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Electrical



الوصفالكود

P-CH شامبني
SS ستانلس

AL املنيوم

شامبني ستانلس  اسود BLابيض
CH-B

BR1 1 اسود اطار شامبني براون
HK-CH

BR3 3 حناسى اطار كروم براون
COP-CR

12.5013.5022.50مفتاح ديفاتير مفرد   51026102

14.5015.5021.50    مفتاح ديفاتير عريض53346334

22.5027.5034.50    مفتاح ديفاتير مجوز51086108

5334 6102 5102 6334 6108 5108

5103 6103 5104 6104 5101 6101

Electrical



5340 6340-32 6339 5339

6107 5107 5109 6333 5333 6105

5105 5106 6106 6335 5335 6340

الوصفالكود

P-CH شامبني
SS ستانلس

AL املنيوم

شامبني ستانلس  اسود BLابيض
CH-B

BR1 1 اسود اطار شامبني براون
HK-CH

BR3 3 حناسى اطار كروم براون
COP-CR

29.5031.5038.50 مفتاح وسط سلم  51036103

17.5020.5022.50   مفتاح مفرد بضوء 51046104

10.5011.5018.50  مفتاح مفرد51016101 

21.5023.5029.50  مفتاح مجوز 51076107

28.5029.5036.50 مفتاح ستارة 5109

12.5014.5019.50 مفتاح عريض 53336333

12.5014.5021.50   زر جرس مفرد 51056105

19.5021.5028.50   زر جرس مفرد بضوء 51066106

14.5015.5019.50 زر جرس عريض 53356335

22.5023.5026.50   زر جرس عريض بضوء 53366336

59.5064.5095.50 مفتاح سخان 20 امبير   53406340

89.5094.50119.50مفتاح تكييف 32 امبير  تاب 6340-32

109.50114.50139.50  مفتاح تكييف 45 امبير 53396339

مفتاح



الوصفالكود

P-CH شامبني

اسود BLابيض

BR1 1 براون

BR3 3 براون

69.5074.50 ديمر انارة 5227

69.5074.50  ديمر مروحة5228

ديمر

الوصفالكود

P-CH شامبني

اسود BLابيض

BR1 1 براون

BR3 3 براون

64.5069.50 فوليوم صوت 5229

129.50134.50  خلية بصرية5230

خلية - فوليوم

الوصفالكود

P-CH شامبني

اسود BLابيض

BR1 1 براون

BR3 3 براون

1.953.50 سدادة 5110

1.602.10  نصف سدادة5111

سدادة



الوصفالكود

P-CH شامبني

اسود BLابيض

BR1 1 براون

BR3 3 براون

129.50134.50 كشاف طوارىء مجوز 24 ليد 5232

95.5099.50  كشاف طوارىء مفرد 12 ليد5122

 كشاف طوارئ

الوصفالكود
ابيض

34.50 وناسة سهاري 5 ليد ابيض5337

34.50 وناسة سهاري 5 ليد احمر 5338

وناسة

الوصفالكود

P-CH شامبني

اسود BLابيض

BR1 1 براون

BR3 3 براون

69.5074.50 جرس بيانو 5231

41.5044.50   جرس بلبل5121

جرس



بريزة

الوصفالكود

P-CH شامبني

اسود BLابيض

BR1 1 براون

BR3 3 براون

14.5015.50 بريزة مشرشرة 5112

14.5015.50 بريزة 3 بول 5113

10.5011.50 بريزة عادية 5114

10.5011.50 بريزة امريكي 5115

14.5015.50 بريزة امريكي ايرث 5116

19.5022.50 بريزة تليفون 5117

42.5049.50 بريزة نت 8 كور 5118

17.5018.50 بريزة الاير 5119

17.5019.50 بريزة دش 5120

26.5029.50 بريزة فيديو 5124

24.5026.50 بريزة شوكو 5225

19.5029.50 بريزة انجليزي 5226

69.5072.50 بريزة يو اس بي مفرد 5123

5112 5113 5114 5115 5116

5117 5118 5119 5120 5124

5225 5226 5123



السعرالوصفالكود

P710.50وش  شامبين

BR11 10.50وش  براون

P610.50وش  نحاسي لميع

P210.50وش  ازرق غامق

B10.50وش  اسود

P52 10.50وش  براون

BR33 10.50وش  بني

S10.50وش  سلفر

R10.50وش  احمر

P410.50وش  رمادي غامق

14.5وش رباعى فئة )ب( بيتنك كافة االلوان

17.5وش سداسى فئة )ب( بيتنك كافة االلوان

وش ثالثي بايتينج فئة )ب(



السعرالوصفالكود

B-F13.50 وش اسود

P4-F13.50 وش فضي غامق

P7-F13.50 وش شامبين

P6-F13.50 وش نحاسي

P2-F13.50وش ازرق غامق

BR1-F1 13.50وش براون

P5-F2 13.50وش براون

BR3-F3 13.50وش براون

S-F13.50وش سيلفر

R-F13.50وش احمر

 وش ثالثي فالور

السعرالوصفالكود

LG13.50وش اليثر ابيض

B/LG13.50وش اليثر اسود

P7/LG13.50وش اليثر شامبين

LC/LG13.50وش اليثر شامبين فاتح

BR1/LG1 13.50وش اليثر براون

BR3/LG3 13.50وش اليثر براون

S/LG13.50وش اليثر سيلفر

وش ثالثى اليثر



السعرالوصفالكود

P2-B13.50وش  ازرق غامق

BR3-B3 13.50 وش  براون

P7-B13.50 وش  شامبين

P4-B13.50وش  فضي غامق

P6-B13.50وش  نحاسي

S-B13.50وش  سيلفر

B-B13.50وش  اسود

P5-B2 13.50وش  براون

BR1-B1 13.50وش  براون

R-B13.50وش  احمر

وش ثالثي براشد

السعرالوصفالكود

C119.50وش  معدني برونز

C219.50وش  معدني ذهبي لميع

C319.50وش  معدني كروم لميع

C419.50وش  معدني كروم لميع غامق

C519.50وش  معدني ذهبي محمر

29.5وش رباعى فئة )و( معدنى كافة االلوان

32.5وش سداسى فئة )و( معدنى كافة االلوان

وش ثالثي معدني فئة )و(



السعرالوصفالكود

SS44.50وش ستانلس

AL44.50وش المنيوم

CH-B44.50وش شامبين ستانلس

B-B-RG44.50وش  اسود باطار ذهبي محمر

B-B-G44.50وش اسود باطار ذهبي

B-B-C44.50وش اسود باطار كروم

B-B-HK44.50وش اسود باطار اسود

B-B-GG44.50وش  اسود باطار روز ذهبي

CH-C44.50وش شامبين باطار كروم

COP-C44.50وش  نحاسي باطار كروم

COP-B44.50وش نحاسي باطار اسود

HK-Cباطار كروم HK 44.50وش

HK-CHباطار شامبين HK 44.50وش

64.50وش رباعى ستانلس

74.50وش سداسى ستانلس

64.50وش رباعى المنيوم

74.50 وش سداسى المنيوم

وش ثالثي ستانلس



السعرالوصفالكود

5340)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  وايت اطار

5341)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  بالك اطار

5342)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  دارك جراي اطار

5343)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال شامبين اطار

5344)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  دارك شامبين اطار

5345)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  اليت براون اطار

5346)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  سلفر جراي اطار

5347)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  باذنجاني اطار

5348)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  بينك اطار

5349)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  دارك بينك اطار

5350)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  اورانج اطار

5351)GD-RGD-CH-HK(74.50وش كريستال  دارك اورانج اطار

5352)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  ريد اطار

5353)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  شوكليت اطار

5354)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  بربل اطار

5355)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  دارك ريد اطار

5356)GD-RGD-CH-HK( 74.50وش كريستال  دارك كوفي اطار

)GD-RGD-CH-HK( 109.5وش كريستال رباعى كافة االلوان اطار

)GD-RGD-CH-HK( 139.5وش كريستال سداسى كافة االلوان اطار

وش ثالثي كريستال 



السعرالوصفالكود

C229.50وش لينر ابيض اطار ذهبى

C329.50وش لينر ابيض اطار كروم

B-C229.50وش لينر اسود اطار ذهبى

B-C329.50وش لينر اسود اطار كروم

P7-C229.50وش لينر شامبين اطار ذهبى

P7-C329.50وش لينر شامبين اطار كروم

BR1-C229.50وش لينر براون 1 اطار ذهبى

BR1-C329.50وش لينر براون 1 اطار كروم

BR3-C229.50وش لينر براون 3 اطار ذهبى

BR3-C329.50وش لينر براون 3 اطار كروم

S-C329.50وش لينر سيلفر اطار كروم

وش ثالثى لينر

السعرالوصفالكود

6641-CH)CH( 69.5وش المنيوم فالور اسود اطار

6643-RGD)RGD( 69.5وش المنيوم فالور شامبين اطار

6645-CH)CH( 69.5وش المنيوم فالور سيلفر جراى اطار

6646-RGD)RGD( 69.5وش المنيوم فالور براون 2 اطار

6647-CH)CH( 69.5وش المنيوم فالور دارك جراى اطار

6649-CH)CH( 69.5وش المنيوم فالور دارك بلو اطار

6652-CH)CH( 69.5وش المنيوم فالور دارك بينك اطار

6655-GD)GD( 69.5وش المنيوم فالور نحاسى اطار

6655-RGD)RGD( 69.5وش المنيوم فالور نحاسى اطار

6656-CH)CH( 69.5وش المنيوم فالور براون 5 اطار

وش ثالثى المنيوم فالور



السعرالوصفالكود

6340)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو سيلفر جراى اطار

6341)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو اسود اطار

6342)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو براون 1 اطار

6343)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو شامبين اطار

6344)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو دارك جولد اطار

6345)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو سيلفر اطار

6346)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو براون 2 اطار

6347)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو دارك جراى اطار

6348)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو بينك اطار

6349)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو دارك بلو اطار

6350)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو بلو جرين اطار

6351)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو ريد اطار

6352)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو دارك بينك اطار

6353)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو اصفر اطار

6354)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو بربل اطار

6355)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو ريد جولد اطار

6356)CH-GD-HK( 69.5وش المنيوم نيو دارك كوفى اطار

وش ثالثى المنيوم نيو 

السعرالوصفالكود

6740-RGD)RGD( 69.5وش المنيوم نيو خشبى اطار

وش ثالثى المنيوم نيو خشبى



السعرالوصفالكود

6.50 وش  ابيض5341

1N26.50وش  اسود لميع

1N36.50وش  سكري فاتح

1N46.50وش  باذنجاني فاتح

1N56.50وش  قرفي فاتح

1N66.50وش   تركواز

1N76.50وش  اصفر

1N86.50وش  مشمشي فاتح

1N96.50وش   روز فاتح

1N106.50وش  فستقي فاتح

1N116.50وش  بيج

1N126.50وش  بيج غامق

1N136.50وش  كرزي

1N146.50وش  رمادي فاتح

1N156.50وش  رمادي

1N166.50وش  روز غامق

1N176.50وش   قرفي غامق

1N186.50وش   باذنجاني غامق

1N196.50وش   طوبي غامق

1N206.50وش   فستقي غامق

1N216.50وش   اصفر كناري

1N226.50وش   فوشي

1N236.50وش   اورانج

1N246.50وش   موف

11.5وش رباعى فئة )أ( انجكشن كافة االلوان

13.5وش سداسى فئة )أ( انجكشن كافة االلوان

وش ثالثي انجكشن فئة )أ(



السعرالوصفالكود

CW-8314.50وش فورميكا كندي فاتح جديد

CW-3514.50وش فورميكا كندي فاتح

CW38-114.50وش فورميكا جوزي احمر

CD32-314.50وش فورميكا كندي غامق جديد

CD32-3B14.50وش  فورميكا رصاصي اسود

MA31-114.50وش فورميكا بيج

MA21-314.50وش فورميكا سنديان

M310214.50وش فورميكا جوزي لميع

14.50وش فورميكا نبيتي3104

14.50وش فورميكا مسود12120

14.50وش فورميكا عسلي جديد12150

14.50وش فورميكا فورميكا لميع216

MA4-114.50وش فورميكا بني محروق

M2305Y14.50وش فورميكا جوزي

A04214.50وش فورميكا مرسيدس

YB05214.50وش  فورميكا ترابي

DH01014.50وش  مرمرى

A101-214.50وش فورميكا كندي غامق

A10814.50وش  فورميكا بني

A050-114.50وش  فورميكا بوردو

M225114.50وش  فورميكا عسلي

M119114.50وش  غرانيت بني

A09914.50وش  فورميكا خشبي لميع

MA5-214.50وش  فورميكا حديدي

MA25-314.50وش  فورميكا جوزي لميع

M1310014.50وش  رخامي ابيض

DH18214.50وش  فورميكا عنابي

M310114.50وش  فورميكا باركية اسود

DH31214.50وش رخامي جديد

CS4714.50وش غرانيت منقط

P14114.50وش غرانيت زيتي

وش ثالثي فورميكا فئة )ج(



السعرالوصفالكود

5.95شاسيه  ثالثي ابيض5342

11.95شاسيه  رباعي ابيض5443

13.95شاسيه  سداسي ابيض5645

5342B9.95شاسيه  ثالثي اسود

5442B14.95شاسيه  رباعي اسود

5642B17.95شاسيه سداسى اسود

5342-BR11 9.95شاسيه ثالثي براون

5442-BR11 14.95شاسيه رباعي براون

5642-BR11 17.95شاسيه سداسي براون

5342-BR339.95شاسيه ثالثي براون

5442-BR33 14.95شاسيه رباعي براون

5642-BR33 17.95شاسيه سداسي براون

5342-P79.95شاسيه ثالثي شامبين

5442-P714.95شاسيه رباعي شامبين

5642-P717.95شاسيه سداسي شامبين

5342-C112.95شاسيه معدني ثالثي برونز

شاسيه



السعرالوصفالكود

5342-C212.95شاسيه معدني ثالثي ذهبي لميع

5342-C312.95شاسيه معدني ثالثي كروم لميع

5342-C412.95شاسيه معدني ثالثي كروم لميع غامق

5342-C512.95شاسيه معدني ثالثي ذهبي محمر

5342 P29.95شاسيه ثالثي ازرق غامق

5342 P4 9.95شاسيه ثالثي رمادي باتينج

5342 P69.95شاسيه ثالثي نحاسي لميع

5342 R9.95شاسيه ثالثي احمر باتينج

5342 S9.95شاسيه ثالثي سيلفر

شاسيه
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مسجلة  جتارية  عالمة 

أمان أكثر ليك و�سرتك

مدينة نصر
27 شارع  مكرم عبيد

6 أكتوبر
ميدان فودافون – جولدن مول

النزهة اجلديدة
النزهة اجلديدة : 12 شارع سعد,ناصية شارع طه حسني,مقابل مركز تأهيل احلاسبات

اإلسكندرية
22 شارع السبع بنات

الشرقية
الزقازيق – شارع اجلالء – امام عمر أفندى

املنوفية
شبني الكوم – 23 شارع عاطف السادات – الدور األول علوى

اإلسماعيلية
شارع فاروق – سوق الكهرباء

بنها
بنها اجلديدة – شارع فريد ندا – برج املنشاوى – الدور األول علوى

املنصورة
شارع السكة القدمية – خلف بنك مصر – امام مسجد السنجق

السويس
23 شارع الشهداء – امام مسجد الشهداء – برج خليج السويس

دمياط اجلديدة
املنطقة املركزية – 57 أ شارع قصر الثقافة – خلف سيتى جراند مول

أسيوط
شارع اجلمهورية – امام أبراج عثمان بن عفان

الفرع الرئيسي
  مصر - القاهرة - العتبة

1ميدان األوبرا - مول األوبرا - الدور األرضي

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


