
 �ئحة أسعار أجھزه غسيل السيارات بالرغوة ٦ ألوان و الشطف ا�وزوني

 

     OZOOFOAM X 1000     اوزو فوم –  اكس ١٠٠٠  

خارجي مع شطف اوزوني رغوة جھاز     

رس ٢٢٠٠٠    
 ------------------------------------------------------------------- 

      OZOOFOAM X I C 1500          اوزو فوم اكس أي سي ١٥٠٠    

 
داخلي ( بارد) مع شطف اوزوني  غسيل خارجي +رغوة  جھاز  
               )  ( فرشة دعك الشامبو و الرغوة اكسسواراتهمع 

  سر ٣٦٠٠٠    

   ------------------------------------------------------------------------- 

      OZOOFOAM  X I  CH  1600     اوزو فوم اكس أي سي اتش 

مع شطف اوزوني  بارد ) –داخلي ( حار  شامبو جھاز رغوة خارجي +  
) امبو و الرغوة ( فرشة دعك الش اكسسواراتهمع   

٤٠٠٠٠  رس    

  --------------------------------------------------------------------------  
CENTERAL STEAM WASHING SYSTEM - 4000 

سيارات في نفس الوقت ٤ مركزي لعددبخار لغسيل وتلميع السيارات  جھاز  
مسدس غسيل بخار  ٢محطة بخار كل محطة  ٢يحتوي على عدد    

 

رس    60000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 
CENTRAL STEAM CAR WASHING SYSTEM - 6000 

سيارات في نفس الوقت ٦ مركزي لعددبخار لغسيل وتلميع السيارات     
           مسدس غسيل بخار  ٢محطة بخار كل محطة ٣يحتوي على عدد 

 90000 رس 

 

 



 �ئحة أسعار أجھزة متحركة لتنظيف فرش السيارات و المفروشات ألمنزليه

 

SUPER CLEAN C 1000       سوبر كلين  سي  ١٠٠٠ 

                   ش و الشفط )توصيلة الر مع فرش السيارة بالشامبو البارد (  تنظيفجھاز 
   رس ١٢٥٠٠                               

    ---------------------------------------------------------------------  

SUPER CLEAN  CH 1000         سوبركلين سي اتش ١٠٠٠ 

بعالية              المذكورة القطعمع  شامبو البارد و الحار لتنظيف فرش السيارة با جھاز     

    رس ١٧٥٠٠

 ---------------------------------------------------------------------------- 

SUPER CLEAN CHF 1000     سوبر كلين سي اتش اف ١٠٠٠ 

بعالية  المذكورة القطعمع رغوة و الشامبو الحار و البارد فرش السيارات بال تنظيفجھاز   

  رس  ٢٠٠٠٠

 ---------------------------------------------------------------------- 

AUTO FOAM BRUSH – 500         500 اوتو فوم برش 

هالبقع المستعصية مع اكسسورات @زالةجھاز فرك الرغوة و الشامبو الحار و البارد   

  2500 رس 

------------------------------------------------------------------------------------ 

  FLOOR BRUSH 1000        فلور برش ١٠٠٠  

كبيرة لتنظيف فرشة رش و دعك و شفط الشامبو و الرغوة من السجاد و الموكيت كھربائية 
هة من البAط والموكيت وغيرت كبيرمساحا  

  سر ٨٥٠٠ 

   

 



 �ئحة أسعار المواد بالجملة

 

 السعر   العبوة  اللون    الوصف  

  ٣٠   جالون    ابيض             رغوة مركزة للغسيل الخارجي 

     =================== ليتر ٢٠   =     ١٢٥  

ليتر ٣٠  =  ===================     ١٨٠  

  =================== ٤٠    جالون  اصفر   

ل ٢٠  =  ===================      ١٦٠  
ل ٣٠  =  ===================      ٢٣٠  

===================  ٤٥   جالون برتقالي  
=================== ل ٢٠  ==       ١٨٥  

=================== ل ٣٠  ==      ٢٥٠ 
 ٥٠   جالون  اخضر  ===================
ل ٢٠  ==  ===================     ٢٠٠  
ل ٣٠  ==  ===================     ٢٧٠  
 ٥٠   جالون  احمر  ===================
ل ٢٠  ==  ===================     ٢٠٠  
ل ٣٠  ==  ===================     ٢٧٠  
ازرق   ===================  ٥٥   جالون  
ل ٢٠  ==  ===================    ٢٢٠ 

 =================== ل ٣٠  ==      ٢٩٠  
 =================== بني    ٥٠   جالون  
 =================== ل ٢٠  ==     ٢٠٠ 
 =================== ل ٣٠  ==      ٢٧٠  

 
غسيل الفرش الداخلي  مركزة رغوة   ٣٢   جالون  ابيض 

ل ٢٠  == ====================     ١٣٠  
ل ٣٠  == ====================    ١٩٠ 
 ٥٠  جالون      منظف جلود و بAستك

 

 



 �ئحة أسعار المواد بالجملة

 

 السعر      العبوة  اللون    الوصف  

٥٠    جالون  ==    مزيل بقع مستعصية   
ل ٢٠  ==   ============      ٢٠٠  
ل  ٣٠  ==   ============     ٣٠٠  

للسياراتمعطرات مركزة   ٦٠   جالون  موز   
انجليزي==========  ٦٠   ===  برتقال   

 ٦٠   ===  أناناس   ==============
 ٦٠   === مشمش   ==============
 ٦٠   ===  فراولة   ==============
 ٦٠   ===  ليمون   ==============
 ٦٠   === جوز الھند   ==============
 ٧٠   ===  فواكه   ==============
 ٧٥   ===  ورد   ==============
 ٧٥   ===  ھيل   ==============
 ٧٥   === شكو�ته   ==============

 ٧٥   ===  فانيليا   ============== 

سويسري ========    C5  ===   80 

================   C4  ===   80 

================   C3  ===    ١٠٠  

================   C2  ===    ١٢٠  

================   C6  ===    ١٤٠  
00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 مجموعة البركات للتجھيزات المملكة العربية السعودية جدة شارع صاري
  ٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤ فاكس ٠٥٩١٠٠٨٠٣٢/  ٠٥٩٥٨٥٢٤٦٤تليفون 

Email :- albaraktgroup@gmail.com   

http://www.metacafe.com/watch/5313562// 

http://smartautodetailing.auto.officelive.com/default.aspx 

h=p://vodpod.com/steamxpress1 

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

h=p://www.vimeo.com/user1776845/videos 

http://www.youtube.com/results?search_query=saudixpress&search_type=&aq=f 

http://en.sevenload.com/users/autoxpress/videos    


