
 شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة

================================================================ 

 

  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
 

 

مواقف السيارات والصا�ت والمصانع الكبيرة اجھزة كنس وشفط ا�وساخ وا�تربة في 
  صناعة ( ايطالي ) متوفرة بمقاسات مختلفة  والمساحات الكبيرة والمتوسطة

 

 

 



 شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة

================================================================ 

 

  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
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  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
 

 

 

  ) /82000 السعر (متر مربع في الساعة    6673) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl r 1000 etموديل ( 

  ) / 87000 السعر( متر مربع في الساعة  8288) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl r 1000 stموديل ( 

 



 شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة

================================================================ 

 

  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
 

 

 

 

  ) /  65000 ( السعر  متر مربع في الساعة  4900) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl r 850 etموديل ( 

 

 



 شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة
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  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
 

 

 

  

  ) / 88000 متر مربع في الساعة (  6200) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl r 1000 etموديل ( 

 ) /  96000 متر مربع في الساعة ( 8280) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl r 1000 stموديل ( 



 شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة

================================================================ 

 

  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
 

 

 

  ) /20500متر مربع في الساعة (  3700) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl 900 etموديل ( 

  ) / 22000متر مربع في الساعة (  3700) لتنظيف ا�رضيات مساحة  swl 900 stموديل ( 
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  جدة –المملكة العربية السعودية 

  0096126687424ــــــ فاكس :   00966126393394/  00966122062613تليفون : 

  0595852464/  0564642814جوال : 

Email: adnansuperclean@gmail.com                                     www.alkonesuperclean.com  
 

 

 

  ) / 16000متر مربع في الساعة السعر (  2620) لكنس مساحة  swl 700 etموديل ( 

  ) /19000السعر (  الساعةمتر مربع في  2620) لكنس مساحة  swl 700 stموديل ( 


