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تركية الصنع عالية الجوة لبيع مغاسل المركبات ا�لية شركة الكون النموذجية للتجھيزات المحدودة   

 ويسرنا ان نقدم عرض أسعار المغاسل حسب الموديل بال' السعودي والتسليم مدينة جدة والتوريد 

وحسب ا+تفاق ويجب على العميل ان يكون يوم من تاريخ است,م قيمة المغسلة  90خ,ل فترة + تتجاوز 
امبير قريب من  200فاز  3فولت  380فاز او  3فولت  220لديه موقع مجھز بمصدر مياه + كھرباء 

 المغسلة ووحدة تصريف للمياه وجميع اعمال السباكة والكھرباء وا�عمال المدنية والتراخيص ال,زمة.

 قائمة أسعار المغاسل حسب الموديل

ل' السعوديالسعر با  م الوصف العدد 
الف ' سعودي 220 بالكامل تغسل بالماء  مغسلة كاريزما للسيارات آلية 1 

سيارات صغيرة  مزودة بوحدة تحكم آلية والشامبو وشمع
علوية واحده على كل جانب متحركة  1مزودة بث,ث فرش 

 والسيارة ثابتة 

1 

الف ' سعودي 230 ي ام سي المتوسطة فانات وج مغسلة بريما للسيارات 1 
شمع بوحدة تحكم آلية غسيل كامل شامبو ماء و مزودة

 مزودة بث,ثة فرش واحدة علوية وفرشة على كل جانب 

2 

' سعودي  ألف 230 مغسلة ھايدرو واش بدون فرش تغسل بنظام الضغط العالي  1 
 آلية بالكامل سيارات وفانات و جي ام سي

3 

ألف بدون نشاف  500
ألف ' بنشاف 570  

مع الھانجر الخاص بالممر الخاص مغاسل تاندم النفقية  1
 بالمغسلة آلية بالكامل غسيل ماء شامبو و شمع

4 

الف بدون نشاف 350  

ألف بنشاف 420  

فرشة فرشه علوية  3مغاسل التيما الرول اوفر المتحركة  1
تري,ت ماء شامبو و  –وفرشة لكل جانب غسيل حاف,ت 

متر غسيل للبودي 16عالية الجودة بطول يصل الى شمع   

5 

الف ' بدون نشاف  450
الف مع النشافات  520  

الشاحنات مغاسل ھايدرو وش التيما متخصصة لغسيل  1
 الصھاريج وشاحنات نقل النفايات 

6 

 7 مغاسل قطارات ميترو واشنج حسب الطلب وطول العربات  1 يحدد السعر مع العميل

السعر مع العميليحدد  جيش حسب الطلبمغاسل معدات حربية خاصة بال 1   8 

نأمل ان تحوز اسعارنا رضاكم آملين ان نوفق لخدمتكم ونامل عدم التردد با+تصال بنا للرد على 
 استفساراتكم وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ,,,

 مع تحيات إدارة التسويق والمبيعات

 


