شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة

Alkone Co,Ltd

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠

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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تليفون  ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢مدير المعرض  ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤المعرض  ٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧فاكس ٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤
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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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