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اجھزة نظافة ارضيات وكنس مالعب رياضية و شوارع
السعر بال 0السعودي

البيان
جھاز تنظيف االرضيات الرخام و السيراميك و الموكيت سرعة امريكي ) نيكل -استنلس (

٧٥٠٠

جھاز تنظيف االرضيات و تلميعھا و تنظيف الموكيت سرعتين امريكي ) نيكل-استنلس (

٩٥٠٠

جھاز تنظيف االرضيات و تنظيف الموكيت سرعة واحدة فرشة مقاس  ١٥انش ) تركي (

٣٤٠٠

جھاز تنظيف االرضيات و تنظيف الموكيت سرعة واحدة

فرشة مقاس  ١٧انش ) تركي (

٤٢٠٠

جھاز تنظيف الموكيت بفرشتين صناعة تركي سرعة واحدة مقاس  ١٥انش ) تركي (

٩٠٠٠

جھاز تنظيف الموكيت و الستائر و الكنب بالبخار مع شفط اال وساخ ) تركي (

١٤٠٠٠

جھاز كنس و تمشيط السجاد والموكيت للمساجد و الصاالت الكبيرة مقاس صغير) تركي (

٨٠٠٠

جھاز كنس وتمشيط السجاد و الموكيت للمساجد و الصاالت مقاس وسط

٩٠٠٠

جھاز كنس و تمشيط السجاد و الموكيت للمساجد و الصاالت مقاس كبير

١٠٥٠٠

مكنسة  ٢ماتور  ٢٤٠٠وات مقاس  ٤٠لتر لالتربه و السوائل ) تركي (

١٧٠٠
٣٠٠٠

مكنسة  ٣ماتور  ٣٦٠٠وات مقاس  ٦٠لتر لالتربه و السوائل ) تركي (
مكنسة  ٣ماتور  ٣٦٠٠وات مقاس  ٧٠لتر لالتربه و السوائل )تركي (

٣٥٠٠

جھاز غسيل الكنب و الستائر بالبخار و الشامبو مع شفط االوساخ ) ايطالي (

١٣٥٠٠

جھاز جلي الرخام بديسكات الديموند

١٠٠٠٠

جھاز غسيل االرضيات و شفط االوساخ كھربائى صناعة تركي

٩٥٠٠

جھاز غسيل االرضيات و شفط االوساخ يعمل بالبطارية

١٢٠٠٠

عربة غسيل االرضيات وشفط االوساخ تعمل بالبطارية بمقعد قيادة

٣٧٠٠٠

سيارة كنس و غسيل الطرق و الساحات حمولة طن و نصف اوساخ

٢٩٠٠٠٠

سيارة كنس و غسيل الطرق و الساحات حمولة اثنين و نصف طن اوساخ

٤٥٠٠٠٠

سيارة كنس وغسيل الطرق و الساحات حمولة  ٤طن اوساخ

٥٥٠٠٠٠

سيارة كنس وغسيل الطرق و الساحات حمولة  ٦طن اوساخ

٦٩٠٠٠٠
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مالحظة  :الشحن داخل او خارج المملكة العربية السعودية على حساب العميل .
بالنسبة للعمالء خارج السعودية لمعرفة االسعار بالدوالر يقسم السعر بال 0على ٣٫٧٥
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