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 51 اصع بوكسلت عم ملعلا ةيجيورتلا ،ةبيقح تايافنلا TP ،زاهج-ةضباقلا سأك 8.9 51 اصع بوكسلت عم ملعلا ةيجيورتلا ،ةبيقح تايافنلا TP ،زاهج-ةضباقلا سأك 8.9

بويج ةهبجلا-3 .عوفدم ةليرملا عئابلا 8.10بويج ةهبجلا-3 .عوفدم ةليرملا عئابلا 8.10 52 

 ماكحألاو طورشلا لامعألا مزح خوراص .9 ماكحألاو طورشلا لامعألا مزح خوراص .9

 53 ماكحألاو طورشلا لامعألا مزح خوراص 9.1 ماكحألاو طورشلا لامعألا مزح خوراص 9.1

 54 (عبات) طورشلاو لامعألا طورش مزح خوراص 9.2 (عبات) طورشلاو لامعألا طورش مزح خوراص 9.2
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتل 15 يساسألا

 ةيواح كيتسالبلا ةزهجم نكلو .مويميرب جذامنل ةقباطم فالغلا رهظ ةبيقح .(ةعاس 2 ىلإ لصت) ديج لزع عم ،رهظلا تابورشملا يملاعلا

!هرهظ ىلع تابورشملا ةيادب ةضفخنم راعسأب ، .ةدرابلاو ةنخاسلا ،لازي تابورشملل اهمادختسا نكمي .رتل 15 تابورشملا

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 ل جتنملا تازيم :حيضوتلا

 ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا

 لبق نم ةنورم نالعإلا نييزت

 طابحا ءارو ةقرو ةعابط

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ وأ SILVER :يسايق نول

-  مس H 54 × 42 × W D 22 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 3،8 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 60 لوطلا × H 44،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  L-15 ىوتحملاو ،(PE) ةيكيتسالبلا بسانملا ءاذغلا :ةيواحلا تابورشملا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا  EUR 249.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 289.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتل 15 يساسألا

 ةيواح كيتسالبلا ةزهجم نكلو .مويميرب جذامنل ةقباطم فالغلا رهظ ةبيقح .(ةعاس 2 ىلإ لصت) ديج لزع عم ،رهظلا تابورشملا يملاعلا

 ةيادب ةضفخنم راعسأب ، .ةيزاغلا تابورشملا نع الضف ةدرابلاو ةنخاسلا ،تابورشملا لازي الل اهمادختسا نكمي .رتل 15 تابورشملا

!هرهظ ىلع تابورشملا

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 ل جتنملا تازيم :حيضوتلا

 ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا

 ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

 هرهظ ريخست ىلع قلعت

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ وأ SILVER :يسايق نول

-  مس H 54 × 42 × W D 22 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 3،8 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 60 لوطلا × H 44،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  L-15 ىوتحملاو ،(PE) بسانم كيتسالبلا ءاذغلا :ةيواحلا تابورشملا

-  (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا زيهجتك ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا  EUR 319.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 359.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتل 5 طسق

 2 ىلإ لصت) ديجلا لزعلاو نزولا ضافخنا عم ةيوق تابورشملا هرهظ ىلعو ،ةبلصلا .ايملاع اهب لومعملا تابورشملا رهظلا نم ةريغص ةخسنو

.ةعيرسو ةدقعم ريغ تابورشملا ةمدخل ةبسانم .ةدرابلاو ةنخاسلا ،تابورشملا "لازي ال" عيمجلل اهمادختسا نكمي .(ةعاس

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 ل جتنملا تازيم :حيضوتلا

 ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا

 ةقرو جاردإ لبق نم ةنورم نالعإلا نييزت

 طابحا ءارو

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 36 × 31 × W D 28 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 4،0 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 64،5 لوطلا × H 30،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 150-90 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  رتيل 5 ىوتحملاو ،يلارديفلا يطايتحالا كنب ةيبذاجلا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- ةحفصلا هذه يف لكشلا رظنا * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 299.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 339.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتل 5 طسق

 2 ىلإ لصت) ديجلا لزعلاو نزولا ضافخنا عم ةيوق تابورشملا هرهظ ىلعو ،ةبلصلا .ايملاع اهب لومعملا تابورشملا رهظلا نم ةريغص ةخسنو

 ةدقعم ريغ تابورشملا ةمدخل ةبسانم .ةدرابلاو ةنخاسلا ،تابورشملا "لازت ال يتلاو ةيزاغلا" عاونأ عيمج ةمدخل اهمادختسا نكمي .(ةعاس

.ةعيرسو

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ةقرو جاردإ لبق نم ةنورم نالعإلا نييزت

 طابحا ءارو

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 36 × 31 × W D 28 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 4،0 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 64،5 لوطلا × H 30،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 150-90 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  ىوتحملا رتيل 5 و ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

-  (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا زيهجتك ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- ةحفصلا هذه يف لكشلا رظنا * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 369.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 409.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتل 11 طسق

 تابورشملا عاونأ عيمجل اهمادختسا نكمي .(ةعاس 2 ىلإ لصت) ديجلا لزعلاو نزولا ضافخنا عم ةيوق تابورشملا هرهظ ىلعو ،امامت ةبلص

!فيظنتلاو ةعيرس ةئبعت ةداعإو ةلوانملا ةلهس .ةعيرسو ةدقعم ريغ تابورشملا ةمدخل ةبسانم .ةدرابلاو ةنخاسلا ،"ءيش ال ةيزاغلا"

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :يأ ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 حاتملا سوؤكلالل عزوم سأك

 لم 120-300

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 54 × 42 × W D 22 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 5،5 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 60 لوطلا × H 44.5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  (ةدحتملا تايالولا نولاج 3) رتيل 11 ىوتحملا ،يلارديفلا يطايتحالا كنب ةيبذاجلا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 339.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 379.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتل 11 طسق

 تابورشملا عاونأ عيمجل اهمادختسا نكمي .(ةعاس 2 ىلإ لصت) ديجلا لزعلاو نزولا ضافخنا عم ةيوق تابورشملا هرهظ ىلعو ،امامت ةبلص

 ةعيرس ةئبعت ةداعإو ةلوانملا ةلهس .ةعيرسو ةدقعم ريغ تابورشملا ةمدخل ةبسانم .ةدرابلاو ةنخاسلا ،"ءيش ال ةيزاغلاو ةيزاغلا"

!فيظنتلاو

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

 طغضلا زيهجتك

*  * بلطلا ىلع ةيفاضإ طغض تاقحلملا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 54 × 42 × W D 22 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 5،5 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 60 لوطلا × H 44.5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  (ةدحتملا تايالولا نولاج 3) رتيل 11 ىوتحملا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

-  (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا زيهجتك ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 409.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 449.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتيل 11 ورب

 ىلإ لصت) ةياغلل لزعو مئادو ،صوصخلا هجو ىلع ايوق .ةينهملا تابورشملا ةمدخل لومحملا فرص زاهج فاطملا ةياهن يف ،ةديدع تاونسل تبث

.ةدرابلاو ةنخاسلا ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا نم ةماع ضارغأ فرصلل ةبسانم .هرهظ ىلع ءانب (تاعاس 3

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :يأ ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ةمالعلا رهظم نمؤي ،رتيل 11 ورب

 ةينهملا ةيراجتلا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 52 × 35 × W D 35 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 6،5 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  L مس H 43 × 79 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  (USGallons-3) رتيل 11 ىوتحملا ،يلارديفلا يطايتحالا كنب ةيبذاجلا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

-  رهظلا يف تجردأ موينمولألا تاماعدلا لبق نم حلسم ءانبلا :ةصاخلا رهظلا ةبيقح ةيطغت

-  تابورشملا تايواحلل ةيفاضإ وزيا ءاطغلا لالخ نم رثكأ وأ تاعاس 3 ىلإ لصت ،كلذ ىلا ةفاضالاب لزعلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامألا سايكأ 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- ةحفصلا هذه يف لكشلا رظنا * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 409.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 449.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتيل 11 ورب

 ىلإ لصت) ةياغلل لزعو مئادو ،صوصخلا هجو ىلع ايوق .ةينهملا تابورشملا ةمدخل لومحملا فرص زاهج فاطملا ةياهن يف ،ةديدع تاونسل تبث

.ةدرابلاو ةنخاسلا ،ءيش ال ةيزاغلاو ةيزاغلا" تابورشملا عاونأ عيمجل اهمادختسا نكمي .ةماع ضارغأل ةبسانم .هرهظ ىلع ءانب (تاعاس 3

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ةمالعلا رهظم نمؤي ،رتيل 11 ورب

 ةينهملا ةيراجتلا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 52 × 35 × W D 35 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 6،5 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  L مس H 43 × 79 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

-  (USGallons-3) رتيل 11 ىوتحملا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

-  (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا زيهجتك ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

-  رهظلا يف تجردأ موينمولألا تاماعدلا لبق نم حلسم ءانبلا :ةصاخلا رهظلا ةبيقح ةيطغت

-  تابورشملا تايواحلل ةيفاضإ وزيا ءاطغلا لالخ نم رثكأ وأ تاعاس 3 ىلإ لصت ،كلذ ىلا ةفاضالاب لزعلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- ةحفصلا هذه يف لكشلا رظنا * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 479.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 519.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتيل 19 ورب

 لزعو مئادو ،صوصخلا هجو ىلع ايوق .XL PLUS SIZEو ةينهملا تابورشملا ةمدخل لومحملا فرص زاهج فاطملا ةياهن يف ،ةديدع تاونسل تبث

.ةدرابلاو ةنخاسلا ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا عاونأ عيمج ءانغتسالل ةبسانم .هرهظ ىلع ءانب (تاعاس 3 ىلإ لصت) ةياغلل

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :يأ ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ةمدخلا ليدبلا-XLو

 !لاوجلا تابورشملا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 72 × 35 × W D 35 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 8،5 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 77،5 لوطلا × H 63 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  .لم 710-350 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا ،ضيبأ / لمرلا :يلديصلا سأك

-  (USGallons 5) رتيل 19 ىوتحملا ،يلارديفلا يطايتحالا كنب ةيبذاجلا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

-  رهظلا يف تجردأ موينمولألا تاماعدلا لبق نم حلسم ءانبلا :ةصاخلا رهظلا ةبيقح ةيطغت

-  تابورشملا تايواحلل ةيفاضإ وزيا ءاطغلا لالخ نم رثكأ وأ تاعاس 3 ىلإ لصت ،كلذ ىلا ةفاضالاب لزعلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 489.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 529.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتيل 19 ورب

 لزعو مئادو ،صوصخلا هجو ىلع ايوق .XL PLUS SIZEو ةينهملا تابورشملا ةمدخل لومحملا فرص زاهج فاطملا ةياهن يف ،ةديدع تاونسل تبث

.ةدرابلاو ةنخاسلا ،ءيش ال ةيزاغلا تابورشملاو ةيزاغلا عاونأ عيمج ءانغتسالل ةبسانم .هرهظ ىلع ءانب (تاعاس 3 ىلإ لصت) ةياغلل

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

 طغضلا زيهجتك

* * بلطلا ىلع ةيفاضإ طغض تاقحلملا

 ةمدخلا ليدبلا-XLو

 !لاوجلا تابورشملا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 72 × 35 × W D 35 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 8،5 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 77،5 لوطلا × H 63 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  .لم 710-350 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا ،ضيبأ / لمرلا :يلديصلا سأك

-  (USGallons 5) رتيل 19 ىوتحملا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :ةيواحلا تابورشملا

-  (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا زيهجتك ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

-  رهظلا يف تجردأ موينمولألا تاماعدلا لبق نم حلسم ءانبلا :ةصاخلا رهظلا ةبيقح ةيطغت

-  تابورشملا تايواحلل ةيفاضإ وزيا ءاطغلا لالخ نم رثكأ وأ تاعاس 3 ىلإ لصت ،كلذ ىلا ةفاضالاب لزعلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 559.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 599.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتيل 2X 11 ىبموك

 لزعو مئادو ،صوصخلا هجو ىلع ايوق .هرهظ ماظن نم تابورشملا نم عاونأ 2 ةمدخل كل حمسي .ةينهملا تابورشملا ةمدخل لومحملا فرص ماظن

.ةدرابلاو ةنخاسلا ،ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا نع ءانغتسالل ةبسانم ريغ ةخسن .هرهظ ىلع ءانب (تاعاس 3 ىلإ لصت) ةياغلل

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :يأ ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 لكشب لوزعم تابورشملا تاوبع 2

 رتل 11 لصفنم

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 52 × 52 × W D 32 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  غك 11،0 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  L مس H 44 × 91 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  .لم 710-350 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا ،ضيبأ / لمرلا :يلديصلا سأك

-  (ةدحتملا تايالولا نولاج 3) رتيل 11 ىوتحملا ،يلارديفلا يطايتحالا كنب ةيبذاجلا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :(2X) تايواحلا تابورشملا

-  رهظلا يف تجردأ موينمولألا تاماعدلا لبق نم حلسم ءانبلا :ةصاخلا رهظلا ةبيقح ةيطغت

-  تابورشملا تايواحلل ةيفاضإ وزيا ءاطغلا لالخ نم رثكأ وأ تاعاس 3 ىلإ لصت ،كلذ ىلا ةفاضالاب لزعلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 529.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 609.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتيل 2X 11 ىبموك

 لزعو مئادو ،صوصخلا هجو ىلع ايوق .هرهظ ماظن نم تابورشملا نم عاونأ 2 ةمدخل كل حمسي .ةينهملا تابورشملا ةمدخل لومحملا فرص ماظن

 ةنخاسلا ،ءيش ال ةيزاغلا تابورشملاو ةيزاغلا عاونأ عيمج نع ءانغتسالل ةبسانم ريغ ةخسن .هرهظ ىلع ءانب (تاعاس 3 ىلإ لصت) ةياغلل

.ةدرابلاو

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 لكشب لوزعم تابورشملا تاوبع 2

 رتل 11 لصفنم

 :ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

 طغضلا زيهجتك

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  SILVER :يسايق نول

-  مس H 52 × 52 × W D 32 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  غك 11،0 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  L مس H 44 × 91 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 710-350 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا ،ضيبأ / لمرلا :يلديصلا سأك

-  (ةدحتملا تايالولا نولاج 3) رتيل 11 ىوتحملا ،(ذالوفلا) NC تايواحلا AFG :(2X) تايواحلا تابورشملا

- (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا تادعم امك ةنرقملا-T كلذ يف امب ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

-  رهظلا يف تجردأ موينمولألا تاماعدلا لبق نم حلسم ءانبلا :ةصاخلا رهظلا ةبيقح ةيطغت

-  تابورشملا تايواحلل ةيفاضإ وزيا ءاطغلا لالخ نم رثكأ وأ تاعاس 3 ىلإ لصت ،كلذ ىلا ةفاضالاب لزعلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 619.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 699.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" رتيل 2X 15 ىبموك

 ىلع جذومنلا اذه عم .ضعبلا اهضعب نع لقتسم لكشب غرفت نأ يغبني (PE) ةيكيتسالبلا ةيعوألا نم نينثا عم لومحملا فرص ماظن

 تابورشملا ءانغتسالال ةبسانم ريغ ةخسن .دحاو تقو يف ميدقت نكميو ةفلتخملا تابورشملا نم نينثاو ،ةجمدملا تابورشملا هرهظ

... نم ةيادب ةمدخلا كرتو ةعرسب ءلم .ةدقعم ريغ تابورشملا ةمدخ نيمأت ةلومحلا عافتراو نزولا ضافخنا .ةدرابلاو ةنخاسلا ،ءيش ال ةيزاغلا

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :يأ ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 نينثا عم دقاعتلا تابورشملا هرهظ ىلع

 ةعونصم ،ارتل 15 لك تابورشملا تاوبع نم

 كيتسالبلا نم

 ةعس هرهظ ىلع نزولا ةفيفخ

ةيلاع ليمحت

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

 !بلطلا دنع رفوت

-  سكت-SUPRA 7575 نوليان :ةداملا

-  دوسأ وأ رمحأ :نوللا رايعم

-  مس H 52 × 36 × W D 40 :دعبلا هرهظ ىلع

-  مجك 5،2 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 87،5 لوطلا × H 43،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 710-350 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا ،ضيبأ / لمرلا :يلديصلا سأك

-  رتل 15 ىوتحملا ،(PE) ةيكيتسالبلا ةبسانم تابورشملا / ةمعطأ :(2X) تايواحلا تابورشملا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 329.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 409.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "تابورشملا ةيزاغلا" رتيل 2X 15 ىبموك

 هرهظ ىلع جذومنلا اذه عم .ضعبلا اهضعب نع لقتسم لكشب غرفت نأ يغبني (PE) ةيكيتسالبلا ةيعوألا نم نينثا عم لومحملا فرص ماظن

 ال ةيزاغلا تابورشملا ءانغتسالال ةبسانم ريغ ةخسن .دحاو تقو يف ميدقت نكميو ةفلتخملا تابورشملا نم نينثاو ،ةجمدملا تابورشملا

 ىلعو ،ةنرقملا-T عم ءاوهلا ةخضم مادختسا دنع .ةدقعم ريغ تابورشملا ةمدخ نيمأت ةلومحلا عافتراو نزولا ضافخنا .ةدرابلاو ةنخاسلا ،ءيش

.ةيزاغلا تابورشملا نع ءانغتسالل ةبسانم اضيأ وه لب هرهظ

 ةيفنحلا رايعم

 ةيفنحلا طسق

 :ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا

 اضيأ ءاوهلا ةخضم مادختساب

!CO2 ةيلمعل ةبسانم

 ةعس هرهظ ىلع نزولا ةفيفخ

ةيلاع ليمحت

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

 !بلطلا دنع رفوت

-  سكت-SUPRA 7575 نوليان :ةداملا

-  دوسأ وأ رمحأ :نوللا رايعم

-  مس H 52 × 36 × W D 40 :دعبلا هرهظ ىلع

-  مجك 5،2 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  مس 87،5 لوطلا × H 43،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  لم 710-350 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا ،ضيبأ / لمرلا :يلديصلا سأك

-  رتل 15 ىوتحملا ،(PE) ةيكيتسالبلا ةبسانم تابورشملا / ةمعطأ :(2X) تايواحلا تابورشملا

- (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا تادعم امك ةنرقملا-T كلذ يف امب ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

ةيفنحلا رايعم كلذ يف امب تادعملا EUR 418.00 :ةدحولا / رعسلا

ةيفنحلا طسق كلذ يف امب تادعملا  EUR 498.00 :ةدحولا / رعسلا



18 

"ةيزاغلا تابورشملا وأ STILL" رتل 2X 5 ىبموك

 تابورشملل نوكي نأ لضفيو ةبسانم .هرهظ ىلع نم تاجتنملا نم نيعون ةمدخل .(تاعاس 2-1 ىلإ لصت) لزعلا عم هرهظ ىلع تابورشملا

 .ةيفاضإ طغضلا تادعم مادختسا ىلإ جاتحت ال ،ءيش ال ةيزاغلا تابورشملا نم يلارديفلا يطايتحالا كنب ةيبذاجلا ةيلمع .ةدرابلا

 ةقيرط رثكأ وه ةنرقملا-T عم ةيكيناكيملا ءاوهلا ةخضم .اهليغشت نم دبال ةيفاضإ طغض تادعم ،ةيزاغلا تابورشملا نع ءانغتسالا

!ةعرسب تابورشملا ةمدخل ةيلاثم .ضرغلا اذهل ةبسانم

 يأ نع جتنملا زيمتي

 حيضوتلا :ةيزاغلا تابورشملا

 تابورشملا عاونأ 2 نم ةمدخ

... ةدحاو ةبيقح نم

 ةبسانم نوكي نأ لضفيو ...

 !ةدرابلا تابورشملل

 جتنملا زيمتي

 :ةيزاغلا تابورشملل

 حيضوتلا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

- (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

- دوسأ / يضف :يسايق نول

- مس H 36 × 31 × W D 28 :داعبألا رهظلا ةبيقح

- مجك 2،0 :(ليمحت سيلو) نزولا

- مس 64،5 لوطلا × H 30،5 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

- لم 300-120 حاتملا سوؤكلال ةبسانمو ،كيتسالبلا نم فافش :يلديصلا سأك

- رتل 5 ىوتحملا ،(PE) ةيكيتسالبلا ةبسانم تابورشملا / ةمعطأ :(2X) تايواحلا تابورشملا

- (تابورشملا نم عون يأل ةبسانم) طغضلا تادعم امك ةنرقملا-T كلذ يف امب ءاوهلا ةخضم اهريدت يتلا ديلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 EUR 239.00 :ةدحولا / رعسلا "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" تادعملا

EUR 329.00 :ةدحولا / رعسلا "تابورشملا ةيزاغلا" تادعملا
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 ةيزاغلا / ةيزاغلا ريغ" رتل 5 حرملا ةمزح برش

 "تابورشملا

 لازي الل .ةدرابلا تابورشملل نوكي نأ لضفيو ةبسانم .حرملا ةبسانم ةيأل ةبسانمو ،ةلدتعم لزع عم ،طيسب هرهظ ىلع تابورشملا

 عم هرهظ ىلع مدختست امدنع .ةبولطملا ةيفاضإلا طغضلا تاقحلم ال - يلارديفلا يطايتحالا ةيبذاجلا لالخ نم لمعت غارفإ ،تابورشم

.قحلم طغضلا اهفصوب لمعت نأ بجي ةخضم ءاوهلا ينيمو ،ةيزاغلا تابورشملا

 ةيزاغلا تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا :يأ

 تابورشملل جتنملا زيمتي

 حيضوتلا :ةيزاغلا

 ءاوهلا ةخضم ينيم عم نواعتلاب

 طغضلا تادعم امك

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  سكت-SUPRA 7575 نوليان :ةداملا

-  (RED ضعب ةيقب مهسألا) دوسأ / يدامر :نوللا رايعم

-  مس H 36 × 27 × W D 17 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 1،2 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  L مس H 31 × 46 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  رتل 5 ىوتحملا ،(PE) ةيكيتسالبلا ةبسانم تابورشملا / ةمعطأ :(2X) تايواحلا تابورشملا

-  (باوكأ لم 200ل ةيلاثم) فتكلا مازح ىلع سأكلا لماح

- (يوديلا ليغشتلا ،ةيكيناكيم) ةخضم ءاوهلا ينيم :CO2 لمعلل بولطم

 EUR 79.00 :ةدحولا / رعسلا "تابورشملا ةيزاغلا ريغ" تادعملا

EUR 99.00 :ةدحولا / رعسلا "تابورشملا ةيزاغلا" تادعملا
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 ... تكرام ربوس نم بلع رئب رتيل 5 ةدمل ةمزح بزح

 .تكرام ربوسلا نم بلع رئب رتيل 5 ةدمل اهمادختسا نكميو ،(حرملا ةمزح برش لثم هرهظ ىلع) لدتعملا لزع عم ،طيسب تابورشملا هرهظ ىلع

 امك ةخضم ءاوهلا ينيمو ةيفنحلا دي دحاو رايعم عم لصتم طخ تابورشملا ،ةريبلا ةبلع ىلع تصنتلاو قييضت نكميو .ميلستلا يف امب

.طغضلا تادعم

 !ةظوحلم

 !اهمادختسا نكمي WECOMATIC نم ةيطاطم ةدادس عم ةريبلا بلع طقف

 رتيل 5 ةدمل ةمزح بزح :ديروتلا قاطن

ALU نكمي ةريبلا 

WECOMATIC ةدادس طاطملا 

Ausstattung / ينقتلا DATEN: 

*  * نكمي ةريبلا نيمضت متي مل

-  سكت-SUPRA 7575 نوليان :ةداملا

-  دوسأ / يدامر :يسايق نول

-  مس H 36 × 27 × W D 17 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 0.8 :(ليمحت سيلو) نزولا

-  L مس H 31 × 46 :(يئرملا طابحا حطس) حطسلا نالعإلا

-  (طسولا يف هالعأ ةروصلا رظنا) ءاوهلا ةخضم ينيم ،كبشملا نكمي ،روبنص ،ةدحاو دي روبنصلا :ةعومجم ءانغتسالا

- Becherhalterung احابص Schultergurt (ةيلاثم FÜR 200 لم Trinkbecher 

-  (باوكأ لم 200ل ةيلاثم) فتكلا مازح ىلع سأكلا لماح

 EUR 89.00 :ةدحولا / رعسلا
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 رتل 3 ةدحاو - خيراوصلا جرب

 نم ةعونصملا تابورشملا رسكلل لباق ريغ دحاو بوبنأ ةزهجم .تابسانملا يف ماعطلا ميدقت ىلع ءوضلا طيلست وه ةدحا جرب خوراص

...و تفال وه تغيلرتلوأ] ةبيقحلا هذهو ،تصنتلا زاهجو (IceTube) يلخادلا ديربتلا كلذ يف امب .تارتل 3 بوبنأ نم ىوتحملاو ،(PE) كيتسالبلا

!نيومتلل ثدح يلخاد ةدمل ةنومضم نارود

 ةصاخلا ةيراجتلا ةمالعلا ةروص

 لثمألا وحنلا ىلع ةلثمم كب

 بوبنأ سيآلا عم مادختسالل

 نم طقف رتل 2 ةعس

 تابورشملا بوبنأ

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ / يضف :يسايق نول

-  مس H 60 × 32 × W D 11 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  روبنصلا عم تابورشملا طخ تلمشو (دحاولا رتلل ةرياعملا عم) مس 70 :بوبنأ تابورشملا لوط

-  مس 60 :بوبنأ سيآلا لوط

-  مجك 1،7 :(ةرغاش) نزولا

-  L مس L & H 1X 14 × 23 مس 1X H 54 × 10 :يلي ام حطس نع نالعإلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 EUR 189.00 :ةدحولا / رعسلا
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 رتل 2X 3 مأوتلا - خيراوصلا جرب

 نم ةعونصم رسكلل ةلباق ريغ تابورشملا بوبنأ نم نينثا عم ةزهجم .تابسانملا يف ماعطلا ميدقت ىلع ءوضلا طيلست وه ةدحا جرب خوراص

...و تفال وه ةياغلل ةفيفخ ةبيقحلا هذهو ،تصنتلا زاهجو (IceTube) يلخادلا ديربتلا كلذ يف امب .تارتل 3 بوبنأ لك ىوتحم ،(PE) كيتسالبلا

!نيومتلل ثدح يلخاد ةدمل ةنومضم نارود

 ةصاخلا ةيراجتلا ةمالعلا ةروص

 لثمألا وحنلا ىلع ةلثمم كب

 بوبنأ سيآلا عم مادختسالل

 نم طقف رتل 2 ةعس

 تابورشملا بوبنأ

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ / يضف :يسايق نول

-  مس H 60 × 32 × W D 11 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  روبنصلا عم تابورشملا طخ تلمشو (دحاولا رتلل ةرياعملا عم) مس 70 :بوبنأ تابورشملا لوط

-  مس 60 :بوبنأ سيآلا لوط

-  مجك 2،7 :(ةرغاش) نزولا

-  L مس L & H 1X 14 × 23 مس 1X H 54 × 10 :يلي ام حطس نع نالعإلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- حضتي ال * (مس 140 ابيرقت L) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 EUR 299.00 :ةدحولا / رعسلا



 

23 

 رهظلا تاجاجزو بلع - ةمزح مأوتلا

 تاجتنملا كلذكو ،لم 500 ىلإ لصي (جاجزلا وأ PET) تاجاجزو ةيراجتلا تابورشملا بلع عيزوت لومحملا يلاثملا ماظنلا وه لوزعم مأوتلا ةمزح

!ةلوانملاو ةئبعتلا لهسلا نم .تاعيبملاو تاردق ةدايز زيزعتو ةلمكتل امامت ةبسانم .ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا داوملا عاطق نم اهتئبعتو

 .سوؤكلال يف ةمدخل تابورشملا رهظلا ىلع لمحت ةبيقح ىلإ اهليوحت نكمي مأوتلا ةمزح

 .راعسألاو لولح ىلع لوصحلل انب لأسأ طقف

 تايافنلا نم سيك عم ةمزح مأوتلا

 ةغرافلا تايواحلا نم صلختلل

 ةينالعإلا لئاسرلا ةنرم

 !لدابتلل

 ةدمل ليمحتلا ةردق عم ةفرغلا زاهج 2

 تاجاجز وأ بلع 15

 امهنم لكل لم 500 ىلا لصي ام

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  يضف :يسايق نول

-  مس H 60 × 35 × W D 30 :داعبألا رهظلا ةبيقح

-  مجك 4،0 :(ةرغاش) نزولا

-  W مس H 52 × 30 :(رخؤملا) ةيحطسلا نالعإلا

-  W مس 2X H 38 × 22 :ةيحطسلا نالعإلا

- (هرهظ سفن نوللاو داوم) ةيمامأ بويج 3 .عوفدم ةليرملا عئابلا

- .(راسيلا ىلعأ حضوم) تايافنلا ةبيقح .(حضتي ال) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 (EUR 39.00 ةدحو / رعسلا - تايافنلا ةبيقح) EUR 249.00 :ةدحولا / رعسلا
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 BT4002 - ءاطغ عم عئابلا ىلع ةينيص سلجم

 ةلازإلل لباق .ةناتملاو رارقتسالا نامض ناقتاو ةيلاع ةدوج تاذ داوم .تاقيبطتلا نم ةعساو ةعومجمل ةبسانم وه عئابلا لوزعم ةينيص

 بناجلا بويج نم نينثا عم .ةحارلا يدتري ىلعأ نامضو ،رهظلا ضرعلاب يف ليدعتلل لباق فتكلا ةحول عم مازح ماظن فتكلاو نع ءاطغلا عفر

 عيزوتل ةبسانم اضيأ ءاطغ عم ةبلع مدختست امدنع .ةياعدلا ضرغ تنيز نكمي (لخادلا يف) ءاطغو يمامألا .لاملا ديص وأ ةمدخ تاقحلمل جراخ

!ميرك سيآلا تاجتنم

 حيرم فتكلا مازح ماظن

 ليدعتلل لباق فتكلا ةحول عم

 ةعباتملا عفر امامتو Removeable ءاطغ

 لئاسرلا نم ةنورم رييغت

 ةينالعإلا

 يف رارقتسالا قيقحتل ةرفح 15 جاردإ

 باوكألاو تاجاجزلاو بلع

 ملم 50 لوطلا ،ملم Ø 70 بقث

 ظفاحت ،(مسقملا ةفرغ) ةناطبلا

 ةينيص ةبترم ىلع

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  (ةعطق 50 ةيمك نم ةلمتحم ىرخأ ناولأ) يضف :يسايق نول

-  مس H 20 × 39 × W D 39 :داعبألا ةبلع

-  مجك 2،2 :(ةرغاش) نزولا

-  رتل 25 :مجح يفاص

-  مس H 13 × W 69 :(ةهبجلا) ةيحطسلا نالعإلا

-  W مس H 12 × 31 :(ءاطغ لخاد) ةيحطسلا نالعإلا

- .(حضتي ال) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 EUR 139.00 :ةدحولا / رعسلا (لصاف ةفرغ) عيصرت عم تادعملا EUR 139.00 :ةدحولا / رعسلا (لصاف ةفرغ) عيصرت عم تادعملا

 EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا جاردإ ةرفح-15
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BT4003 - يف عئاب XL ءاطغ عم ةرئاطلا نتم ىلع ةينيص 

 عفر ةلازإلل لباق .ةناتملاو رارقتسالا نامض ناقتاو ةيلاع ةدوج تاذ داوم .تاقيبطتلا نم ةعساو ةعومجمل ةبسانم وه عئابلا لوزعم ةينيص

 جراخ بناجلا بويج نم نينثا عم .ةحارلا يدتري ىلعأ نامضو ،رهظلا ضرعلاب يف ليدعتلل لباق فتكلا ةحول عم مازح ماظن فتكلاو نع ءاطغلا

 عيزوتل ةبسانم اضيأ ءاطغ عم ةبلع مدختست امدنع .ةياعدلا ضرغل نييزت نكمي (لخادلا يف) ءاطغو يمامألا .لاملا ديص وأ ةمدخ تاقحلمل

!ميرك سيآلا تاجتنم

 !تاجاجزو بلع لم 500 عم مادختسالل ةصاخ ةبسانم

 حيرم فتكلا مازح ماظن

 ليدعتلل لباق فتكلا ةحول عم

 لئاسرلا نم ةنورم رييغت

 ةينالعإلا

 يف رارقتسالا قيقحتل ةرفح 15 جاردإ

 باوكألاو تاجاجزلاو بلع

 ملم 50 لوطلا ،ملم Ø 70 بقث

 ظفاحت ،(مسقملا ةفرغ) ةناطبلا

ةينيص ةبترم ىلع

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  (ةعطق 50 ةيمك نم ةلمتحم ىرخأ ناولأ) يضف :يسايق نول

-  مس H 30 × 39 × W D 39 :داعبألا ةبلع

-  مجك 3،0 :(ةرغاش) نزولا

-  رتل 40 :مجح يفاص

-  مس H 23 × W 69 :(ةهبجلا) ةيحطسلا نالعإلا

-  W مس H 12 × 31 :(ءاطغ لخاد) ةيحطسلا نالعإلا

- .(حضتي ال) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 EUR 149.00 :ةدحولا / رعسلا (لصاف ةفرغ) عيصرت عم تادعملا EUR 149.00 :ةدحولا / رعسلا (لصاف ةفرغ) عيصرت عم تادعملا

 EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا جاردإ ةرفح-15
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BT4001 - ءاطغ عم يكيسالك ةبلع يف عئاب 

 لباق .ةناتملاو رارقتسالا نامض ناقتاو ةيلاع ةدوج تاذ داوم .تاقيبطتلا نم ةعساو ةعومجمل ،لزعلا ةرارحلل ةينيص يف عئابلا ةيلاع ةردق

 بويج نم نينثا عم .ةحارلا يدتري ىلعأ نامضو ،رهظلا ضرعلاب يف ليدعتلل لباق فتكلا ةحول عم مازح ماظن فتكلاو نع ءاطغلا عفر ةلازإلل

 اضيأ ءاطغ عم ةبلع مدختست امدنع .ةياعدلا ضارغأل نييزت نكمي (لخادلا يف) ءاطغو يمامألا .لاملا ديص وأ ةمدخ تاقحلمل جراخ بناجلا

!ميرك سيآلا تاجتنم عيزوتل ةبسانم

 نالعإلا ةنورم رييغت

 عئابلا ةيلاع ةردق ةينيص

 لزعلا عم
 يقبتو (مسقملا ةفرغ) ةناطبلا

 ةينيص ةبترم ىلع

 جاردإ ةرفح 24

 ملم 50 لوطلا ،ملم Ø 70 بقث

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  (ةعطق 50 ةيمك نم ةلمتحم ىرخأ ناولأ) يضف :يسايق نول

-  مس H 23 × 57 × W D 41 :داعبألا ةبلع

-  مجك 2،8 :(ةرغاش) نزولا

-  رتل 45 :مجح يفاص

-  W مس H 14 × 50 :(ةهبجلا) ةيحطسلا نالعإلا

-  W مس 2X H 20 × 50 :(ءاطغ لخاد) ةيحطسلا نالعإلا

-  W مس 2X H 12 × 34 :(بناجلا سايكأ) ةيحطسلا نالعإلا

- .(حضتي ال) بوكسلت اصع .عوفدم غالف-زيزعت :يرايتخا قحلم

 EUR 179.00 :اقلاع / سيرب (لصاف ةفرغ) عيصرت عم تادعملا EUR 179.00 :اقلاع / سيرب (لصاف ةفرغ) عيصرت عم تادعملا

 EUR 29.00 :اقلاع / سيرب جاردإ ةرفح 24
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EVT2010 - ديربتلا رصانع 2 .عوفدم ةبيقح ميرك سيآلا

 مازحو ،جراخ بويج بناجلا امهو ،ةفرغلا ميسقت لخاد ءزج-4 ةنرم .ديربتلا رصانع نم نينثا عم ةبيقح ميرك سيآلا لوزعم ةيرارحلا نمضتو

 سيآلا عيزوتل ةيلاثم .يسيطانغملا كبشملاو ،نيبناجلا ىلع سقطلا ةيامح عم عفرلل ءاطغ .جيسنلا ةيامح عم ليدعتلل لباق فتك

.ةدمجملا تاجتنملا نم اهريغ وأ ميرك

 لخدتلا / سقطلاب

 ةيامح

 ءازجأ 4 ةفرغ زاهج

 نالعإلا ةنورم رييغت

 ميرك سيآلال ةيلاثم

 عيزوت

 ديربتلا رصانع 2 كلذ يف امب

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

-  (ةعطق 50 ةيمك نم ةلمتحم ىرخأ ناولأ) يضف :يسايق نول

-  مس 25 قمعلا × H 37 × W 25،5 :دعبلا ةبيقح

-  (غك 1،4 رصانع ديربتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نودب نزولا .) مجك 3،2 :(رصانع ديربتلا يف امب) نزولا

-  رتل 20 :مجح يفاص

-  مس 33 ضرعلا × H 15،5 :(ةهبجلا) ةيحطسلا نالعإلا

ديربتلا VAMUS رصانع 2 .عوفدم ةبيقح  EUR 129.00 :ةدحولا / رعسلا

VAMUS 21- رصنعلا ديربتلا ° C، 28x20x2 ةدحولا / رعسلا مس: EUR 12.00 VAMUS 21- رصنعلا ديربتلا ° C، 28x20x2 ةدحولا / رعسلا مس: EUR 12.00 
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EB4003 - ءاطغ قالزنا عم قودنص عيب ميرك سيآلا 

 يلمع ءاطغ .فتكلا مازح ماظن ةطقن 4 ةزهجم .لزعلا نيسحتل ةيداملا تاحول ةوغر عم ناردجلا ةجودزم ،عئابلا ايسدنه ةممصم ةبلع جذومن

.لثمألا نمضيو ةيلخادلا عم لماعتلا يف عيرسلا ةرارحلا نادقف عنميو ،(ةلازإلل ةلباقلا) قالزنا

!ةدمجملا تاجتنملاو ميرك سيآلالل ةيلاثم

 ةطقن ergonomical 4 ميمصت

 فتكلا مازح

 قالزنا عم ةينيص ميرك سيآلا

 ةطقن 4 فتكلا ،ءاطغلا

 سيك طابحاو مازح

 ةبيرض نودب ةينيص ميرك سيآلا

ءاطغلا قالزناو سيك طابحا .ةفاضملا ةميقلا

و Removeable ءاطغ قالزنا

:ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

 :داوملا ضيبأ :نوللا رايعم

 PE كيتسالبلا

 :لخاد دعبلا H22،5cm D33cm س س L60cm :ةيجراخلا دعبلا

L55cm س س H19،5cm D29cm رتل 31 .ابيرقت :مجح يفاص 

غك 3،4 .ابيرقت :(ةرغاش) نزولا

 .ةنرم نالعإلا جاردإل يمامألا قروب وأ تاقصلم ةنيزم نوكت نأ نكمي له :(ةهبجلا) ةيحطسلا نالعإلا

:مازح طاقن 4 و ءاطغ قالزنا .عوفدم ةينيص ميرك سيآلا  EUR 189.00 :ةدحولا / رعسلا

 EUR 9.00 :ةدحولا / رعسلا :(عطق 3 نم ةعومجم) لصاوف

 EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا (مس H16،5 رشاعلا L59 لخاد) مس H16،5 س L63،5 ةبيقح طابحا
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VB4004 - قودنص عيب عئاب 

 .فتكلا مازح ماظن ةطقن 4 ةزهجم .هنزو يف ادج فيفخ ،ةياعرلا ةلهس كيتسالبلا نم ةعونصم ،عئابلا ةينيص جذومن ايسدنه ةممصم

!نكمم جلثلا تابعكم قيرط نع عئاضبلا ديربت

- - كيتسالبلا نم لك نم ةبلع عئابلا قبطني ةنورم تمدق

 لصاوف نود حيضوتلاقئاقر نم سيك .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نودب حيضوتلا

 ةرفح 16 جاردإ عم حيضوتلا

 لصاوف نم نينثا عم حيضوتلا

 سيك طابحا .عوفدم حيضوتلا

ةنورم نالعإلا نييزتل

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

 :ءادوسلا ةداملا :نوللا رايعم

 PE كيتسالبلا

 / L55،5cm :لخاد دعبلا L60cm / H18cm / D33cm :ةيجراخلا دعبلا

H17،5cm / D29cm (ةرغاش) نزولا رتل 28 .ابيرقت :مجح يفاص: 

غك 2،3 .ابيرقت

 .ةنرم نالعإلا جاردإل يمامألا قروب وأ تاقصلم ةنيزم نوكت نأ نكمي له :(ةهبجلا) ةيحطسلا نالعإلا

:فتكلا مازح ةطقن-4 .عوفدم ةبلع عئاب  EUR 139.00 :ةدحولا / رعسلا

EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا :جاردإ ةرفح-16

 EUR 9.00 :ةدحولا / رعسلا :(عطق 3 نم ةعومجم) لصاوف

 EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا (مس H16،5 رشاعلا L59 لخاد) مس H16،5 س L63،5 ةبيقح طابحا
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 ةرفوتملا ماجحألا امهو - ديؤم ،لومحم رتويبمك

 ءزجلا يف تربع ليدعتلل لباق فتك مازح ماظن عم ،ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ / ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأل ةلقنتم لمع ةداسو ،ةحيرم

 نامضو لمعلا ةحول ىلإ ةدحو حالصإ ةدروملا وركليف .حيرم ءانبلا .ةعساو ةطرشألا نم ديزملاو فتكلا تاصنم عم XL ةخسنلا .يفلخلا

.لثمألا لماعتلا

 يسايق معاد لومحم رتويبمك

 "14 -" 11 ةزهجأل

 يسايق جذومن ماظن مازح

 ةيسايقلا ةخسنلا ةروص

 ةحفص XL ةروص

 XL معاد لومحم رتويبمك

 "18 -" 15 ةزهجأل

 جذومن XL ماظن مازح

 ("14-" 11 ةزهجأ) دردناتسل ةينقتلا / تادعملا تانايب

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ / يضف :يسايق نول

-  مس 4 ح س L 35 × D 35/37 :دعبلا

-  EUR 59.00 :ةدحولا / رعسلا مجك 0،8 :نزولا

 ("18-" 15 ةزهجأ) XLل ةينقتلا / تادعملا تانايب

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ / يضف :يسايق نول

-  مس 5 عافترالا L 45 × D 40/44 x :دعبلا

-  EUR 69.00 :ةدحولا / رعسلا مجك 1،0 :نزولا
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LaptopSupporterBag - 2 جذومن 1 يف 

 ءزجلا يف ،عساو قاطن ىلع .ةلهس تاوطخ عضب يف ةلقنتملا لمعلا بتكم ىلإ اهليوحت نكمي ،لومحم رتويبمك / لومحملل نطبم ةلاح

 لخاد ةبيقح طابحا .لثمألا لماعتلا نامضو لمعلا ةحول ىلإ يلزانت حالصإب ةدروملا وركليف .ةحارلاو رارقتسالا فتكلا تربع رفوت يفلخلا

.ةياعدلا ضارغأل اهمادختسا نكمي ءاطغلا

 ...و لمح ةلاح

 لومحملا ةدحاو يف لمعلل بتكم ...

 بتكمو لمعلا نوفيلت

 / لومحملل ةبيقح-لمحو

"18-" 11 لومحم رتويبمك

 تاصنم عم ةعساو فتكلا

 ليدعتلل لباق فتكلا

 زاهجلا رارقتسا VELCRO براشملا

 لمعلل بتكم ىلع

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  دوسأ / يضف :يسايق نول

-  مس 9 عافترالا × L 40 × D 39 / 35،5 :دعبلا

-  مجك 1،6 :نزولا

-  W مس H 30 × 34 :(ةبيقح طابحا) ةيحطسلا نالعإلا

 EUR 109.00 :ةدحولا / رعسلا
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 ةيناكمإ يدرفلا نالعإلا - ةبيقح زيزعت

 ليدعتلل لباق ،ةحيرم فتكلا مازح عم مئاد ةنحاش عمشملا شامقلا نم ةعونصم ةبيقح فتكلا ىلع ةقبطملاو بناج نم ديدعلاو ،ةيفيظو

.جراخلا يفو يمامألا ءاطغلا ىلع ةقرو جاردإ عم ةيجيورتلا ةنيزلا يدرف .نطبمو

 زيزعت ،لخادلا

 ةبيقح

 ةرفوتم اضيأ ةعطق 100 ةيمك نم

 !ىرخأ ناولأ يف

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641) عمشملا شامقلا :داوملا

-  رفصأ / رضخأ / قرزأ / يضف :نوللا

-  D مس L 40 × H 30 × 12 :دعبلا ةبيقح

-  مجك 0،8 :نزولا

-  رتل 12 :مجح يفاص

-  W مس H 25 × 38 :ءاطغلا / يمامأ حطس نع نالعإلا

 EUR 39.00 :ةدحولا / رعسلا
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PP8001 - (ةحول يشملا) ةمزح ةتفا 

 / تاتفال نم ةلقنتم ،ضرعلا ةياغلل ةلاعفلل .ءانبلا يف رارقتسالا قيقحتل دعتست موينمولألا عم ةياغلل ةفيفخ هرهظ ىلع ءانب

 ةثالث عم عئابلا ةليرملا ميلست نمضتي .لاجملا ةعساو ضرعو ،locationindependent ببسب ةينالعإلا ةلاسرلا نم ةيلاع حوضو .تاقصلم

كلذ ىلإ امو ،تارشنلاو ،جتنملا نم تانيع عيزوتل ةرحلا يديالا هل لقانلا .بويج ةهبجلا

 عيرسلا رييغتلا

 ةينالعإلا ةلاسرلل

 ةهبجلا ةثالث عم عئابلا ةليرملا

 ،تانيعلاو ،نيرفاسملل بويج

 خلا تارشنلاو

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  مس 28 قمعلا × 64 ضرعلا × L 126 :دعبلا

-  دوسأ / ةيضف :نوللا

-  (يلصألا ىوتحملا نالبموك 641)) عمشملا شامقلا :داوملا

-  (ةمزح ةتفا امك ةداملا سفنو نوللا) بويج ةهبجلا ةثالث عم عئابلا ةليرملا

-  (DIN A0 يلاوح) مس 83 ضرعلا × H 119 :(رخؤملا) ةينالعإلا ةحاسملا يئرم

-  W مس H 41 × 57 :(ايلاع) ةينالعإلا ةحاسملا ةيئرم

- غك 5،2 .ابيرقت نزولا

EUR 189.00 :ةدحولا / رعسلا
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 رتل 5 و 3 لصألا جرب-ةريبلا

 نم ةدافتسالا عم يرصع ميمصت .(لوحكلا نم ةبسن عافترا ءانثتساب) يأ ابيرقت تابورشملل ةبسانمو ،عزوم ةمق ةلواط ةبلصلا

 ةنيتم ةدعاق .ريودتلل ةجرد 360 ،دحاولا رتلل ةرياعملا عم ،رسكلل ةلباق ريغ يلوبلا نم بوبنأ تابورشملا مدقت .فافشلا كيتسالبلا

.تاقصلملا ةنيزمو ةياعدلا ضارغأل اهمادختسا نكمي

IceTube (ديربتلا-ةيلخادلا) 

 جرب رتل 5 و 3

 نم بوبنأ تابورشملا مدقت

 رسكلل ةلباق ريغ يلوبلا

 ريودتلل ةجرد 360 بوبنأ رتل 3 جرب رئب ةروص

 فافش ةيفنحلا ةدوجلا ةيلاع

 (ZS2005 / 3 :مقر دنبلا) رتيل 3 رادصإلا

 EUR 119.00 :ةدحولا / رعسلا مجك 4،0 :نزولا / مس 90 :لوطلا يلامجإ

 ZS2005 / 5 :مقر دنبلا) رتل 5 رادصإلا

EUR 129.00 :ةدحولا / رعسلا مجك 4،4 :نزولا / مس 125 :لوطلا يلامجإ

 ... ةيرايتخالا تاقحلملا

 ديربتلا ةيلخادلا (IceTube) رصنعلا ديربت

 ةجردو ،جلثلا تابعكم ضماو عم مدختست امدنع .اهعييمت نود لوطأ ةرتفل اجزاطل تابورشملا يقبتو ،ءاملاو جلثلا تابعكم ةئيلم

... ريبك دح ىلإ ديزي هابتنالا

 EUR 17.00 :ةدحولا / رعسلا رتل ZS2105 / 3 :مقر دنبلا EUR 17.00 :ةدحولا / رعسلا رتل ZS2105 / 3 :مقر دنبلا

 EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا رتل ZS2105 / 5 :مقر دنبلا EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا رتل ZS2105 / 5 :مقر دنبلا

IceBullet insted ةعومجم / ىصخش رتويبمك زاهج 3 (حضتي ال ) جلثلا تابعكم نم IceBullet insted ةعومجم / ىصخش رتويبمك زاهج 3 (حضتي ال ) جلثلا تابعكم نم 

 EUR 7.00 :3 نم ةعومجم يف / رعسلا بوبنأ رتيل 3 ةدمل

 EUR 10.00 :5 ةعومجم يف / رعسلا رتل 5 بوبنأل ةعومجم / عطق 5

 (حضتي ال ) فيظنت ةاشرف (حضتي ال ) فيظنت ةاشرف

 ZS2108 :مقر دنبلا

 EUR: 12.00 كسمت / سيرب رتل 3 تابورشملا بوبنأ

EUR: 14.00 كسمت / سيرب رتل 5 تابورشملا بوبنأ
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 رتل 5 "كيسالك" نوتيرت

 ديسكأ يناث زاغ نودب وأ عم ،تابورشملا عاونأ عيمج لالغتسال ةبسانم !ريبانصلا ةثالث نم ءانغتسالا تابورشملا دحاو تقو يف ... يلديصلا ىلعألا لودجلا

 ،قئاقر لثم ةفيفخلا تابجولا لوانتل ةينيصو ديربتلا ةلتكو ،ةينيص طيقنتلاب ،فيظنت ةاشرف .ميلستلا يف امب .(دربلا لضفيو) نوبركلا

خلا تاشيودنسلا

 و 10/2011 مقر (EU) ةداملل لاثتمالا ةمدختسملا ماخلا داوملاو داوملا

 !تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانمو 1935/2004 مقر (EU) ميظنت

 عم ةيواحلا تابورشملا

 رتل 5 و 3 ةرياعملا

 يوق ةدعاق

TRITON رتل 5 يكيسالك 

 كولب ديربت

 لثم ،ةفيفخ تابجو نع ةينيص

 خلا رئاطش ،سطاطبلا قئاقر

 ةينيص طيقنتلاب ةيكيسالكلا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانم) كيتسالبلا :داوملا

-  مس 62 :لوطلا يلامجإ

-  رتل 5 :ىوتحملا

-  مس 39 :ةدعاقلا رطق

-  مس 25 :رطقلا ةينيص ةفيفخ ةبجو

-  مجك 3،7 :(ةرغاش) نزولا

-  بلط ىلع تاقحلملا

 EUR 139.00 :ةدحولا / رعسلا
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 رتل 5 "ومورب" نوتيرت

 يناث زاغ نودب وأ عم ،تابورشملا عاونأ عيمج لالغتسال ةبسانم !ريبانصلا ةثالث نم ءانغتسالا تابورشملا دحاو تقو يف ... يلديصلا ىلعألا لودجلا

خلا تاشيودنسلا ،قئاقر لثم ةفيفخلا تابجولا لوانتل ةينيصو ةلتك ديربتلاو فيظنت ةاشرف .ميلستلا يف امب .(دربلا لضفيو) نوبركلا ديسكأ

 و 10/2011 مقر (EU) ةداملل لاثتمالا ةمدختسملا ماخلا داوملاو داوملا

 !تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانمو 1935/2004 مقر (EU) ميظنت

 ةينيص ةفيفخ ةبجو

 كولب ديربت

 ريماسم عم ةيفنحلا

TRITON رتل 5 يجيورتلا 

 عم رتل 5 ةيواحلا تابورشملا

 رتل 5 و 3 ةرياعملا

 يوق ةدعاق

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانم) كيتسالبلا :داوملا

-  مس 60 :لوطلا يلامجإ

-  رتل 5 :ىوتحملا

-  مس 25 :رطقلا ةينيص ةفيفخ ةبجو

-  مجك 2،7 :(ةرغاش) نزولا

-  بلط ىلع تاقحلملا

EUR 109.00 :ةدحولا / رعسلا
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 رتل 5 "ياكس" نوتيرت

 ديسكأ يناث زاغ نودب وأ عم ،تابورشملا عاونأ عيمج لالغتسال ةبسانم !ريبانصلا ةثالث نم ءانغتسالا تابورشملا دحاو تقو يف ... يلديصلا ىلعألا لودجلا

 (اضيأ ةلتك ديربت عم ايرايتخا لامعتسالل ةحلاص) جلثلا تابعكملل بوبنأ سيآلا ،فيظنتلا ةاشرف .ميلستلا يف امب .(دربلا لضفيو) نوبركلا

خلا تاشيودنسلا ،قئاقر لثم ةفيفخلا تابجولا لوانتل ةينيصو

 و 10/2011 مقر (EU) ةداملل لاثتمالا ةمدختسملا ماخلا داوملاو داوملا

 !تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانمو 1935/2004 مقر (EU) ميظنت

SKY 5 ديلجلا بوبنأ .عوفدم رتل

 جلثلا تابعكمل

 ثالث ماظن ةيفنحلا ةددعتم

 ريبانصلا ءانغتسالا

SKY 5 (ةأبعملا ريغ) رتل 

 يرايتخا) كولب ديربت

 (ديربتلا رصنع

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانم) كيتسالبلا :رتل 5 ةيواحلا تابورشملا

-  (تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانم) كيتسالبلا :جلثلا تابعكملل بوبنأ ديلجلا

-  مس 89.7 :لوطلا يلامجإ

-  مس 31.9 :ضرع

-  رتل 5 :ىوتحملا

-  مس 25 :رطقلا ةينيص

-  مس 21.5 :ةدعاق / ةيفنحلا ةفاسملا

-  مجك 2.8 :(ةرغاش) نزولا

-  بلط ىلع تاقحلملا

 EUR 119.00 :ةدحولا / رعسلا
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 ،يلديصلا سأك 4160S :مقر دنبلا

 (ريغص) ،حضاو ،كيتسالبلا

 ةيذغت ةروطخو ليمحت ىلعأو ،سأكلا ةلازإ نود اهتئبعت حمسي ديدجلا سأك يقرو ،فافشلا قرزألا ،يلديصلا ريغص سأك ةيكيسالكلا

 (دحاو قيلعت ،زاهجلا لبج رادج عم قفرم) ،ملم 406 بوبنألا لوطو ،ملم 73-57 ةفاح رطق عم ،سفنلا طبض لم 150-90 ماجحأ سأكل

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  كيتسالبلا :ةداملا

-  (حضاو) فافش :نوللا

-  مم 406 :بوبنألا لوط

-  ،لم 150-90 :ماجحألا سأك داعيل

-  ملم 73-57 :ةفاح رطق عم

-  مجك 0،3 :نزولا

EUR 18.00 :ةدحولا / رعسلا

 ،يلديصلا سأك 3165M :مقر دنبلا

 (طسوتم) ،حضاو ،كيتسالبلا

 ةروطخو ليمحت ىلعأو ،سأكلا ةلازإ نود اهتئبعت حمسي ديدجلا سأك يقرو ،فافشلا قرزألا ،يلديصلا سأك ةطسوتملا ةيكيسالكلا

 (دحاو قيلعت ،لبج زاهج رادج عم قفرم) ،ملم 508 بوبنألا لوطو ،ملم 83-64 رطق مير ،لم 300-120 ماجحأ سأكل سفنلا طبض ةيذغت

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  كيتسالبلا :ةداملا

-  (حضاو) فافش :نوللا

-  مم 508 :بوبنألا لوط

-  83-64 :ةفاح رطق عم ،لم 300-120 :ماجحألا سأك داعيل

 ملم

-  مجك 0،4 :نزولا

EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا
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 4410M :مقر دنبلا

 (ريبك / طسوتم) لمر ،كيتسالب ،يلديصلا سأك

 بسح) RED وأ نوللا SAND ،رسكلل ةلباق ريغ نيلثيا يلوبلا نم داوملا .ابيرقت يأ قيبطتل ،يلديصلا سأك تابورشملا عون بحس

 ،زاهجلا لبج رادج عم ةدروملا) 597mm لوط بوبنأ ،98mm-82 ةفاح رطق ،710ml-350 ماجحأ سأكل ،سفنلا طبض ،ةيبذاجلاو ليمحت ىلعأو ،(بلطلا

. (قيلعت امهو

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  (كيتسالبلا) نيليثيا يلوبلا :داوملا

-  لامرلا :يسايق نول

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  98-82 :ةفاح رطق عم ،لم 710-350 :ماجحألا سأك داعيل

 ملم

-  مجك 0.5 :نزولا

EUR 39.00 :ةدحولا / رعسلا

*  !اهبلط ىلع ءانب ماجحألا رغصأ سأكل عزوم

 ذالوفلا ،يلديصلا سأك 3250S :مقر دنبلا

 "ةريغصلا" أدصلل مواقملا

 لوطو ،ملم 86-70 رطق مير ،لم 350-180 ماجحأ سأكل ،سفنلا طبض ،ةيبذاجلاو ليمحت ىلعأ ،أدصلل مواقملا ذالوفلا ،يلديصلا ةريغص سأك

 (دحاو قيلعت ،زاهجلا لبج رادج عم ةدروملا) ،ملم 406 بوبنألا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  أدصلل مواقملا ذالوفلا :داوملا

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 406 :بوبنألا لوط

-  :ةفاح رطق عم ،لم 350-180 :سأك ماجحأ صلختلل

 ملم 70-86

-  مجك 0،6 :نزولا

EUR 46.00 :ةدحولا / رعسلا
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 ذالوفلا ،يلديصلا سأك ARTIKEL: 4200M ددع

 "ةطسوتم" أدصلل مواقملا

 لوطو ،ملم 86-70 رطق مير ،لم 300-120 ماجحأ سأكل ،سفنلا طبض ،ةيبذاجلاو ليمحت ىلعأ ،أدصلل مواقملا ذالوفلا ،يلديصلا سأك ةطسوتم

 (قيلعت امهو ،لبج رادج زاهجلا عم قفرم) ،ملم 597 بوبنألا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  أدصلل مواقملا ذالوفلا :داوملا

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  86-70 :ةفاح رطق عم ،لم 300-120 :ماجحألا سأك داعيل

 ملم

-  مجك 0،7 :نزولا

EUR 54.00 :ةدحولا / رعسلا

 ذالوفلا ،يلديصلا سأك 4400L :مقر دنبلا

 "ريبك" أدصلل مواقملا

 لوطو ،ملم 98-82 ةفاح رطق ،لم 710-350 ماجحأ سأكل ،سفنلا طبض ،ةيبذاجلاو ليمحت ىلعأ ،أدصلل مواقملا ذالوفلا ،يلديصلا سأك ريبك

 .(قيلعت امهو ،لبج رادج زاهجلا عم قفرم) ملم 597 بوبنألا

 :ةينفلا تانايبلا / جتنملا تازيم

-  أدصلل مواقملا ذالوفلا :داوملا

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  98-82 :ةفاح رطق عم ،لم 710-350 :ماجحألا سأك داعيل

 ملم

-  مجك 0.8 :نزولا

EUR 59.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "XL / ةريبك / ةطسوتم" بلصلا -.St ،يلديصلا سأك ضارغألا ددعتم

 عزوم ةفاح رطق .كيتسالبلا وأ حاتملا سوؤكلا ةقرو ،ءاطغ موركلا عم ،ةيبذاجلا ةيذغتو ليمحت ىلعأ ،أدصلل مواقملا ذالوفلا ،يلديصلا سأك

.(قيلعت نانثا) طئاحلا بيكرتل زاهج كلذ يف امب ةدالولا .سأكلا ةفاح رطقل ةلمع وأ كفم عم اهليدعت نكمي

3200M (طسوتم) 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  :Ø رطق مير ،لم 300-180 :بوك ماجحأل

 ملم 56-81

-  مجك 0،7 :نزولا

 EUR 58.00 :ةدحولا / رعسلا

* * * * *

3400L (ريبك) 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  :Ø رطق مير ،لم 710-350 :بوك ماجحأل

 ملم 70-98

- Weightt: 0،8 غك 

 EUR 62.00 :ةدحولا / رعسلا

* * * * *

3500XL (X-ريبك) 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  :Ø رطق مير ،لم 1360-950 :بوك ماجحأل

 ملم 101-123

-  مجك 1،0 :نزولا

 EUR 76.00 :ةدحولا / رعسلا
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 "XL / ةريبك / ةطسوتم" عيبرلا عم بلصلا تناس عزوم سأك

 وأ قئاس رامسملا عم اهليدعت نكمي سأكلا ةفاح رطق .كيتسالبلا وأ حاتملا سوؤكلا ةقرو ،أدصلل مواقملا ذالوفلاو ،عيبرلا عم عزوم سأك

.ةجرد 45 وأ يسأرلاو يقفألا عزوم سأك اهبيكرت نكمي .(قيلعت نانثا) طئاحلا بيكرتل زاهج كلذ يف امب ةدالولا .ةدحاو ةلمع

3200EV-M 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  :Ø رطق مير ،لم 300-180 :بوك ماجحأل

 ملم 56-81

-  مجك 1،1 :نزولا

 EUR 85.00 :ةدحولا / رعسلا

* * * * *

3400EV-L 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  :ةفاح رطق Ø عم ،لم 710-350 :ماجحألا سأك

 ملم 70-98

-  مجك 1،2 :نزولا

 EUR 92.00 :ةدحولا / رعسلا

* * * * *

3500EV-XL 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  :Ø رطق مير ،لم 1360-950 :بوك ماجحأل

 ملم 101-123

-  مجك 1،3 :نزولا

 EUR 110.00 :ةدحولا / رعسلا
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 لماح ىلعألا لودجلا

.فاقيالا نم نينثاو بوبنألا لوط ملم 597 عم بوك تاعزوم / ءاطغ 4 ىلإ لصت ةدمل ،بلصلا / موركلا ءانب ،فقوم ىلعألا لودجلا

3604S 

 :ةينقت تامولعم

-  مورك :نوللا

-  ملم 914 :لوطلا

-  ملم 254 :ةفاح ةدعاقلا رطق

-  مجك 3.5 :نزولا

 (طقف فوقولا) رعسلا

 EUR 185.00 :ةدحو

*  3604S فقي قحلا رهظي هالعأ حيضوتلا

 ءاطغ ،2X 3200M، 1X 3400L عزوم بوك .عوفدم

1X 3402DH عزوم

 :ةباقرلا ةدحو .لماش رعسلا

EUR 432.00

سأك تاعزوم .عوفدم فوقولا طقف فوقولا

 عزوم ءاطغو

 أدصلل مواقملا ذالوفلا عزوم ءاطغ

 نانثا) طئاحلا بيكرتل زاهج كلذ يف امب ةدالولا .سأكلا ةيطغأل ةبسانمو ،أدصلل مواقملا ذالوفلا يرولب ،(ءاطغ ماجحأ ةدمل) عزوم ءاطغ

.(قيلعت

3402DH 

 :ةينقت تامولعم

-  (بلصلا تناس) يضف :نوللا

-  مم 597 :بوبنألا لوط

-  لم 710-173 :بوك ماجحأل

-  مجك 1،3 :نزولا

 EUR 69.00 ةدحو / رعسلا
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AFG ةيواحلا تابورشملا NC، أدصلل مواقملا ذالوفلا 

 رتيل 19 ،رتيل 11 ،رتيل 5

AFG ةيواحلا تابورشملا NC، 5 ةضبق عم ةدعاق ،نازخ ءاطغ ىلع طغضلا فيفخت مامص عم ةيواحلا ءاطغو ،تاردقلا رتل 19 و رتل 11 و رتل 

.(يبناجلا جتانلا) نازخلا نم يلفسلا ءزجلا ىلع يفاضإ جورخلا مامص كانهو ،ةيبذاجلا رادصإلا يف .يولعلا ضبقم ىلع ،ةيطاطم

RP1104 / 5 (5 L 

 (تايوتحملا

 :ةينقت تامولعم

-  DIN 1.4301 تناس بلصلا :ةداملا

-  مس 23.5 :لوطلا

-  21.3cm (+/- 1CM) :رطق مير

-  مجك 2.26 :نزولا

 EUR 99.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1104 / 11 (11 L 

 (تايوتحملا

 :ةينقت تامولعم

-  DIN 1.4301 تناس بلصلا :ةداملا

-  مس 42.5 :لوطلا

-  Diamter: 21.3cm (+/- 1CM) مير

-  مجك 2.7 :نزولا

 EUR 109.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1104 / 19 (19 L 

 (تايوتحملا

 :ةينقت تامولعم

-  DIN 1.4301 تناس بلصلا :ةداملا

 مس 63.5 :لوطلا -

-  21.3cm (+/- 1CM) :رطق مير

 مجك 3.4 :نزولا -

 EUR 119.00 :ةدحولا / رعسلا

 رتل 5 رتيل 11 رتيل 19
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AFG ةيواحلا تابورشملا NC، رتيل 5 أدصلل مواقملا ذالوفلا، 

 "ذيفنت ةيبذاجلا" رتيل 19 ،رتيل 11

AFG ةيواحلا تابورشملا NC، 5 ةضبق عم ةدعاق ،نازخ ءاطغ ىلع طغضلا فيفخت مامص عم ةيواحلا ءاطغو ،تاردقلا رتل 19 و رتل 11 و رتل 

.(يبناجلا جتانلا) نازخلا نم يلفسلا ءزجلا ىلع يفاضإ جورخلا مامص كانهو ،ةيبذاجلا رادصإلا يف .يولعلا ضبقم ىلع ،ةيطاطم

RP1104 / 5GV (5 رتل) 

 ،تابورشملا موطرخ عم لماكلا يتأيو

 ةنرقم نم ةدافتسالاو ،ءاطغلاو ،لزعلاو

 :ةينقت تامولعم

-  DIN 1.4301 تناس بلصلا :ةداملا

-  مس 23.5 :لوطلا

-  21.3cm (+/- 1CM) :رطق مير

-  مجك 2.78 :نزولا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 129.00 :رايعملا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 169.00 :طسق

RP1104 / 11GV (11 رتل) 

 ،تابورشملا موطرخ عم لماكلا يتأيو

 ةنرقم نم ةدافتسالاو ،ءاطغلاو ،لزعلاو

 :ةينقت تامولعم

-  DIN 1.4301 تناس بلصلا :ةداملا

-  مس 42.5 :لوطلا

-  21.3cm (+/- 1CM) :رطق مير

-  مجك 3.1 :نزولا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 139.00 :رايعملا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 179.00 :طسق

RP1104 / 19GV (19 رتل) 

 ،تابورشملا موطرخ عم لماكلا يتأيو

 ةنرقم نم ةدافتسالاو ،ءاطغلاو ،لزعلاو

 :ةينقت تامولعم

-  DIN 1.4301 تناس بلصلا :ةداملا

 مس 63.5 :لوطلا -

-  21.3cm (+/- 1CM) :رطق مير

 مجك 3.9 :نزولا -

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 149.00 :رايعملا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 189.00 :طسق

 رتل 5 رتيل 11 رتيل 19
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 (PE) تايواح تابورشملا كيتسالبلا

 رتيل 15و رتيل 5 رادصإلا ةيبذاجلا

 1935/2004 مقر (EU) هتحئالو 10/2011 مقر (EU) ةحئاللا عم قفاوتي ةيكيتسالبلا تابورشملا تاوبع يف ةمدختسملا تاماخلاو داوملا

 !تابورشملا / ماعطلا عم مادختسالل ةبسانمو

RP1104 / 15GVP (15 L) 

 .ةدرابلاو ةنخاسلا تابورشملا عم اهمادختسا نكمي

.رتيل 15 ىرخأ 2x يبموكو رتيل Basic15ل ةبسانم

 :ةينقت تامولعم

-  (PE) كيتسالبلا :داوملا

-  مس 43.5 :لوطلا

-  مس 28 :ضرعلا

-  مس 16.5 :قمعلا

-  مجك 1.2 :نزولا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 59.00 :رايعملا

 ةدحو / راعسألا ةيفنحلا كلذ يف امب

EUR 99.00 :طسق

RP1104 / 5GVP (5 L) 

 .ةدرابلا تابورشملل نوكي نأ لضفيو ةبسانم

.DPD200و DPF100 دنبلا عم قفاوتم

 :ةينقت تامولعم

-  (PE) كيتسالبلا :داوملا

-  مس 32 :لوطلا

-  مس 19 :ضرعلا

-  مس 11،5 :قمعلا

-  KG 0.6 :نزولا

 رايعمل طقف ةزهجم

 ةيفنحلا

 EUR 39.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1000 / ةلماعملا 

 ةيفنحلا دردناتس ةيليضفتلاو ةصاخلا

 ،لزعلاو ،تابورشملا موطرخ عم لماكلا يتأيو ...

 ةنرقم نم ةدافتسالاو ،ءاطغلاو

 EUR 29.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1000 / PDT 

 ةيفنحلا طسق

 ،تابورشملا موطرخ عم لماكلا يتأيو ...

 ةنرقم نم ةدافتسالاو ،ءاطغلاو ،لزعلاو

 EUR 69،00 :ينوي / رعسلا



 

47 

 ... CO2 عم تابورشملل طغضلا تاراوسسكا

RP1101SF 

CO2-زاغ ةناوطسا 

. . .  صحفلا عم ،راودلا مامصلا عم يدامرلا

 2،17 نزو ،مم 401 لوطو ،ملم Ø 60،3 ،ينفلا

 غك

 EUR 39.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1102HIWI

 راب 3 مظنم-CO2 ةرغصم

. . .  ،طغضلا سايق لمعلاو ،نامألا مامص عم

 زاهج ،طغضلا طخ لامكتسا عم ،مامص فقو

 ." 7/16 ةنرقم NCو مهتدوع مدع

 EUR 69.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1102GN 

CO2-راب 3-0 مظنم،

 ةبسانمو ،براقع اهبتك يتلا djustable ا ... ةبسانمو ،براقع اهبتك يتلا djustable ا ... ةبسانمو ،براقع اهبتك يتلا djustable ا ...

 ةزهجألا CO2 موينمولألا مامص تاجاجزل

 ادوص" و "ادوصلا يدان" لثم ةعاقف ادوصلا

 .ةنكمملا رجاتملا يف ةجاجز لدابت ."ميرتس

 ،ةنرقمو طخ عم لاصتالل دادعتسا ىلع

 خوراص بلصلا نم تايواح يف ةبسانمو

.ةمزح

 EUR 110.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1000 / KDT 

 بيكرت عم ةيفنحلا ضوعملا

 بلول

 -CO2 مادختسا دنع ةبجاو روبنصلا اذه ...

 نكمي .تابورشملا هرهظ يف زاغ ةناوطسا

!بلصلا نم تايواحلل طقف اهمادختسا

 EUR 129.00 :ةدحولا / رعسلا

 RP1101SF (CO2Gas دنبلا

 (مارغ 500 ،بلصلاو ةناوطسا

 ينيم RP1102HIWI دنبلا

CO2 راب 3 مظنم 

 مظنم-RP1102GN CO2 دنبلا

 ادوصلا يدانلل

 (موينمولألا) ةجاجز

RP1101SF و دنبلاRP1102HIWI ةقفرملا 

 تايواحلا رتيل 11 ىلإ

 يدان ادوصلاو RP1102GN دنبلا

CO2-ةقفرملا ةناوطسا 

 رتل 11 ةيواح

 RP1000 / KDT دنبلا
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 و "ءيش ال ةيزاغلا" ل طغضلا تاراوسسكا

ةدرابلاو ةنخاسلا تابورشملا "ةيزاغلا"

RP1113 / PP 

 امب ،موركلاو ،" 8 ،ءاوهلا ةخضم ديلا لمعت امب ،موركلاو ،" 8 ،ءاوهلا ةخضم ديلا لمعت

 ديلوتل مدختسي .مك طبرلا كلذ يف

 نع ءانغتسالا امدنع ءانغتسالا طغضلا

 ذيبنلاو ،الوكلاو ةريبلا لثم تابورشملا

خلا ،هايملاو ريصعلاو

 جذومنلا اذهل تالصو عم ةلماك ةمدقملا

 .اهنم هرهظ ىلع

 EUR 79.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1113 / PP-T 

،لصوملا-T عم نكلو ،هالعأ حضوم وه امك ءاوه ةخضم،لصوملا-T عم نكلو ،هالعأ حضوم وه امك ءاوه ةخضم،لصوملا-T عم نكلو ،هالعأ حضوم وه امك ءاوه ةخضم،لصوملا-T عم نكلو ،هالعأ حضوم وه امك ءاوه ةخضم

 .تابورشملا تاوبع 2 لاصتالل

 جذومنلا اذهل تالصو عم ةلماك ةمدقملا

 .اهنم هرهظ ىلع

 EUR 99.00 :ةدحولا / رعسلا

JP2201 

 طغضلا ديلوتل ،ةخضم ءاوهلا ةرغصم طغضلا ديلوتل ،ةخضم ءاوهلا ةرغصم

 CO2 يوتحت يتلا تابورشملا نع ءانغتسالا

 .P2003و DPF100 جتانلا يف

 EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا

 لصوم-T عم ءاوهلا ةخضم

 ةخضم ءاوهلا ةرغصم

 ةداملا لصتت ةخضم

 رتيل 11 طسق

 ةقفرملا لصوم-T عم ةخضم

 رتيل 2X 15 ىبموك ةداملا
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 ... تادعملا ءلم

RP1107 

 تيك ءلم ةريبلا عورشم

 لاصتا CO2 ،راب 3 / 6-0 مظنم-CO2 نم نوكتت

 لقن وأ ةلس ،ةقش) ةنرقم ليمرب ،موطرخ

 طخ ،عوجرلا مدع مامص عم (تالومحلاو باكرلا

 مشلا مامصو ةنرقم كلذ يف امب تابورشملا

NC، 7/16 ".

 EUR 270.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1106 

 تيك ءلم بارش ةنيل جيزملا لبق

. . .  تابورشملا تاوبع خوراص مزح نم ةئبعت

 .تابورشملا ةعانصل KEG سكميرب نم

 عم ،راب 010/7 مظنم-CO2 نم نوكتت ةعومجم

 عم ،ةناوطسالا ىوتحم رشؤم عم ،نامألا مامص

 طخ عم لاصتالل دادعتسا ىلعو ،سبحم

 طخو عوجرلا مدع مامص .عوفدم طغضلا

 مامص مشلاو دوسألا نارتقا NC عم تابورشملا

NC 7/6 ". عم بلط ىلع ءانبو CC-ةنرقم 

!ةحاتملا

 EUR 220.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1109 

PE-HD 9507 نم ،مس Ø 16 ،عمقلاو ةئبعتلا

. . .  مزح خوراص نم ةيديلقت ريغ ةئبعت

 لبق نم ديلا حاتتفا ربع تابورشملا ةيواح

!ةوغر للقي .لاصتا طخ عم عمق

 EUR 20.00 :ةدحولا / رعسلا
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 ةئبعتلا تادعم

RP1108 

 سكيم لبق / ةريبلا طخلا زواجت

 2 يلاوح) تابورشملا طخ نم نوكتت ةعومجم

 مامص لوحكلا ةعرج ،دوسألا NC ةنرقم ،(رتم

NC، 7/16 ". 5/8 حانجلا زوجلا عم ايرايتخا 

 موطرخ UNEX وأ ديربتلا شالف لاصتالل"

.مامص تصنتلا لاصتالل كبشملا

 EUR 79.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1110 

 " NC، 7/16 مامص لوحكلا ةعرج

 (ةينقتلا تارييغتلا ةاعارم عم)

 EUR 49.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1105 / PP 

 لمعت pistonpump هديب ةخضم ةهزن

 .ةلماك ةيندعم رادصإلا ،KEG ىلع بيكرتلل ... .ةلماك ةيندعم رادصإلا ،KEG ىلع بيكرتلل ...

 ىلإ لقن وأ KEG ةريبلا نم ةدافتسالا هيجوت

 نم ةريبلا ليمرب ةئدهت .تايواحلا خوراص مزح

 ليمرب ةنرقمل ةخضم ةهزن طبر ،ةعجلا عنصم

 ةريبلا .ةريبلا ليمرب لاصتالاو ةبسانم

.روبنصلا نم لعفلاب يتأي ةجزاطلا

 اذإ .ةنرقم ليمرب بيكرت حطسم عم ةداع تدوز

 ىجري ىجري ،بسانملا رخآ عون ةجاحب تنك

!ماظنلا لبق نم انمالعا

 EUR 129.00 :ةدحولا / رعسلا

 طخ .عوفدم :ةيرايتخالا تازيهجتلا

(RP1108 دنبلا) زواجت

 خوراص مزح يف KEG نم ءلمل

 تايواحلا
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 ... تاقحلم مزح خوراص فلتخم

TP3201 

 ةضباقلا سأك زاهج

 نودب / عم لم 500 بوك اهمادختسا ةداعإل ...

 .سوؤكلا 20-15 .تاردقلا ابيرقت .ضبقم

 يأ ابيرقت كرولا مازح ىلع اهبيكرت نكمي

 دنع عزوم ليدبلا لحلا .تابورشملا هرهظ ىلع

.سوؤكلا اهمادختسا ةداعإ مادختسا

EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا

TP3101

 تايافنلا ةبيقح

 نم صلختلل ،ةمزح مأوتلا ةداملل ةبسانم ...

 بيكرتلا ةلهس .تاجاجزلا / ةغرافلا بلعلا

 دراطو هايملاو نزولا ةفيفخ ةدام A .غيرفتو

.ةيبارتلا

 (نوليان) دوسأ :نوللا

 نزولا مس D22 رشاعلا W41 رشاعلا H47 :دعبلا

 مجك 0.7 :(ةرغاش)

 EUR 39.00 :ةدحولا / رعسلا

RP2012 / PF 

 بوكسلت بطقلا عم ملع

 ةراشإ نول يف يجيورتلا ملعلا ةنورم ،سقط

 ،بلصلا نم عونصم بطقلا بوكسلت عم

 بويج طابحا 2X DIN A4 ،لوط مس 140 .ابيرقت

 طوطخ عم زوف .فرصلل نالعإلا وكيدلل

.ةئيضم

 40/26 :مجحلا رضخألا وأ رفصألا نوينلا :نوللا

 لزغلا / نوليانلا جيسن :داوملا مس 36 × مس

مارغ 200 .اينروفيلاك :نزولا جيسنلاو

EUR 39.00 :ةدحولا / رعسلا

تايافنلا ةبيقح .ةمزح مأوتلا عوفدم

 ةمزح مأوتلا ىلع ملعلا ةيجيورتلا

تايافنلا ةبيقح .ةمزح مأوتلا عوفدم

 رتيل 11 ورب ىلع ملعلا ةيجيورتلا
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 ... تاقحلم مزح خوراص فلتخم

RP1115 

،رزئملا عئابلا

 ةيخسلا بويج ةثالث ىلإ ةمسقم

 باوكأو لاملا ديص ،ةمدخلا تامزلتسمل

 خلا رايغلا

 يضفلا نوللا

 H24 :دعبلا ةنحاش عمشملا شامقلا :داوملا

 :مجح يفاص مس D7 رشاعلا W52 رشاعلا

مارغ 200 :(ةرغاش) نزولا رتل 12 .ابيرقت

EUR 19.00 :ةدحولا / رعسلا

RP1116 

مك ةلزاعلا لقنلا

 ةيواحلل ةبسانم .نيعلا نفج عم

RP1104 / 11 (ةيبذاجلاو رايعم).

 دوسأ نول

 H 41 :دعبلا ةوغر / نوليانلا داوم :داوملا

 ز 680 :نزولا مس Ø 26 ،مس

EUR 29.00 :ةدحولا / رعسلا
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 ماكحألاو طورشلا خيراوصلا مزح

 .انيدل ةضورعملا داوملا تادعمو ةفيظولاو لكشلا يف تارييغت ءارجإ يف قحلاب ظفتحن نحنو :روصلا .انيدل ةضورعملا داوملا تادعمو ةفيظولاو لكشلا يف تارييغت ءارجإ يف قحلاب ظفتحن نحنو :روصلا

 ةيديربلا عباوطلا نع الضف (٪19 ايلاح) .ةينوناقلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب نيام / تروفكنارف نيقباسلا تاعيبم بتكم ةنحشلا :ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو نحشلا ةيديربلا عباوطلا نع الضف (٪19 ايلاح) .ةينوناقلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب نيام / تروفكنارف نيقباسلا تاعيبم بتكم ةنحشلا :ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو نحشلا

.فيلغتلاو ةئبعتلاو

 ريتاوفلا عيمج عفد مت دق نوكت نأ طرشب ،اموي 30 نوضغ يف ررقملا ةيفاص ةروتاف انيدل ،كلذ فالخ ىلع قفتي مل ام :عفدلاو ميلستلا ريتاوفلا عيمج عفد مت دق نوكت نأ طرشب ،اموي 30 نوضغ يف ررقملا ةيفاص ةروتاف انيدل ،كلذ فالخ ىلع قفتي مل ام :عفدلاو ميلستلا

.ميلستلا دنع ادقن ميلستلا وأ قبسملا عفدلا قيرط نع ارصح ددجلا ءالمعلل .ةقباسلا

 تابلطل لاثتمالا نأ لواحن نحن .ماظنلا مالتسا دعب مايأ 5-3 نوضغ يف ةداع دعب ةريغص تايمكو ةيسايقلا داوملا :لوصولا وا ميلستلا خيرات تابلطل لاثتمالا نأ لواحن نحن .ماظنلا مالتسا دعب مايأ 5-3 نوضغ يف ةداع دعب ةريغص تايمكو ةيسايقلا داوملا :لوصولا وا ميلستلا خيرات

.انل ةبسنلاب اهنأ ةزوجحم ،كلذ عمو ،رصقأ ميلست

.انه فرص داعبتسا متي .ةيفاضإ فيلاكت موسرو لوطأ ميلستلا تقول ةجاح كانه ،كلذ عمو ،انكمم كلذ ناك اذإ :ةصاخ رماوأ.انه فرص داعبتسا متي .ةيفاضإ فيلاكت موسرو لوطأ ميلستلا تقول ةجاح كانه ،كلذ عمو ،انكمم كلذ ناك اذإ :ةصاخ رماوأ

 ةعفدلا مالتسا دعب طقف جاتنإلا أدبيو ،ةصاخ رماوأ ةلاح يف .ماظنلا عضو دنع يلامجإلا بلطلا ةميق نم ٪50 :صاخ رمأل عفدلاو ميلستلا ةعفدلا مالتسا دعب طقف جاتنإلا أدبيو ،ةصاخ رماوأ ةلاح يف .ماظنلا عضو دنع يلامجإلا بلطلا ةميق نم ٪50 :صاخ رمأل عفدلاو ميلستلا

بلطلا بسح تاجتنملل لدابتو ةدوع داعبتسا متي .ميلستلا لبق ٪50 .ىلوألا

 رعس لمشي .نحشلا فيلاكتو فيلغتلاو ةئبعتلا ،(٪19 ايلاح) .ةينوناقلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب مهسفنأ مهف :راجيإلا موسر رعس لمشي .نحشلا فيلاكتو فيلغتلاو ةئبعتلا ،(٪19 ايلاح) .ةينوناقلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب مهسفنأ مهف :راجيإلا موسر

.ةرجأتسم اهتاقحلمو علسلل يئاهنلا فيظنتلا راجيإلا

 .نيام / تروفكنارف يف تاعيبم بتكم نم رخآب ةنراقم يرحبلا لقنلا ةكرش وأ UPS دورطلا ةمدخ اهب موقت يتلاو :ةرجأتسملا عئاضبلا نحش .نيام / تروفكنارف يف تاعيبم بتكم نم رخآب ةنراقم يرحبلا لقنلا ةكرش وأ UPS دورطلا ةمدخ اهب موقت يتلاو :ةرجأتسملا عئاضبلا نحش

.كلذ فالخ ىلع قفتي مل ام ،راجيإلا ةيادب لبق لمع موي 1 متت ةرجأتسملا ةعاضبلا ميلست

 انمق دقل .ةروتافلا خيرات نم اموي 14 نوضغ يف ،راجيإلا موسر ةرجأتسملا علسلا نم هتدوع دعب ررقملا نمو :راجيإلا ىلع عفدلاو ميلستلا انمق دقل .ةروتافلا خيرات نم اموي 14 نوضغ يف ،راجيإلا موسر ةرجأتسملا علسلا نم هتدوع دعب ررقملا نمو :راجيإلا ىلع عفدلاو ميلستلا

.تاموصخ يأ حنمت ال يلاتلابو ،مصخ نود نم تاراجيإلا راعسأ باسحب

 راجيإلا تادحو داعت نأ بجي .بسانملا تقولا يف تاقحلملا كلذ يف امب ةرجأتسملا عئاضبلا عاجرإل رجأتسملا دهعتي :ةرجأتسم عئاضبلل ةدوعلا راجيإلا تادحو داعت نأ بجي .بسانملا تقولا يف تاقحلملا كلذ يف امب ةرجأتسملا عئاضبلا عاجرإل رجأتسملا دهعتي :ةرجأتسم عئاضبلل ةدوعلا

.ةيضارتفالا موسر بلاطي نأ الإو ،ةدوعلا نع فلختلا لاح يف .راجيإلا ةرتف ءاهتنا دعب لمع مايأ 3 زواجتي ال دعوم يف كلاملا ىلإ

 ،لثم ميلست قئاثو ىلع ةيكلملا قوقحو رشنلاو فيلأتلا قوقح تاكاهتنا نع الوؤسم نوكي نأ نكمي خوراص مزح وباز ةكرشلا :رشنلا قوقح ،لثم ميلست قئاثو ىلع ةيكلملا قوقحو رشنلاو فيلأتلا قوقح تاكاهتنا نع الوؤسم نوكي نأ نكمي خوراص مزح وباز ةكرشلا :رشنلا قوقح

 خوراص مزح دض ةعوفرملا ىواعدلا عيمج خلا ،روصلاو تاموسرلاو ،تاراعشلاو ،فورحلل ةلوبقم نوكت نأ نكمي ةيلوؤسم يأ :لاثملا ليبس ىلع

 .ليمعلا لبق نم ةرشابم لمحتت قوقح ىلع يدعتلا اذه لثم ساسأ ىلع وباز

 تارييغت ءارجإ يف قحلاب ظفتحن اننإف ،ءانثألا هذه يف .اهتيحالص ةميدقلا راعسألا ةمئاق دقفي ،ةديدج راعسأ ةمئاق رهظت امدنع :راعسألا تارييغت ءارجإ يف قحلاب ظفتحن اننإف ،ءانثألا هذه يف .اهتيحالص ةميدقلا راعسألا ةمئاق دقفي ،ةديدج راعسأ ةمئاق رهظت امدنع :راعسألا

.قوسلا فورظ ببسب راعسألا

 ريغ علسلاو ،ةرتفلا هذه لالخ .ةروتافلا / ةركذم ميلست خيرات نم اموي 14 وه BGB (2) 355 §ل اقفو نيكلهتسملل ةدوع / ءاغلإل ةرتفلا :يواكش ريغ علسلاو ،ةرتفلا هذه لالخ .ةروتافلا / ةركذم ميلست خيرات نم اموي 14 وه BGB (2) 355 §ل اقفو نيكلهتسملل ةدوع / ءاغلإل ةرتفلا :يواكش

 نإف ،ةداعملا عئاضبلا نم ققحتلا دعب الإ !ةلمعتسملا عئاضبلا ةداعإ داعبتسا متي .ةيلصألا اهتاوبع يف انل داعت نأ نكمي ةمدختسملا

 قح دجوي ال .كلهتسملا اهلمحتت يه ةدوعلا فيلاكت .دادرتسالل ةلباق ريغ نحشلا فيلاكتو فيلغتلاو ةئبعتلا .اهدر نوكي ةعاضبلا ةميق

.ةيراجت تاكرش وأ / و عيراشملا باحصأ عم تالماعملا لباقم وأ ءاغلإلا

 .ررضلا ريرقت قيرط نع دادسل كانه تركذو ةلوؤسملا تامدخلا ميدقتل ارصح ىواكشلا متي نأ بجي :لقنلا ررضلا .ررضلا ريرقت قيرط نع دادسل كانه تركذو ةلوؤسملا تامدخلا ميدقتل ارصح ىواكشلا متي نأ بجي :لقنلا ررضلا

 ريغ فورظلا لثم ةرهاق ةوق ببسب حابرألا نم ةنكمم ةراسخ وأ انتالاقم مادختسا نع ةمجانلا رارضألا نع نيلوؤسم انسل نحن :ةيلوؤسم ريغ فورظلا لثم ةرهاق ةوق ببسب حابرألا نم ةنكمم ةراسخ وأ انتالاقم مادختسا نع ةمجانلا رارضألا نع نيلوؤسم انسل نحن :ةيلوؤسم ريغ فورظلا لثم ةرهاق ةوق ببسب حابرألا نم ةنكمم ةراسخ وأ انتالاقم مادختسا نع ةمجانلا رارضألا نع نيلوؤسم انسل نحن :ةيلوؤسم

 نيطوتلا ةداعإو ،فاك لكشب نيبردم نيفظوم وأ نيدوقفملا دادع يف ،سقطلا ةيتاوملا
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 متي نأ بجي .انه مزجلا نكمي راجيإلا ضيفخت الو رارضألا نع ضيوعتلاب تابلاطملا ال خلا ،راب ةقفاوم نيدوقفملا دادع يف ،ثدحلا اذهل ءاغلإ وأ

 نيعب ذخؤت نأ نكمي ال كلذ دعب تدرو يتلا ىواكشلا .ريخأت نود رجؤملا غالبإ بجي ضومغ وأ ىواكش يأو مادختسالا لبق راجيإلا دنبلا اذه رابتخا

.لماك لكشب الوؤسم رجأتسملاو ،دمعلا ةرجأتسم عئاضبلل ةراسخ وأ ررض عوقو ةلاح يف .كلاملا كلم وه ةرجأتسم دنبلا .رابتعالا

 ءوس ةلاح يف نامضلا ىلع ةهج يأ نلعت .ةيداملا بويعلا وأ قئال ريغ ةجلاعملا نع ةجتانلا بويعلا دض ءارشلا خيرات نم تاونس 2 :نامض ءوس ةلاح يف نامضلا ىلع ةهج يأ نلعت .ةيداملا بويعلا وأ قئال ريغ ةجلاعملا نع ةجتانلا بويعلا دض ءارشلا خيرات نم تاونس 2 :نامض

.ةغايص ةداعإ وأ ةصاخلا ةغايص ةداعإ ةلاح يف كلذكو نيزخت وأ مادختساو ،لماعتلا

 .ماتلا دادسلا ىتح انتاكلتمم ةعاضبلا ميلست لازت ال :بقللاب ظافتحالا .ماتلا دادسلا ىتح انتاكلتمم ةعاضبلا ميلست لازت ال :بقللاب ظافتحالا

 يتلا تالماعملا نع ةئشانلا تامازتلالاو قوقحلا عيمجل صاصتخا نم هيلع قفتملا ناكملاو ءافولا ناكملا وه نيام / تروفكنارف :ءافو ناكم يتلا تالماعملا نع ةئشانلا تامازتلالاو قوقحلا عيمجل صاصتخا نم هيلع قفتملا ناكملاو ءافولا ناكملا وه نيام / تروفكنارف :ءافو ناكم

 .انعم متت

 :ةكرشلا فلم

 :كلام لجسم رهظلا ةمظنأ تابورشملا خيراوصلا مزح

 48 غيف Sossenheimer وباز وسزيد

D- 65929 ايناملأ ،نيام / تروفكنارف 

 info@rocketpacks.de :ينورتكلإلا ديربلا

 49+ :سكاف 95297708 69 (0) 49+ :فتاهلا

(0) 69 95297709

:لامعألا نئاك

 يناوصلا عئابلاو رهظلا ىلع لمحت بئاقح تابورشملا ةراجتو جاتنإ

:ةيفرصملا تامولعملا

 تروفكنارف AG، 60320 كنبتسوب

IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF 

 2019 نم ارابتعا

 تارييغت ءارجإ يف قحلاب ظفتحن نحنو


