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 بعد التحية .......
 
يم ) العرض مكون من ثالث التعق كابينه سعرمقدما لسيادتكم عرض  

 انواع مختلفه (.
 

  امكانية التفصيل علي حسب احتياجات وتستخدم في ) المصانع– 
 –المدارس  –اإلدارية المباني  –المستشفيات  –الشركات 
 الشرطة (.اقسام  –الجامعات 

  : ول اي شخص داخل الكابينه.لي عند دخالتشغيل اال -1المميزات  
 التخلص من الميكروبات وتطهير الجسم بالكامل في -2                     

 ثواني فقط. 5                      

 
 
 

 وتقبـــــــلوا منــــا فـــــائق االحترام                                      
 

 
 
 
 
 شركة توتال تكنولوجى سوليوشنز 
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 االجمالى

 

 سعر الوحدة

 المواصفات

 كابينه تعقيم

 

  العدد

 الصورة

 الرقم

110111 110111  من شاسيه ألوميتال وبولي  مكونه
 نايت.كربو

  بار تايواني. 02موتور ضخ 

  لتر. 02خزان سعه 

 .حساس حركه تيواني 

 8 .بخاخ تايواني 

 .تعقيم احذيه 

1  

 

1 

120511 120511  وم الثقيل من شاسيه االلمني مكونه
 واألجناب ايضا ألمنيوم.

 .موتور ايطالي 

 لتر. 02ه خزان سع 

 .حساس حركه تيواني 

 . كشاف ليد 

 8 .بخاخ تيواني 

 .وحده تعقيم لليد 

 .تعقيم احذية 

1  

 

2 

100111 100111 
  مللي ومتاح جميع  2مصنوعه من ساج

 األلوان.

 .موتور تيواني 

  لتر. 05خزان سعه 

  تيواني.حساس حركه 

 ساس قياس حرارة مع شاشة ديجيتالح 

  احذيه تعقيم. 

 بات سينسور لتوضيح وضع الكهرباء و لم

 كشاف ليد.

 8 .بخاخ علوي وجانبي 

 

1  
 
 

 

3 
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 شروط التعاقد :-
 جميع االسعار بالجنيه المصري. -1

 ذا العرض غير شامل جميع الضرائب.ه -2

 غير شامل النقل. السعر -3

 عند االستالم . % 05عند التوريد و  %05الدفع  -4

 التوريد من يومين إلي خمسه ايام حسب نوع البوابة. -0

 ضد عيوب الصناعه. امتجات ضمان عنجميع الم -6

 وتفضلـوا بقبول فـائق االحـترام ...
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