
خراطیم البی وی سی
99کار، ینایر بالستیک 



خراطیم البی وی سی

وألبانیاألمانیاإلىمالخراطیمنمختلفةأنواعتصدير،الجودةوعالیةودائمةمتنوعةمنتجاتإنتاجخاللمن،كاربالستیکشركةسهلت
.إلخ،وكازاخستانوالعراقالمتحدةالعربیةواإلماراتوكوباوإيطالیا

المركزيوالريبيالغروالريوالبستنةوالزراعةالمیاهإلمداداتالخامالموادأفضلمنالبالستیكیةالعملخراطیموتسويقإنتاجيتم
.إلخ،الحیوانیةوالثروةالمبانيفيالحرائقومكافحةالهواءومكیفات

CEشهادةعلىالحصولمنوتحسینهاالخراطیمجودةعلىوالحفاظالجودةعاليواإلنتاجالجودةمراقبةمكنتنالقد المنتجمطابقة)
.(األوروبیة

:کارالبالستیکخراطیممواصفات
(بوصة2إلى0.1)مم50إلى3من:الداخليالقطرحجم
الطبقاتومتعددةواحدةطبقة
العاليبالضغطمعزز
والعبواتوالتصامیماأللوانمختلففيمتنوعة
عالیةمرونة
البنفسجیةفوقواألشعةالبیئیةالظروفمقاومة
البولیستربخیوطمعزز



(تراز)باران  الخرطومسما

بطبقه واحده و مرنوي سيبي الخرطوم
وي سيبي شفافه من طبقه لخرطومامواصفات

توجید نقطتین متساويتین في المبنى
للجمال في تركیب المستوى الرئیسي واألعمال الكهربائیة للمبنى
 لتثبیت وتنفیذ األطر
 من أجل تركیب الخزانات
اإلعدادات المتعلقة بتنفیذ الهیاكل واألعمدة
أنظمة الري
مبردات

طلب

میلي متر12تا 4بین غالبا 
.ونطلب الزبيتم الصنع حسب

قطر الداخلی

متر20تا 5غالبا
.حسب طلب الزبونيتم الصنع 

طول 

شفاف لون

شفافوي سي بيعلى شكل حلقة مغطاة بغالف  التعبئة



کریستال
اسم الخرطوم

منسوج ومعزز ومرنوي سيبي خرطوم
وي سي شفافبي : الطبقة الداخلیة
استر صناعيبلي الخیط: الطبقة الوسط

وي سي شفافبي : الخارجیهطبقه

مواصفات الخرطوم

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر تا 9بین غالبا
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

شفاف لون

شفافوي سي بي على شكل حلقة مغطاة بغالف  التعبئة



دایموند الخرطوممسا

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي شفاف ملونبي : داخلیهالطبقه
استر الصناعيالبلي خیط : الوسططبقه
وي سي شفاف و ملونبي : الخارجیهطبقه

مواصفات الخرطوم

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر تا 9بین غالبا
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

ساير االلوانو،اخضر،ماوي، احمر، اصفريورد لون

شفافوي سي بي على شكل حلقة مغطاة بغالف  التعبئة



آسمان الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي ازرقبي : طبقه الداخلیه
استر الصناعيالبلي خیط : طبقه الوسط

وي سي شفاف بي : طبقه الخارجیه

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1.5تا 0.5بین غالبا
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

ازرق لون

شفافوي سي بي على شكل حلقة مغطاة بغالف  عبئهتال



استار الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي ابیضبي : طبقه الداخلیه
استر الصناعيالبلي خیط : طبقه الوسط

وي سي شفاف بي : طبقه الخارجیه

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1.5تا 0.5غالبا بین 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

ابیض لون

شفافوي سي بي شكل حلقة مغطاة بغالف علي تعبئه



درسا الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي شفافبي : طبقه الداخلیه
استر الصناعيالبلي خیط : طبقه الوسط

وي سي ابیضبي : طبقه الخارجیه
الخرطوممواصفات

الريانظمه طلب

اينچ1میلي متر تا 9غالبا بین 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

ابیض لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



روشا الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي شفافبي : االوليطبقه
لو اصفرلو ابیضبرتقاليوي سي بي : الثانيطبقه
الصناعياستربلي خیط : الثالثطبقه
مضلعوي سي شفافبي : الخارجیهطبقه

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر الي 9غالبا بین 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اصفرابیض، برتقالي، لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



بیتون الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
اسودوي سيبي : طبقه الداخلي

استر الصناعيبلي نخ : الوسططبقه
ملونوي سي شفافبي : خارجيالطبقه

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر الي 9معموال بین 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50الي30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اخضر، رماني لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



رزا الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسودبي : طبقه الداخلي

استر الصناعيبلي خیط: الوسططبقه
مضلعوي سي احمربي : طبقه الخارجي

الخرطوممواصفات

انظمه الري طلب

میلي متر9غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

احمر لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



روسو شیلنگنام 

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
درجه ثانیهاسودوي سيبي : طبقه الداخلي

استر الصناعيالبلي خیط : الوسططبقه
خط ابیضومضلع وي سي ملونبي : خارجيالطبقه

شرح شیلنگ

الريانظمه کاربـرد

اينچ1میلي متر الي 9غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر داخلی

متر50الي30غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

....و برتقالياخضر، ازرق،  رنگ

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  بسته بندی



کارون الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسودبي : طبقه الداخلي

وي سي ملون مضلعبي : خارجيالطبقه
الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر الي 9غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اخضر، ازرق، احمر،اصفر لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



نارون الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسود درجه ثانیهبي : داخليالطبقه

وي سي ملون مضلعبي : طبقه الخارجي
الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر الي 9غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون

قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اخضر، ازرق، احمر، اصفر لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



بارکر الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسودبي : طبقه الداخلي

الصناعياسترالبلي خیط :الوسططبقه
المعوي سي اسودبي : طبقه الخارجي

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق
 بوينتانظمه الري سنتر

طلب

اينچ1.5الي0.5غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اصفراخضر، ازرق، احمر، لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



کاریز الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسود درجه ثانیهبي : داخليالطبقه

الصناعياستربلي خیط : طبقه الوسط
المعوي سیملونبي : خارجيالطبقه

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1.5الي 0.5غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50الي30غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اخضر، ازرق، احمر، اصفر لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



ماربل الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسودبي : طبقه الداخلي

الصناعياستربلي خیط : الوسططبقه
او احمر المعوي سي اسودبي : خارجيطبقه ال

الخرطوممواصفات

داخل صناديق حريق داخل المبنى طلب

اينچ¾ غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر20غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

احمراسود، لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



ایران یاشا الخرطوماسم

علي طبقه واحدهوي سي ومرنبي خرطوم
مضلعاسودوي سيبي : وحدهطبقه الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1الي 0.5غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50الي 30غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اسود لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه



رویال الخرطوماسم

وي سي منسوج ومعزز ومرنبي خرطوم 
وي سي اسودبي : طبقه الداخلي

الصناعياستربلي خیط : الوسططبقه
اسود وي سيبي : طبقه الخارجي

الخرطوممواصفات

انظمه الري
الزراعة
بالحدائق

طلب

اينچ1میلي متر الي9غالبا 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون قطر الداخلی

متر50تا 30معموال 
.يتم الصنع حسب طلب الزبون طول 

اسود لون

شفافوي سي بي علي شكل حلقة مغطاة بغالف  تعبئه
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