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اجھزة غسيل الحافالت و الشاحنات ضغط عالي
جھاز غسيل الحافالت بالرغوة الكرستالية و تنظيفھا بالضغط العالي بمسدسين غسيل بضغط  ١٧٠بار
صناعة ايطالى بسعر . ( ١٦٠٠٠
جھاز غسيل المحرك و تحت الحافلة ضغط  ٢٠٠بار صناعة تركي بسعر . ( ١٥٠٠٠
شامبو غسيل الحافالت رغوة كرستالية برميل عبوة  ٢٠٠لتر بسعر . ( ٧٥٠
جھاز غسيل ضغط  ٢٠٠بار حار و بارد . ( ٢٠٠٠٠

الدفعات  % ٥٠ -:دفعة تعاقد .
 % ٤٠عند التسليم في موقع العميل .
 % ١٠بعد التركيب و التدريب علي التشغيل و التنظيف .

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

التوريد  ٣٠ -:يوم من تاريخ التعاقد .

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
www.alkonesuperclean.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون  ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢مدير المعرض  ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤المعرض  ٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧فاكس ٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤

شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة

Alkone Co,Ltd

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠

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

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( على ٣٫٧٥
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اسعار اجھزة غسيل و تلميع السيارات بالبخار اوروبية الصناعة
الوصف

السعربال

جھاز بمسدس واحد بخار لغسيل و تلميع بودي السيارات من الخارج ) ايطالي (

٢٢٠٠٠

جھاز بمسدس واحد بخار مع الشامبو لغسيل وتلميع بودي السيارات و المحرك ) ايطالي الماني (

٢٤٠٠٠

جھاز بمسدسين بخار ========================================

٢٨٠٠٠

جھاز بمسدسين بخار بدون شامبو===================== ==)ايطالي سويدي (

٢٨٠٠٠

جھاز بمسدسين بخار مع الشامبو======================== ) ايطالي – سويدي (

٣٠٠٠٠

جھاز بمسدسين مع الشامبو و الملمع ===================== ) ايطالي – سويدي (

٣٢٠٠٠

جھاز بثالثة مسدس بخار بدون شامبو ====================== ) ايطالي سويدي (

٣١٠٠٠

جھاز بثالثة مسدس بخار بالشامبو ======================= ) ايطالي – سويدي ( ٣٣٠٠٠
جھاز بخار بثالثة مسدس بخار بالشامبو و الملمع =============== ) ايطاي – سويدي (

٣٥٠٠٠

جھاز بمسدسين بخار بدون شامبو يعمل مباشرة على بطارية السيارة بدون كھرباء )ايطالي سويدي ( ٣١٠٠٠
جھاز غسيل السيارات بالبخار من الخارج و فرش السيارات الجلد و القماش من الداخل بالشامبو
والبخار مع شفط االوساخ

٣٥٠٠٠

جھاز بمسدسين بخار ومعه جھاز غسيل بالضغط العالي و الرغوة الكرستالية ) ايطالي – سويدي (
) الجھاز متعدد االستخدام لغسيل السيارات و واجھات المباني و االرضيات وخزانات المياه (

٤٠٠٠٠

جھاز بمسدسين بخار معه جھاز الغسيل بالضغط العالي و الرغوة الكرستالية وجھاز تنظيف بالبخار
الفرش الجلد والقماش وشفط االوساخ ) متعدد االستخدام (

٤٥٠٠٠

جھاز بخار وشامبو لغسيل فرش السيارات و كنب المنازل و الستائر ) ايطالي (

١٣٠٠٠

جھاز غسيل فرش السيارات وفرش المنازل ) كنب – ستائر – سجاد ( بالشامبو الحار و البارد )تركي( ١١٠٠٠
جھاز غسيل فرش السيارات وفرش المنازل ) كنب – ستائر-سجاد ( بالشمبو البارد )تركي(

٦٥٠٠

جھاز تجفيف فرش السيارات )تركي(

٧٠٠٠

مكنسة شفط اتربة و سوائل  ٢٤٠٠وات  ٢ماتور بخزان  ٤٠لتر اوساخ )تركي(

١٨٠٠

مكنسة شفط اتربة وسوائل  ٣٦٠٠وات  ٣ماتور بخزان  ٦٠لتر اوساخ )تركي(

٣٠٠٠
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مكنسة شفط اتربة و سوائل  ٣٦٠٠وات  ٣ماتور بخزان  ٧٠لتر اوساخ )تركي(

٣٥٠٠

مكنسة توربينية لشفط االتربة  ٥٥٠٠وات ماتور توربيني بخزان  ١٢٠لتر اوساخ )تركي(

١٠٠٠٠
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اسعار مغاسل الحافالت و الشاحنات
الوصف
 -مغسلة بدون فرش

السعر بال(

الصناعة

٢٢٠٫٠٠٠

صيني

) غسيل ضغط عالي ماء  -رغوة -شطف – ملمع (

 مغسلة بثالث فرش) فرشة للجانب االيمن و فرشة للجانب االيسر وفرشة للسقف و الزجاج (

٣٢٠٫٠٠٠

صيني

) فرشة للجانب االيمن و فرشة للجانب االيسر وفرشة للسقف و الزجاج (

٣٩٠٫٠٠٠

ايطالي

) فرشة كبيرة وفرشة صغيرة لكل جانب وفرشة للسقف و الزجاج (

٣٤٠٫٠٠٠

صيني

 مغسلة بثالثة فرش مغسلة بخمسة فرش مغسلة بخمسة فرش٣٦٠٫٠٠٠

) فرشتين كبيرة لكل جانب وفرشة للسقف و الزجاج (

صيني

 مغسلة بخمسة فرش٤٥٠٠٠٠

) فرشتين كبيرة لكل جانب وفرشة للسقف و الزجاج (

ايطالي

 جھاز فلتره و تدوير المياه إلعادة استخدامھا من  ٣الى  ٤مراتيوفر من  ٦٠الى  % ٨٠المياه

٦٠٠٠٠

صيني

 جھاز فلتره و تدوير المياه إلعادة استخدامھا من  ٣الى  ٤مراتيوفر من  ٦٠الى  % ٨٠المياه

١٤٠٠٠٠

ايطالي

الدفعات  % ٦٠ :دفعة تعاقد.
 % ٣٠عند التسليم في موقع العميل.
 % ١٠بعد التركيب و التدريب علي التشغيل و التنظيف في موقع العميل .
الضمان  :التشغيل والضمان سنتين صيانة ايدي عاملة فك وتركيب و تشمل زيارة كل  ٤اشھر للفحص
و قطع الغيار مجاني لمدة عام للعيوب المصنعيه و يمكن تمديد الضمان لسنوات اخرى بعقد ضمان
سنوي شامل  .التوريد  ٩٠يوم من تاريخ العقد.
يتم تزويد العميل بالمواصفات الفنية حسب نوع المغسلة المختارة.
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٠

مالحظة  :البد من ان تكون االرضية مصبوبة خرسانة مسلح و مستوية و وجود نظام تصريف المياه
)مجاري التصريف ( و خزان للمياه النظيفة عند تركيب المغسلة و في حالة تركيب نظام فلتره و تدوير
المياه ال بد من و جود خزان لمياه الغسيل المستعملة في حالة عدم وجود الشروط المذكورة يقوم العميل
بتجھيزھا تحت اشرافنا و على حساب العميل .
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) اسعار الجملة لمواد النظافة الداخلية لفرش السيارات و الحافالت و مواد التنظيف الخارجي (
الوصف

العبوة

جالون  ٢٠لتر

شامبو غسيل رغوة و بخار ار سي
جالون  ٣٠لتر

١٤٠

برميل  ١٢٠لتر

٤٧٠

برميل  ٢٠٠لتر

٧٥٠

مزيل بقع ) شاي – قھوة – حبر – صدى ( سي ٢
برميل  ٢٠لتر

٢٥٠

برميل  ١٢٠لتر

٧٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١١٥٠

مزيل بقع ) عصائر – دم ( في اتش

جالون  ٤لتر

برميل  ٢٠لتر

٣٠٠

برميل  ١٢٠لتر

١٢٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٩٠٠

مزيل بقع ) الشحوم و الزيوت ( اول ان
برميل  ٢٠لتر

جالون  ٤لتر

جالون  ٤لتر

السعر بال(

١٠٠

٥٥

٨٠

١٠٠

٤٥٠
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٠

الوصف

العبوة

منظف جلود و بالستك

جالون  ٤ليتر

برميل  ٢٠لتر

١٥٠

برميل  ٣٠ليتر

١٨٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٢٠

برميل  ٢٠٠لتر

٨٥٠

ملمع جلود و بالستك
برميل  ٣٠لتر

برميل  ٢٠لتر

السعر

٤٠

٦٠٠

٨٥٠

جالون  ٤لتر

منظف زجاج
برميل  ٢٠لتر

٧٠

برميل  ٣٠لتر

٩٥

١٥

منظف ماتور ا

برميل  ٣٠لتر

٢٥٠

معطر ) ليمون – تفاح – جوافة

جالون  ٤ليتر

٥٠

منجة –خوخ – اناناس (

برميل  ٢٠لتر

١٨٠

برميل  ٣٠لتر

٢٥٠

برميل  ١٢٠لتر

٩٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٤٠٠
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٠

الوصف

العبوة

السعر

معطر ) فانيليا – شكوالتة – ھيل (

جالون  ٤لتر

٧٠

برميل  ٢٠لتر

٢٢٠

برميل  ٣٠لتر

٣٠٠

برميل  ١٢٠لتر

١١٠٠

برميل  ٢٠لتر

صابون تنظيف و تعقيم حمامات الحافالت
برميل  ٣٠لتر

٢٨٠

برميل  ١٢٠لتر

١٠٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٧٠٠

صابون رغوة غسيل السيارات من الخارج

برميل  ٢٠٠لتر

٢٠٠

برميل  ٢٠لتر

١٢٠

برميل  ٣٠لتر

١٦٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٠٠

٧٥٠

برميل  ٣٠لتر

صابون غسيل وتلميع السيارات
برميل  ١٢٠لتر

٨٥٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٦٠٠

٢٤٠

اقل كمية للتوصيل المجاني في جدة و مكة ھو  ١٢برميل مقاس  ١٢٠لتر على االقل .
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محطة العناية الكاملة بفرش الحافالت
اوال" -:
محطة غسيل فرش الحافالت الداخلي بالبخار و الشامبو و شفط االوساخ و تنظيف وتعقيم و تعطير
الحمامات ومجاري التكييف المحطة مكونة من :
الوصف

السعر بال( السعودي

 وحدة انتاج البخار ) ايطالي ( وحدة رش الشامبو ) ايطالي ( وحدة شفط االوساخ السائلة بخزان ستنلس ستيل  ١٤٠لتر ) ايطالي ( مكنسة توربينية لألتربة بخزان  ١٢٠لتر ) تركي ( وحدة التحكم و التشغيل جھاز التعطير و التعقيم ) كوري ( عدة تنظيف االجزاء البالستكية و الجلدية عدة تنظيف الكراسي القماش مع الفرش الخاصة بھا بكرة بلي للھواء المضغوط طول  ١٦متر كومبرسور ھواء  ٥٠٠لتر ) ايطالي ( عربة الخبير استلس استيل مع جميع مستلزمات التنظيف الداخلي مكونة من :) فرش عدة مقاسات – فوط ماكرو فيبر -فوط بخار – اسفنجات (  ١١٠قطعة
-

لي شفط االوساخ السائلة  ١٢متر ) عدد ( ١
لي شفط االتربة  ١٢متر ) عدد ( ١
لي رش الشامبو  ١٢متر ) عدد ( ١
لي رش البخار  ١٢متر ) عدد ( ١
مسدس ھواء ) عدد واحد (
مدخنة الھواء الحار معزولة حراريا
صندوق حماية اجھزة المحطة من االلومنيوم مع ھويات التبريد

٣٣٠٠٠
٥٠٠٠
٧٥٠٠
١٣٠٠٠
١٥٠٠
٣٢٠٠
٧٥٠
١٢٠٠
٣٥٠٠
١٠٠٠٠
٢٠٠٠
٦٠٠
٦٠٠
٤٥٠
١٢٠٠
٥٠
١٠٠٠
٢٠٠٠
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٠

ثانيا  -:مواد النظافة
-

شامبو تنظيف الفرش بالبخار ار سي برميل  ٢٠لتر ) عدد  ٢برميل (
مزيل بقع سي  ٢برميل  ٢٠لتر ) عدد  ١برميل (
مزيل بقع في اتش برميل  ٢٠لتر ) عدد  ١برميل (
مزيل بقع اول ان برميل  ٢٠لتر ) عدد  ١برميل (
منظف الجلود و البالستك برميل  ٢٠لتر ) عدد ا برميل (
ملمع الجلود و البالستك و الكفرات  ٢٠لتر ) عدد  ١برميل (
منظف الزجاج برميل  ٢٠لتر ) عدد  ١برميل (
عطورات عبوة جالون  ٤لتر ) عدد  ٦انواع (

( ٢٠٠
( ٢٥٠
( ٣٠٠
( ٤٥٠
( ١٥٠
( ٦٠٠
( ٧٠
( ٣٠٠

 التكلفة االجمالية للمحطة مع المواد ( ٨٨٨٧٠ :الدفعات  % ٧٠ :دفعة تعاقد
 % ٢٠عند التسليم في موقع العميل
 % ١٠بعد التركيب و التدريب علي التشغيل و التنظيف
الضمان  :سنتين صيانة ايدي عاملة فك وتركيب و ستة اشھر قطع غيار مجاني
التوريد  ٣٠:يوم من تاريخ العقد.
مالحظه :
ال بد من توفر الماء النظيف في الموقع و الكھرباء  ٢٢٠فولت  ٢فاز و  ٣٨٠فولت  ٣فاز
في مكان تركيب المحطة في حالة عدم توفر الماء او الكھرباء يتم ايصالھا على حساب العميل
التركيب و التدريب في موقع العميل في مدينة جدة و مكة المكرمة مجاني بقية المناطق اجرة الشحن و
اقامة العاملين على العميل .
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٠

) اسعار الجملة مواد النظافة للتصدير (

الوصف

العبوة

السعر بال(

شامبو غسيل ارضيات رخام و سيراميك مركز ٢٠ : ١

برميل  ٢٠لتر

٨٠

برميل  ٣٠لتر

١٢٠

برميل  ١٢٠لتر

٤٧٠

برميل  ٢٠٠لتر

٧٥٠

برميل  ٢٠لتر

١٠٠

برميل  ٣٠لتر

١٥٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٧٠

برميل  ٢٠٠لتر

٩١٠

برميل  ٢٠لتر

١٠٠

برميل  ٣٠لتر

١٥٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٧٠

برميل  ٢٠٠لتر

٩١٠

جالون  ٤لتر

٧٠

برميل  ٢٠لتر

٣٢٠

برميل  ٣٠لتر

٤٢٠

مزيل الدھان واالسمنت من االرضيات الرخام و لسيراميك

منظف و مطھر لألرضيات و الحمامات مركز ٣٠ : ١

ملمع ارضيات رخام و سيراميك ٢٠ : ١
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٠

الوصف

منظف زجاج

شامبو غسيل السجاد و الموكيت

شامبو غسيل رغوة و بخار ار سي

مزيل بقع الفرش) شاي – قھوة – حبر – صدى ( سي ٢

مزيل بقع ) عصائر – دم ( في اتش

السعر

العبوة

برميل  ٢٠لتر

٩٠

برميل  ٣٠لتر

١٢٥

برميل  ٢٠لتر

١٠٠

برميل  ٣٠لتر

١٤٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٦٠

برميل  ٢٠٠لتر

٩٠٠

جالون  ٢٠لتر

١٠٠

جالون  ٣٠لتر

١٤٠

برميل  ١٢٠لتر

٤٧٠

برميل  ٢٠٠لتر

٧٥٠

جالون  ٤لتر

٥٥

برميل  ٢٠لتر

٢٥٠

برميل  ١٢٠لتر

٧٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١١٥٠

جالون  ٤لتر

٨٠

برميل  ٢٠لتر

٣٠٠

برميل  ١٢٠لتر

١٢٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٩٠٠
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٠

الوصف
مزيل بقع ) الشحوم و الزيوت ( اول ان

السعر

العبوة
جالون  ٤لتر

١٠٠

برميل  ٢٠لتر

٤٥٠

جالون  ٤ليتر

٤٠

برميل  ٢٠لتر

١٥٠

برميل  ٣٠ليتر

١٨٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٢٠

برميل  ٢٠٠لتر

٨٥٠

برميل  ٢٠لتر

٦٠٠

برميل  ٣٠لتر

٨٥٠

جالون  ٤لتر

١٥

برميل  ٢٠لتر

٧٠

برميل  ٣٠لتر

٩٥

منظف ماتور ا

برميل  ٣٠لتر

٢٥٠

معطر ) ليمون – تفاح – جوافة

جالون  ٤ليتر

٥٠

منجة –خوخ – اناناس (

برميل  ٢٠لتر

١٨٠

برميل  ٣٠لتر

٢٥٠

برميل  ١٢٠لتر

٩٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٤٠٠

منظف جلود و بالستك

ملمع جلود و بالستك

منظف زجاج
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٠

الوصف

العبوة

السعر

معطر ) فانيليا – شكوالتة – ھيل (

جالون  ٤لتر

٧٠

برميل  ٢٠لتر

٢٢٠

برميل  ٣٠لتر

٣٠٠

برميل  ١٢٠ليتر

١١٠٠

برميل  ٢٠لتر

٢٠٠

برميل  ٣٠لتر

٢٨٠

برميل  ١٢٠لتر

١٠٠٠

صابون تنظيف و تعقيم حمامات الباصات

صابون رغوة غسيل السيارات من الخارج

صابون غسيل وتلميع السيارات

برميل  ٢٠٠لتر

١٧٠٠

برميل  ٢٠لتر

١٢٠

برميل  ٣٠لتر

١٦٠

برميل  ١٢٠لتر

٥٠٠

برميل  ٢٠٠لتر

٧٥٠

برميل  ٣٠لتر

٢٤٠

برميل  ١٢٠لتر

٨٥٠

برميل  ٢٠٠لتر

١٦٠٠

مالحظة  :الدوالر  ( ٣٫٧٥سعودي خصم  % ١٠على الطلبات بأجمالي  ١٥٠٠٠دوالر او اكثر
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٠

اسعار مواد الكروم الصيني والكوري
رقم الصنف

الوصف

A1 + A2

مركز الكروم نسبة الخلط

العبوة
١٨ : ١ : ١

============ ١ ١٩ : ١

B

السعر بال

 ٢كيلو

١٢٠٠

 ١كيلو

٣٤٠

K

============١٩ : ١

١كيلو

٣٤٠

S

============١٩ : ١

١كيلو

٢٧٠

----------------------------------------------------------------------------------------D 19

دھان اساس للحديد

 ١٥كيلو

١٥٠٠

D 33

دھان اساس للبالستك و الخشب

 ١٥كيلو

١٥٥٠

D 21

دھان اساس للزجاج و السيراميك

 ١٥كيلو

١٦٥٠

GH 8

مجفف ) ) ( D19 – D33 – D21

 ٣كيلو

٣٥٠

S 10

تنر )( D21 D19 - D33

 ١٥كيلو

٨٠٠

M 66

دھان حماية الكروم

 ١٥كيلو

١٢٠٠

GH 2

مجفف خاص ب ) ( M 66

 ٣كيلو

٣٥٠

S 22

تنر خاص ب ) ( M66

 ١٥كيلو

٨٠٠

SJ Y

لون اصفر محلول

 ١كيلو

٦٥٠

SJ B

= ازرق ==

 ١كيلو

٦٥٠

SJ G

= اخضر==

 ١كيلو

٦٥٠

SJ YG

= ذھبي رقم )  ( ١٠٥محلول

 ١كيلو

٧٠٠

SJ R

=احمر ==

 ١كيلو

٦٥٠
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٠

رقم الصنف

الوصف

العبوة

SFK

بودره كروم لون اسود

 ١كيلو

 ٧٥٠

SF G

======= ذھبي

 ١كيلو

 ٨٠٠

SF R

======= احمر

١كيلو

 ٧٥٠

SF B

======= ازرق

 ١كيلو

 ٧٥٠

====== نحاسي

SF BS

السعر بال

 ٨٠٠

 ١كيلو

اسعار اجھزة التنكيل
الوصف

السعر بال السعودي

-

جھاز تنكيل صغير

٣٥٠٠٠

-

جھاز تنكيل وسط

٥٠٠٠٠

-

جھاز تنكيل كبير

٦٥٠٠٠

-

فرن صغير لألجزاء الصغيرة

١٤٠٠٠

-

فرن  ٦ = ٣ * ٢متر مربع

٦٠٠٠٠

-

فرن  ١٢ = ٤*٣متر مربع

٨٠٠٠٠

-

جھاز تجفيف باألشعة تحت الحمراء

١٠٠٠٠

-

جھاز تجفيف باألشعة فوق البنفسجية

١٠٠٠٠

-

جھاز قياس نقاء ماء التنكيل

١٠٠٠

-

جھاز تنقية الھواء المضغوط الخاص

برش مواد من الرطوبة والزيت و التلوث

١٠٠٠٠
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٠

 مجموعة مواد تنكيل كاملة لعمل  ٥٠متر مربع من النيكل االمريكيلالستعمال الداخلي و الخارجي حديد و بالستك بسعر ١٣٠٠٠تكلفة المتر المربع تنكيل .( ٢٦٠

 مواد تنكيل امريكية كاملة لعمل  ١٠٠متر مربع من النيكل االمريكيلالستعمال الداخلي والخارجي حديد و بالستك بسعر  (٢٥٠٠٠تكلفة المتر المربع ( ٢٥٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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٠

مغاطس التخشيب و الترخيم و الطباعة
السعر بال السعودي

الوصف
-

مغطس التخشيب والطباعة مقاس متر

٣٠٠٠٠

-

مغطس التخشيب مقاس متر و نصف

٤٥٠٠٠

-

مغطس التخشيب مقاس مترين

٦٠٠٠٠

-

مغطس التخشيب مقاس مترين و نصف

٧٥٠٠٠

افالم التخشيب سعر المتر الطولي عرض  ٥٠سم

من  ٢٥الى  ٣٠

================= عرض  ٨٠سم

من  ٣٥الى  ٥٠

افالم كربون فايبر سعر المتر الطولي عرض  ٥٠سم

من  ٤٠الى  ٥٠

==================== عرض  ٨٠سم

من  ٥٠الى  ١٠٠

افالم رخام وجرانيت سعر المتر الطولي عرض  ٥٠سم

من  ٤٠الى  ٦٠

===================== عرض  ٨٠سم

من  ٦٠الى  ١٠٠

التدريب في مركزنا الخاص بالتدريب   ٥٠٠٠للشخص الواحد و اجرة الشحن على العميل من
مقرنا في جدة الى مكانة داخل او خارج المملكة.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
www.alkonesuperclean.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون  ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢مدير المعرض  ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤المعرض  ٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧فاكس ٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤

