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  )  ٤-١ص ( التجھيزات سعارا

  -:التجھيزات اسعار قائمة

 وا�ص�حات والخارجي الداخلي السيارات بمظھر العناية في المتخصصة منتجاتنا اسعار بعض نستعرض ان يسرنا
 سرعة زادت ما وكل ثمن له تالوق مع والتعامل الخدمة انجاز سرعة ان حيث والجھد والوقت المال توفر التي الذكية
 اسعاره وارتفاع المنتج حسب للزيادة قابلة بالموقع ا,سعار بان العم�ء السادة انتباه ونلف المركز ايراد زاد للخدمة التنفيذ

 وھي واسعارھا منتجاتنا لجميع الرئيسة الصفحة ھي الصفحة ھذه وان الشحن اسعار ارتفاع او المصنعة الشركات من
  http://sites.google.com/site/steamxpress/home  -: والمحدثة لدينا المعتمدة

   - :كالتالي ا,سعار

 مع النظافة مواد لضخ سلندرات ٦ عدد على الجھاز يحتوى ستيل ستينلس تلميع جھاز ١ بعدد الموقع تجھيز -١٤
 بفرات تشغيل ووحدة متحرك بالكھرباء يعمل ديتيلر انوفيشن ماركة  كما الشامبو وشفط كنس مكنسة

  . A الف ٣٠,٠٠٠ الجھاز بسعر والھواء الكھرباء

 ٢٥,٠٠٠ الجھاز بسعر متحرك المواد لضخ سلندرات ٤ بعدد السابق الجھاز مواصفات بنفس تلميع  جھاز ١ عدد      -٢
  . A الف

 وا,ف�م  د والموا  للصداء المقاوم الزنك من مغطس يشمل والجنوط السيارات اكسسوارات لجميع التخشيب نظام      -٣
  . A الف ٧٥ من السعر  يبداء مختلفة بمقاسات التدريب مع

 مع A الف ٣٦بسعر كامل  والطبلون الصناعي والجلد الطبيعي الجلد الفرش تلون واعادة اص�ح نظام      -٤
  .التدريب

  .التدريب مع A  وخمسمائة الف ١٦,٥٠٠ والبارد بالحار الب�ستيك الصدامات اص�ح نظام      -٥

  .واحد يوم لمدة التدريب مع A ٩٥٠٠ ا,مامية الشمعات وترميل خدوش ازالة نظام -٦

  .ايام ٣ لمدة التدريب مع A الف  ١٨ ينة تلو واعادة المخمل اص�ح نظام      -٧

  .التدريب مع A ٥٥,٠٠٠  من يبدا ميركل الخارجي السيارة بوية سمكرة بدون الصدمات اص�ح نظام      -٨

  . التدريب مع A ٣٦,٠٠٠ والتلقيط بالبوية والتعرجات البوية خدوش ازالة نظام      -٩

  .A ٢٧٥٠  مستلزماته مع الشفط بنظام الخفيفة الصدمات سحب جھاز      -١٠

  .التدريب مع A  ٢٠,٥٠٠ السيارة وموكيت الدعاسات تلوين اعادة نظام  -١١

 حالة وفي ماء لتر بنصف بالكامل سيارة غسيل ويمكن بالبخار والدعسات المراتب ونظافة السيارات تلميع جھاز  -١٢
 ومتوفر التدريب مع A ٢٠,٠٠٠ من يبداء الجھاز سعر يكفى واحد ماء لتر والداخل الخارج من السيارة وغسيل تلميع
 الغسيل مراكز لخدمة لي ٢٤ وحتى ليات ٨ – ليات ٦ بخار ليات ٤ -A الف ٢٨ بسعرالجھاز بخار بليين اجھزة لدينا

 الطلب حسب  والمسدسات والمخارج العدد حسب ا,جھزة ھذه وتسعر بالسيارات بالعناية المتخصصة المركزية الكبيرة
  .والشمع بالرغوة مزود

  .يال ر  ٨,٥٠٠   مستلزماته مع الزجاج كسور اص�ح نظام  -١٣

 ١٨٠ وتوجيه متحرك وفعال سريع الحمراء با,شعة الغسيل بعد والموكيت المراتب وتجفيف تعقيم جھاز  عدد  -١٤
  .A ٨,٥٠٠بسعر سوبر شمعات بث�ث مجتمعين او حده على شمعة لكل بالتشغيل تحكم ووحدة درجة
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 الواحد للرول متر ٤٥ بطول سميك مايكرون ٤٠ تغليف رول ٢ عدد مع بالنايلون والدعسات المقاعد تغليف نظام  -١٥
٢٥٠٠ A .  

 مع قرص لكل دعك وفرشة تعرجات ازالة اسفنج ٢+  تلميع صوفة ٢ عدد مع كھربائي تلميع قرص ١ عدد  -١٦
  . A ١,٢٥٠ مستلزماته

 مع متر ٨ طول ھواء ولي دعك وفرشة اسفنج ٢+  تلمع صوفة ٢ عدد مع مستلزماته مع ھواء تلميع قرص ١ عدد   ١٧
  . الواحد للقرص A ١,٣٠٠ بسعر قرص كل

  . A ٩,٥٠٠ حصان ١٠ لتر ٥٠٠ سعة كمبروسور  -١٨

  . A  ٩٥٠ كاملة المراتب فك لزوم عدة شنطة  -١٩

  .A ١٠٩٠ المراكز تشغيل لزوم عج�ت ٤ متحركة ومناشف مواد حمل عربات -٢٠

 منھا الخدوش وازالة تلوينھا واعادة والكھرباء بالھواء يعمل واص�حھا  والمصدوم المطعوجة الجنوط اص�ح جھاز -٢١
٣٣,٠٠٠ A.  

  .الطلب حسب والكفائة الجودة عالية والداخلية الخارجية بالعناية متخصصصة مواد  -٢٢

 مختلفة مقاسات لدينا ويوجد A ١٥,٠٠٠ اقصى كحد جيمس رفع طن ٤ حمولة واحدة  كھربائية رافعة  عدد  -٢٣
  الطلب حسب واربعة بعامودين

 ٥ برميل ٢ عدد مواد مع الراديتر من الصداء وازالة المكينة راس تكلسات وازالة وتنظيف غسيل جھاز واحد عدد - ٢٤ 
  .مستلزماته مع A ٧,٩٠٠ بسعر جالون

 ناعم سليكا كغم ٣٠ عدد مع الرملية السليكا الكاربايد ذرات بنظام السيارات شاسية من الصداء ازالة نظام ١ عدد -٢٥
  . A ٣,٨٠٠بسعر

  A ١٣٠٠ ومستلزماته  كغم ٢٤ كرتون ٢ عدد مع الشاسية حماية مواد رش واحد نظام - ٢٦ 

  .A ٦,٥٠٠ بسعر حصان ٧ لتر ٥٠٠ سعة كمبروسور -٢٧

 عازل بخاخ الكسر ضد الحصى وضربات-  الشمس اشعة -  العج من ا,مامي والزجاج السيارات شمعات حماية ادمو-٢٨
  .كاملة سيارة تكفي A ١٢٠ الواحدة اعبوة سعر سنة لمدة مضمون

  . بالمكينة الزيت دورة تنظيف نظام-٢٩

  .  التبريد ودورة السيارات مكيف تنظيف نظام -٣٠

 اف�م - وسيراميك رخام الوان - خشبية الوان متوفرة والدريكسون ا�كسسوارات -  السيارات ديكورات تخشيب اف�م -٣١
  .الخاصة النقشات من والعديد فيبر الكاربون اف�م التمويه

  .والحريق السوائل ضد الفرش حماية مواد -٣٢

 قبل من ايام ٨ التدريب مع A الف ٣٨ السيارة ببودي والدقات الحصى ضربات �ص�ح قطعة ٣٨ آر بدي نظام -٣٣
  . اجنبي فني
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  المتخصصة التالية التجھيزات" حديتثا وصلنا

 حتى طول م٦ من تبدأ باطوال اSداء عالية الشكل في جديدة متطورة مغاسل ا,توماتيكية السيارات مغاسل تجھيز -٣٤
  السعودية العربية المملكة داخل التركيب شامل A الف ٣٥٠ من السعر ويبدا متر ١٢

  الجودة عالية ومواصفات باحجام السمكرة لورش الشاسية سحب اجھزة -٣٥

  A الف ٨٠ من تبداء عالية مواصفات مقاسات بعدة متوفرة والبوية اسمكرة لورش الدھان افران -٣٦

 عالية التركيب سھلة لون بدون مراياال - الكبوت - الصدام -  ا,نوار - ا,مامي الشبك السيارة واجھة حماية اف�م -٣٧
  سنوات ٣ ضمان A الف ٥ بسعر سم٣٥ بعرض م ٣٠ الرول طول الجودة

 م ٣٠ الرول طول ا,لوان بجميع متوفرة والتظليل الشمس اشعة من الداخلي والفرش السيارة زجاج حماية اف�م -٣٨
  المواصفات باعلى كوري لدينا ويوجد امريكي A ١٧٨٠ الرول سعر سم ٩٠ عرض او - م١.٥ وعرض

 وتنظف تغسل متر ٤.٥ بعرض الكبيرة السجاد مغاسل لجميع بالكامل ا,توماتكية الموكيت -  السجاد غسيل مكائن -٣٩
  A الف ٤٠٠ من السعر يبداء الوقت نفس في م١٠٠ بطول موكيت غسيل ويمكن اتوماتكيا وتغلف وتعصر

  A الف ٣٠ من السعر يبداء الجاف الغسيل الناشف على الموكيت -  السجاد غسيل مكائن -٤٠

  A الف ١٨ الحارة او الباردة بالرغوة داخلي السيارات فرش الموكيت -  السجاد غسيل مكائن -٤١

   الطلب حسب وتسعر مخارج ٨ حتى و A الف ٢٤ بمخرجين فاكيوم تيربو مركزية كنس مكانس -٤٢

 تحكم وحدة وحار بارد -  بالبخار تيربو ماتور ٢ لتر ٥٠ الستائر - الكنب -  الموكيت -  السجاد غسيل مكانس -٤٣
   مستلزماتھا مع والشاليھات ا�ستراحات القصور للفنادق A الف ٢٦ بسعر بالحرارة

 ٥٨ الداخلية والديكورات الجنوط ا,بواب مقابض - السيارات لشبك التدريب مع كاملة وحدة البياكل تنكيل انظمة -٤٤
  A الف

  .  التدريب مع A الف٦٠ الداخلي الدكر واكسسوارات ا,مامي البك - ا,باب لمقابض التذھيب انظمة -٤٥

 اسعار مواد التلميع سوبركلين العالمية 

 جميع المواد فعالة وعالية الجودة مضمونة ا1ستعمال وآمنة 

كرتونالجوالين في العدد  السعر بال4  م الوحدة البيان 

٤٢٠  A  ٦٠-٤٠جالون في الكرتون يكفي  ٤ 
 سيارة

ومزيل اوساخ   منظف عام ر كلين بوسمادة   ١ جالون 

٣٩٠  A جالون في الكرتون يكفي من  ٤ 
سيارة ١٠٠/١٢٠  

منظف عج�ت وكفرات متخصص في ازالة ا,وساخ  
 المستعصية في الكروم واثار غبرة الفرامل 

٢  جالون  

٣٧٠  A جالون في الكرتون يكفي من  ٤ 
سيارة ٨٠/١١٠  

كلينر منظف فعال للمحركات ومكائن السيارات يزيل  انجن
 الشحوم والترسبات ويلمع المكينة            

 ٣ جالون

٤٣٠  A  ٨٠- ٦٠تكفي  جالون في الكرتون  ٤ 
 سيارة

زالة اكسدة وعيوب البوية ملمع ناعم �ر كلين بوس  ٤ جالون  

٤٣٠  A جالون في الكرتون يكفي من  ٤ 
سيارة ١٠٠/١٣٠  

مزيل التعرجات والدوائر وا,كسدة من سطح البوية  ركلينبوس
 فعال ويعطي البوية لمعة 

 ٥ جالون

٦٧٠  A ١٨٠جالون في الكرتون يكفي من  ٤   
سيارة  ٢٠٠  

ملمع ومرطب للجلود الطبيعية والب�سيك ويعيد نضرة  ركلينبوس
ونعومة الجلد الجاف ويحميه من التشقق والجفاف   

 ٦ جالون

٣٩٠  A في واحد خطوة واحدة  ٣منظف وملمع ويحمي  ر كلينسوب – ٨٠جالون في الكرتون يكفي  ٤   ٧ جالون
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سيارة ١٠٠ للتلميع مضمون ومامون ا�ستخدام وسريع المفعول يستخدم  
 للسيارات الجديدة والمتوسطة العمر 

٧٥٠  A / ١٠٠جالون في الكرتون يككفي  ٤ 
سيارة  ١٢٥  

دايمون  ملمع بريق الماس ذا اللمعة الماسية من افضل كلين سوبر
 واجود مواد تلميع السيارات 

 ٨ جالون 

٥٨٠  A جالون في الكرتون يكفي  ٤ 
سيارة  ١١٠/١٣٠  

ملمع شمع سريع يستعمل للسيارات الجديدة والخدمة ر كلين بوس
 السريعة عالي الجودة ويعطي لمعة براقة

 ٩ جالون

٣٥  A صوفة تلميع صوف خروف اصلي صناعة امريكي متخصصة  صوف تلميع  
 في تلميع السيارات 

 ١١ صوف

٦٠٠  A جالون في الكرتون يكفي  ٤ 
سيارة ٢٢٠/٢٣٠  

د ترطيب يع جلود طبيعية وصناعية وب�ستيك ويعركلين ملمبوس
د نضارتةيالجلد الجاف ويع  

 ١٢ جالون 

٥٨٠ A -١٠٠جالو في الكرتون يكفي  ٤ 
سيارة ١٢٠  

فنش مادة متخصصة في التلميع النھائي لمعة براقة  ركلينبوس  13 جالون 

  

  عند اختياركم للتجھيز المناسب لمركزكم يتم ا�تفاق على التدريب وموعد التركيب وطريقة السداد .

  ،،،،نأمل ان يحوز عرضنا استحسانكم آملين ان نوفق لخدمتكم وX الموفق

  مع تحيات ا�دارة ،،،،                              

http://smart-repiars.ning.com 
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