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  بالكامل أتوماتیكیةالسیارات بدون فرش  لمغاس

   السیارات) ھوتجفیف وغسیل شاسی والشامبو وتلمیعبالماء  (غسیل

  

  .العمیل طلب حسب وتصامیم بالوان متوفرة الونیتات و السیارات انواع جمیع لغسیل اوربیة مغاسل
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لایر) ألف 240 السعروتركي (ي فرنسوي تحكم الماني وقطع ایطال االبعاد وبرنامجبنظام حركة ثالثي  تعمل  

  متعددة البرامج ة بثالثة فرشیاوتوماتیك سیارات مغاسل

  )السیارات ھشاسی وغسیل وتجفیف والشامبو وتلمیع بالماء (غسیل
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  لایر ألف 230 السعر:مختلفة متوفرة بتصامیم والوان  برامج للغسیل ثالثةتحتوي على  المغسلة
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  لایر ألف 140تحت السیارة  وبدون غسیلالسعر بدون مجفف  •

   لایر  ألف 200السعر بالمجفف وغسیل تحت السیارة  •

 ھذه المغاسل سریعة واقتصادیة. وتعتبرحد فقط ولھا برنامج غسیل وا
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  لایر ألف 120 الشاسیھ السعر وبدون غسیلغسیل سریع بدون تجفیف  •
  لایر ألف 180غسیل وتجفیف وغسیل الشاسیھ  •

 للغسیل.الغسیل وفیھا برنامج واحد فقط  وسریعةالمغاسل اقتصادیھ   
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 مغاسل خمسة فرش كبیرة اتوماتیك بالكامل

البرامج الختیار نوع الغسیل لجمیع احجام السیارات متعددة  

 

 

  .أوروبیةمیع المغاسل صناعھ ج لایر ألف 270الشاسیھ السعر  وتجفیف وغسیلغسیل وتلمیع  •
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  الف لایر 300 بسعر:والثالجات الصغیرة  تلألوتوبیسا أتوماتیكیةمغاسل  •
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  الف لایر 500 بسعر:لایر ومغاسل سبعھ فرش  ألف 450 بسعر:مغاسل نفقیھ للسیارات متوفرة بخمس فرش 

  اتوماتیك للسیارة ویتم غسیل وتلمیع وتجفیف السیارة بالكامل واستالمھا من الجانب االخر سحاب علىتحتوي 
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لایر   ألف 350 بسعر:وثالجات ثالثة فرش مع مجفف  باصات أتوماتیكیةمغاسل   
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  االمریكیة:اذرعھ متخصصھ للمغاسل الیدویة علي الطریقة 

  لایر  4000 – 3000سعر الذراع المفرد لغسیل السیارة من  •
  لایر  5800سعر الذراع المجوز  •
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  لایر 2500ذراع تنظیف شاسیھ السیارة ثابت بسعر  •

 لایر 6000ذراع تنظیف تحت السیارة متحرك روتاري  •

 لایر 2000 بسعر:ستالیة مسدس مع عده الرغوة الكر •
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  لایر  8500 بسعر:ایطالي  ةستالیجھاز الرغوة الكر •
 لایر  11000 بسعر:جھاز غسیل حار بارد ایطالي  •

 مختلفة. بأسعارواحجام حسب طلب العمیل  ویوجد مودیالت
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  كاالتي: مختلفة بأحجام متوفرة

 الف لایر . 30 بسعر:مركزیة لكنس ثالث الي اربع سیارات في نفس الوقت  مكنسة •

 لایر. ألف 40 بسعر:الوقت مركزیة لكنس خمسھ الي ستھ سیارات في نفس  مكنسة •

 الف لایر . 50 عر:بسسیارات في نفس الوقت  8مركزیة لكنس سبعھ الي  مكنسة •

 والتنظیف بالبخاراجھزة الغسیل 
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  للسیارات الخارجي للتنظیف بخار جھاز)  2             السیارات فرش لتنظیف بخار جھاز) 1

 متوفر بمسدسوالكفرات و مكیفات السیارة بالشامبو و البخار  تلمیع السیارات و تنظیف الماتورجھاز غسیل و 2) 

   .ایطالي)(لایر الف  29الف و بمسدسین  24واحد بخار بسعر 

یمكن  وبجوده عالیة جداینیة و الكوریة % . ینتج كمیة بخار اكثر من االجھزة الص95الغسیل  میاهیوفر استھالك  •

   الرطوبة.و الضغط و  درجھ حرارة البخار كمیة و التحكم في
  .والتلمیع المتحركةفي السیارات لخدمات النظافة  ویمكن تركیبفي مغاسل السیارات الثابتة  استخدامھیمكن  •

سھل االستخدام و  الف لایر 13لتنظیف فرش السیارات و المنازل بسعر  خاألوساجھاز بخار وشامبو مع شفط 1)

   -   .الحركة

    

          یوجد خیارات متعددة لتجھیز فانات غسیل و تلمیع السیارات لتقدیم الخدمات في موقع العمیل


