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 شركة الكون للتجهيزات احملدودة شركة متخصصة يف جتهيز سيارات اخلدمات املتنثلة
من الخارج و تنظیف السودان لغسیل السیارات بالبخار مجموعة سیارات تم تجھیزھا لعمیل  في جمھوریة

و الشامبو و البخار مع شفط االو ساخ تنظیف و تلمیع داخلي و خارجي الفرش بالرغوة  

 

من الخارج و الداخل وتلمیع السیاراتصغیرة مجھزة لغسیل سیارة فان   

 

والدول العربیةالشحن لجمیع انحاء المملكة   
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والمنازلمجھزة لغسیل السیارات ماركة فوتون سیارة فان كبیرة   

 

وصناعة تایوانياسطول من السیارات مجھزة ماركة سي ام سي ماتور یاباني   
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من السیارات حسب حاجة العمیل ومقاسات مختلفةانواع یمكن تجھیز   
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  الخارج منوكتابة  ومصممة باستكراتیمكن شراء السیارة مجھزة بالكامل 

 5طریق شركة السیارات الغربیة المحدودة وتعطي الشركة  ومجھزة عن لةیمكن التقسیط السیارة كام
والماتور یابانيالفان تایواني  كیلو ضمان على السیارة ألف 100او  سنوات ضمان  

مالحظة : تم تجھیز مئات السیارات لعمالء داخل و خارج المملكة العربیة السعودیة في اكثر من 15 دولة 

 لدینا الخبرة و االجھزة و االمكانات و التدریب على التشغیل و كذلك الضمان على االجھزة . 

.وتلمیع السیاراتسیارات مجھزة لغسیل   

.مجھزة لتنظیف فرش المنازل سیارات  

.والمنازلسیارات مجھزة لتنظیف السیارات   

.والنقل العامسیارات مجھزة لتنظیف اتوبیسات الحج   

.والمباني الزجاجیة وجھات العمائرسیارات مجھزة لتنظیف   

.المیاه وتعقیم خزناتسیارات مجھزة لتنظیف   

.والمركزیةاالسبلت و الشباك سیارات مجھزة لتنظیف اجھزة التكیف  

.سیارات مجھزة لتنظیف المساجد  

.البنشرالزیت و واعمال تغیرالسیارات صیانة  ألعمالسیارات مجھزة   

 

واالحترامجزیل الشكر  وتقبلوا منا  

والتسویقمدیر المبیعات   

 عدنان عباس

  


