرغ *** 

*** یماه *** 

 ***گوشت***

*** تزایپ *** 

*** ریکمپ ای یتنور ینیزم بیس *** 

*** جاتیسبز *** 

*** کیک یانوا *** 

*** ینیریش انواع *** 

باشندیم دارا را فر در لیگر ای پخت تیقابل که ییغذاها تینها یب و  

 

یگاز تنور فرد به منحصر یژگیو-9  

 

دیکن هیته یسنگ یزید  یگاز فر داخل در دیتوان یم شده ذکر ها یخوراک و غذاها هیته بر عالوه شما  

دیینما استفاده پز آرام عنوان به ما فر از خوشمزه یها خورشت ای افتاده جا ییپلو ای خوشمزه گید ته کی هیته ی برا دیتوان یم نیهمچن  

 یژگیو نیداراست،ا را خود محور حول دنیرخچ تیقابل که باشد یم فشرده چدن از صفحه جنس.باشد یم فر متحرک اهرم و دوار ما،صفحه شرکت یخانگ فر بارز اتیخصوص از

 هم با آنها اندازه و مواد جنس که آنجا د،ازیبگذار فر داخل همزمان را ییغذا ماده نوع چند ،مثال دیکن تیریمد را خود ییغذا مواد شدن پخته دیبتوان یسادگ به که شود یم باعث

 ای و ییغذا مواد ییجابجا عمل و شودیم تیهدا فر از رونیب به دوار صفحه چپ جهت در اهرم حرکت با یبسادگ تحال نیا ،در است متفاوت باهم مواد شدن پخته سرعت ستین یکی

. ردیگیم انجام یآسان به کسان،ی شدن پخته جهت از مواد کردن کنترل  

 کردن کار اهرم نیا.بود نخواهد غذا کنترل یبرا داغ فر به صورت کردن کینزد یبرا یلزوم گری،د کرد نخواهد برخورد فر یداخل جدار به شما یها دست چوقتیه یژگیو نیا وجود با

. آورد یم ارمغان به شما یبرا را یمنیا  

. ببرند لذت یاشپز از یخود خانواده کانون ،در مناسب تیفیک ،با تی،امن آسوده الیخ با تا است مهمتر یامر هر از ما یبرا کاربران تیامن فوق، یژگیو بر عالوه  
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یگاز تنور متحرک چدن صفحه یژگیو-01  

 

باشد یم دارا آنرا ینگهدار و حرارت جذب تیحرارت،قابل تحمل قدرت بر عالوه که است یاژیآل چدن  

 با یفر یبرا که شود یم استفاده متر یلیم پنج چدن استاندارد از یگاز یفرها در رود،ما یم باالتر زین آن رارتح یونگهدار جذب قدرت باشد شتریب چدن ضخامت هرچه

 یچدن صفحه شده داغ با بعالوه شده همزمان و کدستی  بصورت ییغذا مواد شدن پخته باعث گرما همرفت انیجر تیهدا با و باشد یم مناسب و یعال اریبس ابعاد نیا

. ابدی یم کاهش شما یانرژ مصرف  

  ریغ حرارت و روغن بدون شود یم هیتوص که جاتیسبز از یبعض ای و ازیپ ای یتنور ینیزم بیس رینظ ها یخوراک از یبعض در

. است چدن صفحه با یسنت یگاز تنور نهیگز نیبهتر شود طبخ میمستق  

شد دیخواه مند بهره خوشمزه و یمیسالم،رژ یغذا کی ،از فر سهیک ای ینومیومآل لیفو به ازین بدون یچدن صفحه یبرو فوق مواد دنیچ با یسادگ به که  

 

کاال نود شرکت کاره همه یگاز فر یژگیو -00  

 است شده لیتبد شرکت ساخت یگاز یفرها نیپرفروشتر از یکی به آن کیش یطراح و ساخت در باال تیفیک لیبدل فر نیا

 قرار گرفته است A ژی در کالسدر طراحی فر گازی مدل از نمونه های اسپانیایی شاین دیزاین الگوبرداری شده به گونه ای میزان مصرف انر 

کیلو گرم متغیر بوده و از این لحاظ میتوان به راحتی آن را جابجا و بدون نیاز به دانش فنی به راحتی  0۵کیلو گرم تا  0۵وزن کلی این فر در حدود  

 نصب و استفاده کرد

ای ضد ضربه و بسیار مقاوم در مقابل حرارت می باشد، شیشه های وجه تمایز فرهای ساخت شرکت با نمونه های موجود در بازار، استفاده از شیشه ه 

 مدل بسیار شفاف بوده و امکان روئیت مواد غذایی در حال پخت را به کاربر میدهد . فر خانگی نصب شده بر روی

 پایه های چرخشی موجود در زیر فر، جهت ترازبندی دقیق و استفاده آسان در سطوح نا هموار بسیار مناسب است 

باشد یم دارا را فر با پخت تیقابل که ییغذاها تمام و یتنور ینیزم بی،مرغ،سی،ماهینیریتزا،شیپ انواع پخت یبرا مناسب فر نیا  

  

دارند را باشد یم غذا کردم گرم به ازین که ییفودها فست و ها شاپ یکاف رستورانها، در استفاده تیقابل فر نیا   

آنهاست یبرا یمناسب نیگزیجا فرها نیا باشند، یم خطرناک اریبس ویکروویما یها فر از شده ساتع یها اشعه  
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