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٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤ فاكس ٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧ المعرض ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤ المعرض مدير ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢ تليفون  

 قائمة اسعار مواد نظافة الفرش وا�رضيات

� م البيـــــــــــــــــــــــــان الوحدة السعر بال
٢٥٠ �  ٢٠ برميل 

 ليتر
شامبو تنظيف السجاد الحرير والصوف 

 الطبيعي
١ 

٢٠٠ �  ٢٠ برميل 
 ليتر

الكنب والستائر بالبخار –شامبو انظيف السجاد   ٢ 

٨٠ �  ٤جالون  
 ليتر

 ٣ مزيل بقع زيتية

٨٠ �  ٤ جالون 
 ليتر

 ٤ مزيل بقع ا5حبار والعصيرات

١٠٠ �  ٤ جالون 
 ليتر

 ٥ مزيل بقع القھوة والبقع المستعصية

٧٠ �  ٤ جالون 
 ليتر

كمنظف الجلود والب7ستي  ٦ 

٢٠٠ �  ٢٠ برميل 
 ليتر

منظف الزجاج والمرايا وواجھات ا5بنية 
 الزجاجية

٧ 

٣٠٠ �  ٢٠ برميل 
 ليتر

 ٨ معطر للفرش برائحة الھيل او النعناع

٢٠٠ �  ٢٠برميل  
 ليتر

معطرات بروائح الفاكھة  
نناس،خوخ،عنب،ليمونا  

 برتقال،فراولة الخ....

٩ 

٢٥٠ �  ٢٠برميل  
 ليتر

ومعقم خزانات مياه الشرب يكفي لتعقيم  منظف
خزان ٤٠  

١٠ 

٢٠٠ � /  ٢٠برميل  
ليتر ٣٠  

الرخام والمزايكو –شامبو تنظيف السيراميك   ١١ 

٢٨٠ � منظف ارضيات يزيل بقايا الدھان للسيراميك  جالون 
 والمزايكو

١٢ 

٦٠ �  ١٣ ملمع سيراميك أ جالون 
٥٥ �  ١٤ ملمع سيراميك ب جالون 
٧٠ �  ١٥ ملمع رخام وجرانيت جالون 
٢٢٠ �  ١٦ ملمع ستينلس ستيل جالون 
٧٠ �  ١٧ منظف ستينلس ستيل جالون 
١٠٠ �  ١٨ مواد حماية الفرش من البقع والسوائل ليتر 
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٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤ فاكس ٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧ المعرض ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤ المعرض مدير ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢ تليفون  

 قائمة اسعار اجھزة ومعدات النظافة

ـانالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوحدة السعر بال#  م 
١٠٠ �الف   ٣عرض  جھاز غسيل السجاد والموكيت تحكم آلي بالكامل( كمبيوتر) جھاز 

 متر
1 

١٤٥ �الف  متر ٤عرض) كمبيوتر( بالكامل آلي تحكم والموكيت السجاد غسيل جھاز جھاز   2 

١٨٥ �الف   ٥عرض ) كمبيوتر( بالكامل آلي تحكم والموكيت السجاد غسيل جھاز جھاز 
الف � لجميع  ٣٠يمكن اضافة خاصية الغسيل بالبخار بمبغ و متر

 ا5جھزة المذكورة اع7ه

3 

٢٨ �الف  م٢عصارة للسجاد خ7ل دقيقتين كھربائية عرض  جھاز   4 

٣٥ �الف  م٢،٥عرض  كھربائية دقيقتين خ7ل للسجاد عصارة جھاز   5 

٤٠ �الف  م٣ عرض يةكھربائ دقيقتين خ7ل للسجاد عصارة جھاز   6 

٤٨ �الف  م٤عرض  كھربائية دقيقتين خ7ل للسجاد عصارة جھاز   7 

٦٠ �الف  م٥ عرض كھربائية دقيقتين خ7ل للسجاد عصارة جھاز   8 

٨٥٠٠ � مخرج متحرك ٤جھاز تجفيف الفرش بالھواء الحار  جھاز   9 

١٥ �الف  رالستائر والسجاد بالبخا – جھاز غسيل الكنب  جھاز   10 

٣ �الف   11 جھاز إزالة البقع الصعبة وتنظيف وتعقيم ا5جھزة المنزلية بالبخار جھاز 

٣٥٠٠ �  12 جھاز تعطير وتعقيم المنازل والمكاتب جھاز 

� كبير ٧٥٠٠  
� صغير ٥٥٠٠  

 13 جھاز غسيل الفرش الموكيت الكنب والستائر بالشامبو الفاتر عادي جھاز

يرالف � كب ١٢  
� صغير ٩٥٠٠  

الحار  بالشامبو والستائر الكنب الموكيت الفرش غسيل جھاز جھاز  14 

١٢ �الف  الجلدية بالرغوة مع الشفط  المفروشات غسيل جھاز جھاز   15 

٩٥٠٠ �  16 فراكة غسيل سجاد وارضيات سيراميك ورخام جھاز 

١٢ �الف  رخامو سيراميك وارضيات سجاد غسيل فراكة جھاز    
 براسين للمساحات الكبيرة

17 

٤٥٠٠ � وات ٣٥٠٠ليتر  ٧٠مكانس كھرباية اتربة وشامبو وماء  جھاز   18 

٨٥٠٠ �  19 جھاز غسيل ضغط عالي لQرضيات وواجھاز المباني وخزانات المياه جھاز 

٥٥ �الف   20 جھاز تنظيف مجاري التكييف المركزي بدون كاميرا جھاز 

٦٨ �الف  بكاميرة مراقبة المركزي التكييف مجاري تنظيف جھاز جھاز   21 

٥٠ �الف  جھاز تنظيف وتعقيم الفرش بالبخار والشامبو وتنظيف خزانات المياه  جھاز 
 وا5رضيات والرخام واسيراميك

22 

٢٠٠٠ �  23 جھاز دعك وفرك الكنب بفرشة متعدد السرعات كھربائي  جھاز 

ب جميع ا5سعار تسليم مدينة جدة والتدريب مجاني شاملة التركيب وعلى العميل اسكان فني التركيب طوال فترة التركي   

 


