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 تحاف*محطة العناية الكاملة بفرش ال

  -: "او+

ت الداخلي بالبخار و الشامبو و شفط ا+وساخ و تنظيف وتعقيم و تعطير حاف*محطة غسيل فرش ال 
  :الحمامات ومجاري التكييف المحطة مكونة من 

  السعر بال8 السعودي                        الوصف             

     ٣٣٠٠٠           )ايطالي ( وحدة انتاج البخار     -
    ٥٠٠٠            )ايطالي ( شامبو  وحدة رش ال -
   ٧٥٠٠    )ايطالي ( لتر   ١٤٠ستيل وحدة شفط ا+وساخ السائلة بخزان ستنلس  -
    ١٣٠٠٠        )تركي ( لتر  ١٢٠مكنسة توربينية ل;تربة بخزان  -
  ١٥٠٠              وحدة التحكم و التشغيل -

    ٣٢٠٠             )كوري ( جھاز التعطير و التعقيم   -
   ٧٥٠          ستكية و الجلديةعدة تنظيف ا+جزاء الب* -
    ١٢٠٠         عدة تنظيف الكراسي القماش مع الفرش الخاصة بھا -
  ٣٥٠٠            متر ١٦طول   بكرة بلي للھواء المضغوط -
  ١٠٠٠٠          )ايطالي ( لتر  ٥٠٠كومبرسور ھواء  -
       :عربة الخبير استلس استيل مع جميع مستلزمات التنظيف الداخلي مكونة من  -

  ٢٠٠٠    قطعة ١١٠) اسفنجات  –فوط بخار  - فوط ماكرو فيبر –سات فرش عدة مقا( 

   ٦٠٠          ) ١عدد ( متر  ١٢لي شفط ا+وساخ السائلة  -
  ٦٠٠             ) ١عدد ( متر   ١٢لي شفط ا+تربة  -
  ٤٥٠            ) ١عدد ( متر  ١٢لي رش الشامبو   -
  ١٢٠٠            ) ١عدد ( متر  ١٢لي رش البخار   -
  ٥٠              )عدد واحد ( مسدس ھواء  -
   ١٠٠٠            مدخنة الھواء الحار معزولة حراريا -

      ٢٠٠٠                صندوق حماية اجھزة المحطة من ا+لومنيوم مع ھويات التبريد -
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  مواد النظافة -:ثانيا 

    8 ٢٠٠)    برميل  ٢عدد ( لتر   ٢٠برميل   ار سيشامبو تنظيف الفرش بالبخار  -
  8 ٢٥٠      ) برميل  ١عدد ( لتر    ٢٠برميل    ٢سي مزيل بقع   -
  8 ٣٠٠       )برميل  ١عدد ( لتر   ٢٠برميل   في اتشمزيل بقع  -
  8 ٤٥٠       )برميل  ١عدد ( لتر  ٢٠برميل   اول انمزيل بقع   -
  8 ١٥٠      )عدد ا برميل ( لتر  ٢٠منظف الجلود و الب*ستك برميل  -
  8 ٦٠٠    )برميل  ١عدد ( لتر  ٢٠ت ملمع الجلود و الب*ستك و الكفرا -
  8 ٧٠        )برميل  ١عدد ( لتر  ٢٠منظف الزجاج برميل  -
 8 ٣٠٠        )انواع  ٦عدد ( لتر  ٤عطورات  عبوة جالون  -

  8 ٨٨٨٧٠: التكلفة ا+جمالية للمحطة مع المواد   -
 

  دفعة تعاقد%   ٧٠ :الدفعات 

  عند التسليم في موقع العميل%  ٢٠ 

  بعد التركيب و التدريب علي التشغيل و التنظيف%   ١٠

  سنتين صيانة  ايدي عاملة فك وتركيب و ستة اشھر قطع غيار مجاني : الضمان 

  .يوم من تاريخ العقد ٣٠:التوريد 

  :م*حظه 

  فاز  ٣فولت  ٣٨٠فاز و  ٢فولت  ٢٢٠+ بد من توفر الماء النظيف في الموقع  و الكھرباء 

  ة في حالة عدم توفر الماء او الكھرباء يتم ايصالھا على حساب العميل في مكان تركيب المحط


