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 عرض اسعار ا)جھزة والمواد ٢٠١٣م

سلمھم �      السادة العم	ء الكرام    

 الس	م عليكم ورحمة � وبركاتة

نشكر رغبتكم التعامل معنا وشراء احدث ا#جھزة المتخصصة في العناية بمظھر السيارات 
 الداخلي والخارجي وشركة الكون للتجھيزات المحدودة ھي امتداد لمجموعة البركات

سوبركلين والتي لھا باع طويل في بيع وتجھيز مراكز العناية بالسيارات ومراكز الصيانة 
دم لكم عرض اسعار بعض ا#جھزة والمواد المتخصصة ويسرنا ان نقوجميعھا تسليم جدة 
.العالمية عالية الجودة  

 م الجھاز وعملة الوحدة السعر
الف   ٢٠يبدأ السعر من 

 / سعودي 

خارج يغسل وينظف جھاز غسيل السيارات بالبخار للبودي من ال جھاز
 الجنوط المكينة ويعقم فتحات التكييف ايطالي كھرباء ديزل

١ 

الف / سعودي ٣٠  ٢ جھاز بخار بنفس الخواص السابقة لخدمة سيارتان في نفس الوقت جھاز 

الف / سعودي ٣٥ جھاز       سيارات في وقت واحد ٣جھاز بخار بنفس الخواص السابقة يخدم    ٣ 

عوديالف / س ٤٠ سيارات في وقت  ٤جھاز بخار بنفس الخواص السابقة لخدمة  جھاز 
 واحد 

٤ 

الف / سعودي ٣٨ جھاز غسيل بخار يغسل سيارتان من الخارج ويغسل السيارة من   جھاز 
 الداخل بالبخار مع الكنس والتعقيم سرعة جفاف الفرش بعد الغسيل 

٥ 

الف / سعودي ٤٣  مسدس خارجي وغسيل داخلي للفرش ٣جھاز غسيل بالبخار  جھاز 
التعقيم وسرعة لجفاف الفرش بعد الغسيلو والكنس  

٦ 

/ سعودي ١٣٠٠٠  ٧ جھاز غسيل للفرش الداخلي بخار وشامبو كھربائي ايطالي ستينلس جھاز 

الف / سعودي ١١ كھربائي تركي  بخار الداخلي للفرش غسيل جھاز جھاز   ٨ 
سعودي الف / ٢٢ ازجھ   ٩ جھاز غسيل الفرش الداخلي بالبخار الشامبو والرغوة كھربائي  
سعودي الف / ١٨  ١٠ جھاز غسيل السيارة بالماء خارجي وغسيل شامبو داخلي كھربائي جھاز  
الف / سعودي ١٣ بالرغوة كھربائي رجھاز غسيل المقاعد والفرش والكنب وستائ جھاز   ١١ 
الف / سعودي ١٣٠ سلة سيارات اتو ماتيكية بدون فرشمغ جھاز   ١٢ 
الف / سعودي ١٠  ١٣ جھاز غسيل دعاسات السيارة وعصرھا اتوماتيكي كھربائي جھاز 
الف / سعودي ١٢ ترل ١٢٠للكنس صناعية توربينية مكنسة مغاسل  جھاز   ١٤ 
الف / سعودي ٥  ١٥ مكنسة شفط اتربة واوساخ سائلة جھاز 

/ سعودي ٣٥٠٠ تر ل ٧٠مكنسة شفط وكنس اوساخ واتربة  جھاز   ١٦ 
الف / سعودي ٣ ترل ٦٠واتربة  اوساخ وكنس شفط مكنسة جھاز   ١٧ 
الف / سعودي  ٢٥ ترل ٤٠واتربة  اوساخ وكنس شفط مكنسة جھاز   ١٨ 
الف / سعودي ١٥ كھربائي  مستلزماتهايطالي مع كامل  ةجھاز غسيل رغوة الكرستالي جھاز 

خدم سيارتان في وقت واحدمسدس ي ٢  
١٩ 

/ سعودي ١٠٥٠٠  كھربائي مستلزماته كامل مع ايطالي ةالكرستالي رغوة غسيل جھاز جھاز 
سيارة واحدة يخدم ١ مسدس   

٢٠ 
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الف / سعودي ٢ عربة     قطعة متخصصة في العناية بالسيارة ١٠٨عربة الخبير مع عدد    ٢١ 
/ سعودي ٧٥٠٠ تر ل ٧٠ وأتربةاوساخ  مكنسة شفط وكنس جھاز   ٢٢ 
/ سعودي ٢٥٠  
/ سعودي ١٨٠  

 برميل
 برميل

ترل ٣٠لفرش امبو سوبر كلين لغسيل اش  
تر ل ٢٠شامبو   

٢٣ 

/ سعودي ٨٠  
/ سعودي ٧٠  
/ سعودي ٢٥  
/ سعودي ٢٥٠  

 جالون
 جالون

 بخاخ رش
 برميل

> أ < مزيل للبقع من الفرش   
>ب < مزيل البقع من الفرش   

>ج < ع من الفرش قمزيل الب  
تر ل ٢٠> د < مزيل بقع من الفرش   

 
٢٤ 

٢٥٠ / ليتر ٢٠منظف جلود وبEستيك  برميل   ٢٥ 
/ سعودي ٢٠٠  ٢٦ ملمع جلود وبEستيك  جالون 
/ سعودي ١٥٠  ٢٧ ملمع كفرات جالون 
/ سعودي ٢٢٠ ترل ٢٠منظف زجاج  برميل   ٢٨ 
/ سعودي ٢٢٠ ونجال   ٢٩ ملمع بودي السيارات بخار 
/ سعودي ١٦٠ ترل ٢٠مبو بخار غسيل سيارات خارجي شا برميل   ٣٠ 
/ سعودي ٢٠٠ ليتر ٢٠منظف محرك السيارات  برميل   ٣١ 
/ سعودي ١٤٠ ترل ٢٠ستالية ابيض للغسيل الخارجي رغوة كر برميل   ٣٢ 
/ سعودي ١٨٠ ترل ٢٠ل خارجي رغوة كرستالية ملونة غسي برميل   ٣٣ 

 قائمة اسعار مواد التلميع الساطع 

 م البيــــــــــــــــان الوحدة السعر بال/
9 سعودي ١٥٠  

9 سعودي ٧٥  
ترل  
ترل ٢/١  

رقم   منظف بوية ومزيل خدوش سطحية  
 ٢٠٠٠ -  ١٠٠٠ – ٥٠٠  

1 

9 سعودي ١٣٠ ترل    ١في  ٣منظف بوية وملمع ومزيل الخدوش  

٤٠٠٠ - ٣٠٠٠ -  ٢٥٠٠رقم   
2 

9 سعودي ١٣٠  3 بولش صنفرة ومزيل خدوش  جالون 

9 سعودي ١٣٠  4 منظف بوية وملمع سريع جالون 

9 سعودي ٢٢٠  5 ملمع نھائي سوبر شاين جالون 

9 سعودي ٤٠ ترل٢/١   6 ملمع نھائي سريع 

9 سعودي ٦٠ ترل ٢/١  ع وحماية من الطين ملم   7 

9 سعودي ٦٠ ترل ٢/١   8 منظف وملمع شمعات السيارات 

9 سعودي ١٣٠ ترل  مضمون لمدة عاممادة حماية البوية من البھتان    9 

9 سعودي ١٠٠ ممل٢٥٠   10 مادة حماية الفرش من السوائل والبقع 

9 سعودي ٢٠٠  11 ملمع جلود وب	ستيك برائحة الھيل جالون 

9 سعودي ٣٠ نظف كروم وجنوط م بخاخ   12 

9 سعودي ١٥٠  13 ملمع كفرات   
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كم لنا رنأمل ان يحوز عرضنا استحسانكم آملين ان نوفق لخدمتكم شاكرين ومقدرين اختيا
بنا للرد على جميع  باFتصالالعالمية عالية الجودة كما نأمل عدم التردد  بأجھزتناوثقتكم 

،،،استفساراتكم و� الموفق   

قبول جزيل الشكروتفضلوا ب  

 مع تحيات إدارة التجھيزات والوكاFت
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.اجھزة النطافة كامE وأسعار قائمة اسعار مواد نظافة الفرش وا)رضيات  

 م البيـــــــــــــــــــــــــان الوحدة السعر بال9
٢٥٠ 9  ٢٠ برميل 

ترل  

شامبو تنظيف السجاد الحرير والصوف 
 الطبيعي

١ 

٢٠٠ 9  ٢٠ برميل 
ترل  

الكنب والستائر بالبخار –نظيف السجاد تشامبو   ٢ 

٨٠ 9  ٤جالون  
ترل  

 ٣ مزيل بقع زيتية

٨٠ 9  ٤ جالون 
ترل  

 ٤ مزيل بقع ا#حبار والعصيرات

١٠٠ 9  ٤ جالون 
ترل  

 ٥ مزيل بقع القھوة والبقع المستعصية

٧٠ 9  ٤ جالون 
ترل  

 ٦ منظف الجلود والب	ستيك

٢٠٠ 9  ٢٠ لبرمي 
ترل  

منظف الزجاج والمرايا وواجھات ا#بنية 
 الزجاجية

٧ 

٣٠٠ 9  ٢٠ برميل 
ترل  

 ٨ معطر للفرش برائحة الھيل او النعناع

٢٠٠ 9  ٢٠برميل  
ترل  

معطرات بروائح الفاكھة  
ليمون،عنب،خوخ،نناسا  

....فراولة الخ،برتقال  

٩ 

٢٥٠ 9  ٢٠برميل  
ترل  

الشرب يكفي لتعقيم  منظف ومعقم خزانات مياه
خزان ٤٠  

١٠ 

٢٠٠ 9 /  ٢٠برميل  
ترل ٣٠  

الرخام والمزايكو –شامبو تنظيف السيراميك   ١١ 

٢٨٠ 9 منظف ارضيات يزيل بقايا الدھان للسيراميك  جالون 
 والمزايكو

١٢ 

٦٠ 9  ١٣ ملمع سيراميك أ جالون 
٥٥ 9  ١٤ ملمع سيراميك ب جالون 
٧٠ 9 ع رخام وجرانيتملم جالون   ١٥ 
٢٢٠ 9  ١٦ ملمع ستينلس ستيل جالون 
٧٠ 9  ١٧ منظف ستينلس ستيل جالون 
١٠٠ 9 ترل   ١٨ مواد حماية الفرش من البقع والسوائل 
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 م البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الوحدة السعر بال/
الف 9 ١٠٠  ٣عرض  )كمبيوتر( جھاز غسيل السجاد والموكيت تحكم آلي بالكامل جھاز 

 متر
1 

الف 9 ١٤٥ متر ٤عرض) كمبيوتر( بالكامل آلي تحكم والموكيت السجاد غسيل جھاز جھاز   2 

الف 9 ١٨٥  ٥عرض ) كمبيوتر( بالكامل آلي تحكم والموكيت السجاد غسيل جھاز جھاز 
الف 9 لجميع  ٣٠غ بللغسيل بالبخار بميمكن اضافة خاصية او متر

 ا#جھزة المذكورة اع	ه

3 

الف 9 ٢٨ م٢عصارة للسجاد خ	ل دقيقتين كھربائية عرض  جھاز   4 

الف 9 ٣٥ م٢،٥عرض  كھربائية دقيقتين خ	ل للسجاد عصارة جھاز   5 

الف 9 ٤٠ م٣ عرض كھربائية دقيقتين خ	ل للسجاد عصارة جھاز   6 

ف 9ال ٤٨ م٤عرض  كھربائية دقيقتين خ	ل للسجاد عصارة جھاز   7 

الف 9 ٦٠ م٥ عرض كھربائية دقيقتين خ	ل للسجاد عصارة جھاز   8 

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

الف 9 ١٥ الستائر والسجاد بالبخار –جھاز غسيل الكنب  جھاز   10 

الف 9 ٦ ھازج   11 جھاز إزالة البقع الصعبة وتنظيف وتعقيم ا#جھزة المنزلية بالبخار 

٣٥٠٠ 9  12 جھاز تعطير وتعقيم المنازل والمكاتب جھاز 

9 كبير ٧٥٠٠  
9 صغير ٥٥٠٠  

 13 جھاز غسيل الفرش الموكيت الكنب والستائر بالشامبو الفاتر عادي جھاز

الف 9 كبير ١٠  
9 صغير ٨٠٠٠  

الحار  بالشامبو والستائر الكنب الموكيت الفرش غسيل جھاز جھاز  14 

الف 9 ١٢ الجلدية بالرغوة مع الشفط  المفروشات غسيل جھاز جھاز   15 

٥٥٠٠ 9 سيراميك ورخام وأرضياتفراكة غسيل سجاد  جھاز   16 

الف 9 ١٠ ورخام سيراميك وأرضيات سجاد غسيل فراكة جھاز    
حات الكبيرةبراسين للمسا  

17 

٤٥٠٠ 9 وات ٣٥٠٠تر ل ٧٠مكانس كھربائية اتربة وشامبو وماء  جھاز   18 

٨٥٠٠ 9 المباني وخزانات المياه تجھاز غسيل ضغط عالي لUرضيات وواجھا جھاز   19 

الف 9 ٥٥  20 جھاز تنظيف مجاري التكييف المركزي بدون كاميرا جھاز 

الف 9 ٦٨ مراقبة ابكامير المركزي التكييف مجاري تنظيف جھاز جھاز   21 

الف 9 ٥٠ جھاز تنظيف وتعقيم الفرش بالبخار والشامبو وتنظيف خزانات المياه  جھاز 
سيراميكلوا#رضيات والرخام وا  

22 

٢٠٠٠ 9  23 جھاز دعك وفرك الكنب بفرشة متعدد السرعات كھربائي  جھاز 

الف 9 ٦٦  
الف 9 ٥٢  

 جھاز

= 

ل ميح مستلزماتهم مع ٣٠ بارتفاعجھاز تنظيف الزجاج لواجھات العمائر 
 على سيارة

م مع ١٨جھاز تنظيف واجھات العمائر الزجاجية والرخام بارتفاع 
يحمل على سيارة متنقلة مستلزماته  

24 

التركيب  ب مجاني شاملوالتدريويتحمل العميل اجور الشحن جميع ا#سعار تسليم مدينة جدة 
.مع جزيل الشكر متى لزم ا#مر لذلك وعلى العميل اسكان فني التركيب طوال فترة التركيب  


