شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة Alkone Co,Ltd
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اسعار اجھزة تنظيف الموكيت و السجاد والكنب و المالبس والبطانيات لعام ٢٠١٣
بال 0السعودي

البيان السعر

جھاز غسيل السجاد ) ألي ( تحكم كومبيوتر لغسيل السجاد بالشامبو البارد عرض  ٢متر

٩٠٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) ألي ( تحكم كومبيوتر لغسيل سجاد بالشامبو البارد عرض  ٣متر

١٢٠٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) ألي ( بالشامبو البارد والحار لغسيل السجاد عرض  ٣متر

١٤٥٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) ألي ( بالبخار و الشامبو الحار و البارد لغسيل السجاد عرض  ٣متر

١٥٥٠٠٠

جھاز غسيل السجاد) الي ( بالشامبو البارد عرض  ٤متر

١٥٠٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) الي ( بالشامبو البارد والحار لغسيل السجاد عرض  ٤متر

١٧٥٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) الي ( بالبخار و الشامبو الحار و البارد لغسيل السجاد عرض  ٤متر

١٨٥٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) الي ( لغسيل سجاد عرض  ٥متر

١٨٠٠٠٠

غسيل السجاد ) الي ( بالشامبو البارد والحار لغسيل السجاد عرض  ٥متر

٢٠٥٠٠٠

جھاز غسيل السجاد ) الي ( بالبخار و الشامبو الحار و البارد لغسيل السجاد عرض  ٥متر

٢١٥٠٠٠

) مالحظة  :جميع اجھزة غسيل السجاد المذكورة اعاله تحكم بالكومبيوتر (

عصار سجاد تجفيف  %٩٥خالل دقيقتين لسجاد عرض  ٢متر

٢٥٠٠٠

عصار سجاد تجفيف  %٩٥خالل دقيقتين لسجاد عرض  ٢٫٥متر

٣٤٠٠٠

عصار سجاد تجفيف  %٩٥خالل دقيقتين لسجاد عرض  ٣متر

٤٠٠٠٠

عصار سجاد تجفيف  %٩٥خالل دقيقتين لسجاد عرض  ٤متر

٥٠٠٠٠

جھاز ازالة الرطوبة من السجاد بعد العصر لجفاف % ١٠٠

١٥٠٠٠

جھاز تنظيف االرضيات و تنظيف الموكيت سرعة واحدة فرشة مقاس  ١٥انش

٣٤٠٠

جھاز تنظيف االرضيات و تنظيف الموكيت سرعة واحدة

فرشة مقاس  ١٧انش

٤٢٠٠

جھاز تنظيف الموكيت بفرشتين صناعة تركي سرعة واحدة مقاس  ١٥انش

٩٠٠٠

جھاز تنظيف الموكيت و الستائر و الكنب بالبخار مع شفط االوساخ

١٤٠٠٠
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تليفون  ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢مدير المبيعات  ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤المعرض  ٩٦٦١٢٢٠٦٢٦٠٧فاكس ٩٦٦١٢٦٦٨٧٤٢٤

شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة Alkone Co,Ltd
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٠

جھاز غسيل الكنب و الستائر بالبخار و الشامبو مع شفط االوساخ

١٣٥٠٠

جھاز ازالة االتربة من السجاد ) الي ( عرض  ٢متر

٣٠٠٠٠

جھاز ازالة االتربة من السجاد ) الي (عرض  ٣متر

٤٠٠٠٠

جھاز ازالة االتربة من السجاد ) الي ( عرض  ٤متر

٥٠٠٠٠

جھاز كنس و تمشيط السجاد والموكيت للمساجد و الصاالت الكبيرة مقاس صغير

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 لألتربه و السوائل

١٧٠٠

مكنسة  ٣ماتور  ٣٦٠٠وات مقاس  ٦٠لتر لألتربه و السوائل

٣٠٠٠

مكنسة  ٣ماتور  ٣٦٠٠وات مقاس  ٧٠لتر لألتربه و السوائل

٣٥٠٠

مكنسة توربينه  ٥٫٥٠٠وات مقاس خزان االوساخ  ١٢٠لتر اتربة لي شفط واحد

١٢٠٠٠

مكنسة توربينيه  ١١٠٠٠وات مقاس خزان االوسخ  ١٢٠لتر اتربة  ٢لي شفط

١٨٠٠٠

جھاز تعطير السجاد

٣٥٠٠

جھاز تغليف السجاد و الشراشف ) الماليات ( والبطانيات بالبالستك الشفاف

٣٥٠٠

جھاز غسيل البطانيات  ٥٠كيلو

٥٥٠٠٠

جھاز غسيل وتجفيف المالبس  ٣٠كيلو

٢٩٥٠٠

الشحن من مدينة جدة الى أي مكان في المملكة او خارجھا على حساب العميل لمعرفة االسعار بالدوالر يقسم قيمة
الجھاز على ٣٫٧٥

غسالة مالبس و بطانيات  ٣٠كيلو
غسيل حار او بارد مع العصر بالدوران السريع
MIXES WATER DETERGANTS AND SOFTENERS AUTOMATICLY
HOT AND COLD WATER WASHING AND SPIN DRYING IS AVALIABLE
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Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة
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غسيل حار او بارد مع العصر بالدوران السريع
MIXES WATER DETERGANTS AND SOFTENERS AUTOMATICLY
HOT AND COLD WATER WASHING AND SPIN DRYING IS AVALIABLE

الموديل

قوة الماتور
MODEL

MOTOR POWER (KW)
WM30

سرعة الدوران

حمولة المالبس او البطانيات

SPIN SPEED (RPM)

LOAD CAPACITY (KG)

600

30

7.5

DIMENSIONS : 100 cm* 135cm*175cm* 550kg

 سم١٠٠  سم االرتفاع١٠٠  سم العرض١٧٥ االرتفاع
! ٣٢٠٠٠ : السعر
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