
Albarakat Group for Auto Detail Plus Installation and Training  



نحن وبكل فخر متخصصون في تجھيز مراكز تلميع 
 م ولدينا خبرة عالية ١٩٨٧السيارات منذ 

WE ARE THE LEADERS IN AUTO 
DETAILING SINCE 1987 WITH HI 

EXPERIENCE  

 تشمل تجھيزاتنا التالي 
أجھزة العناية بالسيارة ومظھرھا الداخلي والخارجي  -١

مواد مختلفة مع مكنسة  ٦حاويات لضخ  ٦ثابتة 
 .فولت  ٢٢٠شامبو / غسيل المراتب الداخلية أتربه 

أجھزة العناية بالسيارة ومظھرھا الداخلي والخارجي  -٢
مواد مختلفة مع مكنسة كنس  ٤متحركة تضخ 

 . فولت  ٢٢٠تربة  شامبو أ
  مكانس متخصصة لكنس اIتربة والشامبو للغسيل  -٣

عالية الجودة ) ارضيات السيارة  –مراتب ( الداخلي 
كوات للماطور ٣طبقة للماطور  ٣بماطورين سحب 

لتر تصريف ذاتي ٣٠خزان اتربة واوساخ 
 فولت٢٢٠

صواريخ تلميع كھربائية ھزازة أو متعددة السرعة مع  -٤
 اسفنج تلميع + فرش + صوف 

 

�Our Auto detailing installations    

conventional  systems are:- 

�Auto detailing stainless steel  with 6 
dispensers for 6 detailing products  

with  built in extraction Vacuum W/D 
220v work with electric / air supply 
for in / out detailing and care. 

�Our desert freak Auto detailer with 4 
dispensers for detailing products  
mounted on 4 wheels for easy 
versatility with W/D extraction  

�Vacuum 3 sages  220v and solution 
tank of 20 litters works with elecric 
and air supply. 

�Wet dry Vacuum extractors with 
different sizes and functions suite all 
needs and purposes  



�
ت

سيارا
ت لتجھيز مراكز العناية بمظھر ال

مجموعة البركا
 





 السعر العبوة البيان الوحدة م

 لایر ٣٢٠ لتر ٣٠ منظف كفرات برميل ٧

 منظف ب ستيك برميل  ٨
 ومطاط 

 لایر ٢١٠ لتر ٣٠

  تابلوهمنظف  برميل  ٩
 وجلود

 لایر ٣٨٠ لتر ٣٠

 لایر ٦٥٠ لتر ٣٠ ملمع وحماية للجلود برميل ١٠

مزيل بقع وشحوم  برميل ١١
 من الفرش

 لایر ٢٧٠ لتر ٣٠

شامبو عالي  برميل ١٢
 التركيز للفرش

 لایر ١٨٠ لتر ٣٠

 لایر ٣٠ صوفه للتلميع الخارجي صوف  ١٣

 لایر ٢٥ إسفنجه للتلميع الخارجي إسفنج ١٤

 لایر ٥٠ فرشة لدعك وفرك الفرش فرشة ١٥

كھربائي متعدد  صاروخ ١٦
 السرعات للتلميع

 ١٣٥٠ صاروخ
 لایر

 السعر   العبوة البيان الوحدة م

منظف عام ومزيل    برميل ١
 أوساخ 

 لایر ٤٢٠ لتر ٣٠

مزيل ومنظف  برميل  ٢
 وجنوطكروم 

 لایر ٣٩٠ لتر ٣٠

منظف محرك  برميل ٣
 السيارة

 لایر ٣٧٠ لتر٣٠

مزيل اKكسدة  كرتون ٤
والتعرجات  

 لبويةأوخدوش 

 لایر ٤٣٠ جالون ٤

ملمع سليكون  كرتون ٥
 سريع للبويه

 لایر ٣٩٠ جالون ٤

 لایر ٧٥٠ جالون ٤ ملمع بريق الماس  كرتون ٦
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�Headlamp sand storm etching and scratch remover 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجموعة البركات لتجھيز مراكز العناية بمظھر السيارات وا]صZحات الذكية �

 ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢جوال  ٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤المملكة العربية السعودية جدة فاكس �
� albarakatgroup@gmail.com 

�http://sites.google.com/site/steamxpress/homeURL  

�Tel 966591008032 Fax 9662668424  

�http://albarakatauto.services.officelive.com/default.aspx  





�Items included in the kit 
�23 Custom Made PDR Tools 

�Bonnet Prop 
�Door Jammer 

�Fibre Punch 
�PDR Shield 

�PDR Lamp 12v 
�Window Wedge 
�Glass Protector  

�S Hook Small 
�S Hook Large 

�PDR Video/DVD 
�PDR Manual 

�Case 

�Known as PDR, this kit (with 
training) can successfully 
remove typical  

�car park dents from metal 
panels where you have rear 
access. 

�The process uses specially 
designed tools 

� to massage the metal back 
into it’s original form. 

�All our tools are custom 
made in house ensuring the 
correct material is selected to 
suit the intended purpose of 
the tool. 

 



�Windshield sample breaks 

 كسور متنوعة يمكن إص حھا بسھولة�

�  



 خشب جميع ديكورات السيارات
 سيراميك  -رخام  –بأي لون تختاره خشب 

Water transfer Printing Technology 

أنظمة متطورة لتلوين ديكورات السيارات أنظمة متطورة لتلوين ديكورات السيارات أنظمة متطورة لتلوين ديكورات السيارات أنظمة متطورة لتلوين ديكورات السيارات �
سيراميك رخام سيراميك رخام سيراميك رخام سيراميك رخام         ––––الداخلية والخارجية خشب الداخلية والخارجية خشب الداخلية والخارجية خشب الداخلية والخارجية خشب 

    ويشمل ذلك التركيب والتدريب ويشمل ذلك التركيب والتدريب ويشمل ذلك التركيب والتدريب ويشمل ذلك التركيب والتدريب 
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AUTO SMART 

LEATHER REPAIRS 

أحدث أنظمة متخصصة في 
الجلود الطبيعية إص ح 

الصناعية والتابلوه مع كامل 
مستلزماتھا والتدريب لجميع 

انواع السيارات ومراكز 
 صيانتھا 

مجموعة كاملة للعناية بالجلد 
 الصناعية و البZستيك  –الطبيعي 

  ٣٠سعر النظام مع التدريب 
 لایر سعودي الف

Plastic, Leather & Vinyl Sys 

Full system including training 
for 7 days cost 30 thousand SR 

 



أحدث أنظمة عالية الجودة �
Vص ح الجلد الطبيعي 

والصناعي وإعادة تلوينه بألوان 
مائية غير ضارة بالبيئة 

والصحة العامة مع الضمان 
سنوات على العمل وعدم  ٣لمدة 

بھتان اللون يشمل النظام 
التدريب على أ^ستعمال 

 الصحيح للمنتج لمدة أسبوع 



�The best hi quality Carpet & 
Upholstery Steam Machines 

 أجھزة غسيل السجاد والمفروشات عالية الجودة 
 



 طريقة رش المادة على الزجاج�

 اضغط الفيديو لمشاھدة الطريقة�

 

�Spry the products as shown 

�Press on the image below to 
Watch video demo 





غسيل مقاعد  اجھزةأحدث 
 السيارات والسجاد بالبخار 

albarakatgroup@gmail.com 
http://vodpod.com/steamxpress1 

Upholstery Steam Machines 

�Auto interior and upholstery 
steam cleaning machines 



  �Albarakat Auto Lifts روافع عالية الجودة والمتانة عالمية�


