


 تعمل رشكة تيكسان للتربيد املصنعة ألنظمة التربيد  منذ 

سنوات عديدة يف هذا املجال

،

ساهمت رشكتنا يف قطاع التربيد يف بلدنا لسنوات عديدة. حشدت جميع مواردها 

. إلنتاج أفضل املنتجات عىل الساحة الدولية واملحلية

بصفتنا رشكة تيكسان للتربيد ، فإن أولويتنا هي النمو يف قطاع التربيد يف سوق أوربا 

. والرشق األوسط والبلقان والرشق األقىص وأفريقيا ، وخاصة يف بلدنا تركيا

نهدف إىل الحصول عىل األفضل يف دراساتنا (RR-GE) ، وأبحاث السوق ، وتوريد 

املنتجات ، وتقنيات اإلنتاج وأنشطة املبيعات ، ونعول دامئًا عىل أرباح و افادة 

. عمالئنا

حققت رشكة تيكسان للتربيد تجارة موثوقة مع عمالئها من خالل نهج أعاملها 

القائم عىل مبدء األنضباط والخدمات الودية حتى اليوم.
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األقسام العمودية

براد الحلیب

،
،

بفضل تصميمه وهيكله الدينامييك وسهولة استخدامه ، فإنه 
عرضها باستمرار إىل املشرتي  يضمن تسليم املنتجات التي سيتم 
بطريقة جديدة وصحية. تتوفر جميع خيارات (RAL ) لأللوان 

ت اللوحة الجانبية  الداخلية والخارجية ، ومن بني تفضيال

 
للكبائن  هناك خيارات مختلفة مثل الزجاج املزدوج ،

البانورامي واملزدوج واملغلق. ستارة ليلية يدوية قياسية  
وإضاءة (ST) داخل الكابينة ، وأذرع أرفف ميكن تعديلها وفقًا 
لدرجة (09 و11 ) درجة مئوية ، باإلضافة إىل ستارة ليلية يتم 

عد ، وإضاءة ليد تحت الرف ، وحاجز  لتحكم فيها عن بُ
.
ا

شبيك ، ومقسم بليكيس من بني الخيارات.

براد
حلیب
مفتوح

� 

1/ 

1/ 
060 

1900 

1/ 
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الطول
1250 18?5 2500 2810 3750 

Length (mm) 

مساحة العرض
2.98 �-�? 5.96 6.? 8.9� 

0lsplay Area m' 

fJ 50 
سما�ة الجدران الجان��ة
End Panel Thlckness (mm) 

o االرتفاع / Helght (mm) 2060 
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 براد
 حلیب

 باب
 زجاجي
مع إطار

الطول
Length mm 

عدد األبواب
0oor Pıeces 

مساحة العرض
Dlsplay Area m' 

األقسام العمودیة

1250 18?5 

2.98 �.�? 

براد
حلیب باب
زجاجي

بدون إطار

تعمل أنظمة األبواب الزجاجیة بدون إطار واملؤطرة ، 

والتي تنطبق عىل جمیع مفاھیم الطراز ، عىل تقلیل 

استھالك الطاقة إىل أدىن مستوى وزيادة جودة املنتجات 

املراد عرضھا ومدة صالحیتھا بفضل التحكم األكرث فعالیة يف 

.درجة الحرارة

2060 

2500 2810 3750 

5.96 6.? 8.9� 
585 

سماكة الجدران الجانبية
End Panel Thlckness (mm) 

50 

 Helght (mm) 2060 / االرتفاع

1 

1 

1 

1 
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األقسام 
العمودیة

 أبواب زجاجیة منزلقة
تعمل أنظمة األبواب الزجاجیة املنزلقة ، التي تنطبق 

عىل جمیع مفاھیم بیتا ، عىل تقلیل استھالك الطاقة 

إىل أدىن مستوى وزيادة الجودة ومدة الصالحیة 

للمنتجات التي سیتم عرضھا بفضل التحكم األكرث 

فعالیة يف درجة الحرارة
.

 براد ذو
أبواب

زجاجیة
منزلقة

براد تجمید قوي

يف عرض املنتجات املجمدة. إنھا تحافظ عىل 

كفاءة الطاقة عىل أعىل مستوى بفضل 

وحدات األبواب2  و 3 و 4 و 5 أبواب 

ونسختین مختلفتین من ھذه الوحدات ، 

ونظام املقاومة والزجاج املغطى بالفیلم

.

الطول
Length (mm) 

مساحة العرض
0lsplay Area m' 

� سما�ة الجدار الجان��
End Panel Thlckness (mm) 

 Helght (mm) / االرتفاع
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1250 18?5 2500 2810 3750 

2.98 �-�? 5.96 6.? 8.9� 

50 

2060 
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األقسام العمودیة

  الطول
Length mm) 

مساحة العرض
0lsplay Area m' 

� سما�ة الجدار الجان��
End Panel Thlckness (mm) 

 االرتفاع
Helght (mm) 

كبائن املحركات الداخلية (Nova) ، والتي تنتج حلوًال عملية 

مع ميزة التوصيل والتشغيل والهيكل املناسب ؛ هناك خيارات 

لوحة جانبية مثل الزجاج املزدوج البانورامي واملرايا واملغلق. 

باإلضافة إىل ميزاته القياسية مثل الستارة الليلية اليدوية ، 

وإضاءة (TS LED)، والستائر الليلية الكهربائية ، ومنتجات 

(plexi) وما إىل ذلك من بني الخيارات. 
 

براد
الحلیب
محرك
 داخلي

1250 1875 2500 2810 3750 

2,17 3,25 �.3� �.88 6,51 

50 

2050 

670 

1635 

2050 

الفواكه والخضار
إنه يبرز أفضل عرض تقديمي من خالل إبراز رؤية المنتجات المراد عرضھا والحفاظ على نضارة المنتجات. باإلضافة إلى 

حقیقة أن المرايا الموجودة داخل الخزانات تسھل عرض السالل ، وحاجز البلیكسي أمام األرفف ، والستارة اللیلیة 
الیدوية ، وإضاءة (TS) داخل الخزانة ، وثالثة خیارات مختلفة للوحة الجانبیة وجمیع خیارات (RAL) الداخلیة والخارجیة 
للمقصورة ھي عرضت كمعیار. سلة سلكیة ، مقسم سلكي ، مقسم بلیكسي ، ستارة لیلیة يتم التحكم فیھا عن 

بعد ، إضاءة لید أسفل الرف ، إلخ. من بین الخیارات.

،

.
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براد
الفواكھ
والخضار

2003 meyue ue Sebze 
2003 Fruit 5: Uegatable 

 الطول
1250 1875 2500 

Length (mm) 

مساحة العرض
1,91 2,87 3,83 

0lsplay Area m' 

� سما�ة الجدار الجان��
50 

End Panel Thlckness (mm) 

 Helght (mm) 2060 / االرتفاع

2810 3750 

�.31 5,75 

1 

1 

1 

1 
- محرك داخيل-



براد تقديم
الخدمة

 براد الخدمة ذو
الزجاج المستقیم

 خزائن الخدمة ، التي ميكن 
استخدامها مع املحركات الداخلية 

والخارجية بتصميمها الزجاجي 
الرأيس وأقدام القاعدة ، تجعل 
املنتجات التي سيتم عرضها يف 

املقدمة بتصميمها األنيق والفريد 
من نوعه. كابينة مع جميع خيارات 

(RAL)؛ اللحوم واألطعمة املعلبة 
إلخ. إنه يوفر الفرصة لعرض 

منتجاته بحجمه الداخيل الكبري.

براد
الخدمة ذو
الزجاج
المستقیم

11S0 

الطول
Lenıth (mm) 

مساحة العرض
Display Area m2 

سما�ة الجدران الجان��ة
End Panel Thickness (mml 
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Dış Koşe / External Corner 

1001 Dik Camlı / 1001 Uertıcal Glass 

935 1250 

0,?6 1,02 

درجة حرارة التشغیل
OperatingTemperatures 

O / +Y °C 

1500 18?5 

1,23 1,52 

50 

الظروف المحیطة
RmbientConditions 

25 °c ı % 60 rH 

iç Koşe / lnternal Corner 

2500 2810 3?50 

2,05 2,28 3,0? 

نوع التذویب
Defrost Type 

Off Cycle 
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براد تقديم 

الخدمة
براد الخدمة عىل شكل مسبح

يتم استخدامه يف عرض املنتجات الرتويجية بهيكل املحرك الداخيل وسهولة النقل. حقيقة أن محيط الكبائن بالكامل ، الذي 
يحتوي عىل خيارات ألوان (RAL)، زجاجي بالكامل. إنه يساهم يف مستوى عاٍل من رؤية املنتجات يتم عرضها يف الداخل.

.

3000 Hauuz Tipi/ 3000 Pool Type 

الطول
Length mm 

مساحة العرض
Display Area m2 

سماكة الجدران الجانبیة
End Panel Thickness (mm) 

درجة حرارة التشغیل
OperatingTemperatures 

+2 / +Y 'C 

الظروف المحیطة
Ambient Conditions 

25 'C / % 60 rH 

935 1250 

0,?6 1,02 

نوع التذویب
Defrost Type 

0ff Cycle 

 براد الخدمة
 عىل شكل

مسبح

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------
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400 

J;i..l.:llli~l~~~j 
Operatinc Temperatures 

0 I .y 'C 

Ambient Conditions 

25 'C I % 60 rH 

':':!.Jj:;Jit.Jl 

Defrost Type 

Off Cycle 

I~ KD~e I Internal Corner 
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UIIU:II:IIIIII:I:IIM:IIIIII Operating Temperatures Ambient Conditions 

0 I .y 'C 25 'C I % 60 rH 

lc Kb~e I Internal Corner 

1280 

1.:--'J.l:ollty 
Defrost Type 

Off Cy cle 

d...,J.P.JI .:>IY. 

u..a.; ~ 

~~ )1 .9.) (Jij.i>

~1 
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~10 . .;1_;:..4..;J 
Dperatin~ Temperatures 

0 I .y 'C 

Baza Ayakl1 I Closed Le~ 

01~ Ko~e I External Corne r 

~ jliJI.9 *1-.01 ulS p-J,I 

3.0? 

~lu-.~)oll '-:-'::'J.l.;Ji t,; 
Ambient Conditions Defrost Type 

25 'C I % 60 rH Off Cycle 

Blok Ayakl1 I Pedestal Le~ 

265 

i~ Ko~e I Internal Corne r 
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براد تقديم الخدمة 1----- __ _......

براد الخدمة  ذو الزجاج املنحني

  براد الخدمة  ذو

 الزجاج املنحني و

القاعدة القدمية
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براد تقديم الخدمة
براد الخدمة  ذو الزجاج املنحني

تعد برادات ممرات الخدمة ، التي تقدم حلوًال بديلة يف عرض املنتجات مثل األطعمة املعلبة واللحوم والجنب ، مع ھیكلھا الزجاجي املستدير 

وأرجل القاعدة ، من بین تفضیالت االتجاه الجديد لألسواق ومحالت السوبر ماركت

براد الخدمة
ذو الزجاج
المنحني

الطول
LenRth (mm) 

مساحة العرض
Oisplay Rrea m2 

� سما�ة الجدار الجان��
End Panel Thiclrness (mm) 

1300 

950 

410 

100'1 

935 1250 

0,?6 1,02 

1300 

1500 18?5 2500 2810 3?50 

1,23 1,52 2,05 2,28 3,0? 

50 

Dış Köşe / External Corner

1320 

İç Köşe / lnternal Corner

1975 
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IC'r---------i براد تقديم الخدمة

براد الخدمة  ذو الزجاج املنحني

درجة حرارة التشغیل الظروف المحیطة نوع التذویب
OperatingTemperatures Rmbient Conditions Defrost Type 

il 

D / +'l "C 25 "C / % 60 rH Off Cycle 
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براد خدمة مخصص للكعكة

.

براد الكعكة و املعجنات

موديل (4000) من تكسان كيك طازج ، كيك جاف ، بقالوة ، معجنات ، خبز ، بيجل. وهي مصممة لعرض منتجات مثل املقبالت الجاهزة. بينام 

تضيف أغطية الخشب والحجر الطبيعي لهذا القسم األنيق أناقة رائعة إىل متجرك ، ستستفيد من بيئة العمل الفائقة لرشيط السلطة املربد واملدفأ 

ت. واألقسام املحايدة حيث ميكنك عرض جميع أنواع املنتجا

تم تصميم خزاناتنا ، التي يتم تصنيعها بإضاءة (LED) تحت الرف ، وزجاج حراري مطيل باملينا ، بارتفاعات وأبعاد مختلفة خصيًصا للمساحة ، 

مع محركات داخلية وخارجية ، ويتم تقدميها لخدمتك مع فريق الخرباء لدينا. ال تزال أقسام العرض واحدة من الخيارات الرائدة يف املتاجر مثل 

األسواق ومحالت الحلويات واملقاهي ومقاهي الخبز واملخابز.
.

111 

'1000 / BaKer� 

الطول
1000 1300 

Length (mm) 

مساحة العرض
1.�2 1.8� 

Oisplay Rrea m2 

سما�ة الجدران الجان��ة
End Panel Thickness (mm) 

درجة حرارة التشغیل
Operating Temperatures 

+2 / +'l 'C

الظروف المحیطة
Rmbient Conditions 

25 'C / % 60 rH 

1550 2000 

2.13 

�o 

2.8� 

نوع التذویب
DefrostType 

Off C�cle 

2555 

3.62 
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'1000 / BaKer� 

الطول
1000 1300 1550 

Length (mm) 

مساحة العرض
1.�2 1.8� 2,13 

Display Rrea m2 

سما�ة الجدران الجان��ة!
�o 

End Panel Thiclrness (mm) 

درجة حرارة التشغیل
111 Operating Temperatures 

+2 / +'l 'C 

2000 

2.8� 

2555 

3,62 

الظروف المحیطة
Ambient Conditions 

25 'C / % 60 rH 

براد خدمة مخصص للكعكة

f---450 
;------ı 

-soo ı-----ı 
� 

26
5 r--- 470 � 

1 � 
---730---

نوع التذویب
DefrostType 

Dff C�cle 

71 

5

1 

 براد الكعكة

ece 

em " 
7 

soo 

-

"" 

1 

1 � 

5 0

-� --
730 

= r== 

1 

� 1 



لوحات 
التربيد

لوحات التربيد تصنیع تیكسان

 ييتم إنتاج األلواح ذات األحجام املختلفة املطلوبة للمخازن 

املربدة وتشغيلها بواسطة رشكة تيكسان للتربيد وفًقا 

للمعايري الدولية. األلواح املنتجة تحت ماركة تيكسان 

متوفرة بسمك (60 ، 80 ، 100 ، 120 ، 140 ، 160 ، 200) 

ملم ، عرض(112) سم وطول يصل إىل (10) مرت حسب 

وع. املرش

سطوحها الداخلية والخارجية عبارة عن صفيحة مجلفنة 

بسمك (0.50) مم كمعيار ويوجد عليها طالء بوليسرت 

(RALL9002) ، وقد تختلف سامكة الصفيحة حسب 

املرشوع. يتم اإلنتاج من البويل يوريثني اململوء بكثافة 

. (40-42 كجم / م 3) بني لوحني

سطح ألواح تيكسان أملس وصحي وسهل التنظيف. نظًرا 

لطبيعتها الصحية ، فهي مفضلة بشكل خاص يف 

املستشفيات ومستودعات األغذية وصناعة األدوية. مينع 

فقدان الحرارة بتصميمه الخاص وملحقاته. تحتوي لوحات 

تيكسان أيًضا عىل خيارات إنتاج مقفلة ومفتوحة.

ألواح الغرفة الباردة

األلواح يتم ملؤها (بـ 42 كجم / م 3) (+ -2٪) من البويل 

يوريثني فئة (B2) بني لوحني وسطحها الخارجي صحية. يتم 

. إنتاج أسطح األلواح عىل شكل مموج (مايئ)

تحتوي األلواح عىل ميزة نظام مغلق (سحب وقابل للقفل) 

ويتم استخدام مادة فوالذية يف نظام القفل. تتصل األلواح 

ببعضها البعض بتفاصيل متشابكة بني الذكور واإلناث ، 

ويتم شحن جميع أسطح األلواح بغشاء واقي يتم إزالته 

بعد التجميع.

T:KSAN�� 
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80 mm 

سما�ة اللوحة ------
PRnEL THICKnESS 

غرفة باردة غرفة باردة غرفة التجمید غرفة االنفجار
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100 mm sm 
120 mm 
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أبواب الطبش الطبق

أبواب غرف التربيد

جناح الباب
.تم حقن 42 (+/- 2) بويل يوريثني بكثافة بني طبقتني بدون استخدام أي مادة خشبية

سامكة الباب
.مم) يف املخازن الباردة العادية و (100-120 مم) يف املخازن املجمدة 60-80) 

قفل
 إنه مستورد ، ويتميز بخاصية الفتح من الداخل عندما يكون الباب مقفالً ، واملقبض املضاد

.للذوق (ذراع التأرجح) فوسفوري

مفصل
.إنه نوع مرتفع وقابل للتعديل

مصفحة السطح
 كال الجانبني من ورقة باب اإلنتاج القياسية عبارة عن صفائح معدنية مطلية بالبوليسرت.

(CrNi)وصفيحة (PVC)اختياريًا ، ميكن أن يكون لوح

هيكل الباب
 بالنسبة لغرف اللوحات الصناعية ، يتم إنتاج أحد جدران الغرفة كإطار باب خاص. نظًرا

 ألنه تم تركيب ضلفة الباب عىل هذه اللوحة ، فال توجد مشكلة تجميع إضافية. يتم

 للغرف بدون األلواح. (PVC) استخدام أغلفة داخلية خارجية وألومنيوم خاصة من مادة

 نظًرا لرتكيب الجناح عىل اإلطار ، فإن تطبيقه سهل للغاية. تتوفر خيارات غالف األملنيوم

العازل للحرارة وخيارات العلبة البالستيكية

جرس الحرارة
 يتم توفري الختم بحشية مطاطية خاصة تحيط بالباب. يتم تثبيت مقاومة التجمد يف أبواب

.الضميمة املجمدة

.

Flip 
Flap 
D□□rs 

r:;ct 

� 

Encr�pted 
Lock 

D□□rs 
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External 

lnternal 

Release leuer 

Door 

Threshold seal 

أبواب الطبش
أبواب غرف التربيد

أبواب السحب وتفاصیلھا

Top Carrier Profile 

Polyurethane Fill 

t-----.c.ıı---ıı'--- Door Frame 

Extension Profile 

>-- ----- Door box Close 

Handle Gate 

>------ Chassis Profile 

ı-- -- - - ----- DoorBody 

Deicinc Profile 

1---'....,.;;:--------► RubberSeal 

-,------ -- -� PTD Profile 

Power take-off Wheel 

o
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أبواب السحب
مناذج أبواب السحب

 بطانات أوراق الباب يمكن تصنيعها من صفائح مجلفنة مطلية 

بالبوليسرت ، صفائح  أو صفائح غي قابلة للصدأ. يمكن استخدام 

أبواب تيكسان (PVC)مجلفنة مطلية بـ  ألفقية املنزلقة 

بين )-08 درجة و +80 درجة(. تكسان ، أبوابها ذات التصميم 

املتين .واملعزول بالكامل تضيف قيمة إىل منشآتك

T:KSAN�� 
SDCiUTfflA ��

بسماكات مختلفة ترتاوح بين )08 و120   يتم إنتاج أبواب تكسان املنزلقة 

بع بدائل مختلفة لإلطار ، بما يف ذلك  ملم( حسب الحاجة. لدى تيكسان ار

االنزالق
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الرسم الفني التبعي

التفاصیل المشتركة للوحة الصناعیة

1.البويل يوريثين

2. صفيحة  

3.  ملحق تثبيت األرض 

4. سقف األرضية   

5. مصيدة البخار   

مواد العزل  .6

7.  دفيئة نايلون  

8.  شبكة سلكية  

9. الخرسانة  

ملحق صحي  .10

11. ملحق خارجي للزيت  

12. حشو البويل يوريثي

ت  الداخلية  13. ملحقات الزي

 14. برشام ألومنيوم مخصص 

 15. برشام 

 16. أعىل غطاء اإلكسسوار .

    ( M1O) 17.  مربط

 M1O 18. مربع خاصالحواف

19. تيب األلومنيوم املعلق 

قناة مانع الترسب والسيليكون  .20

1!11 
mı 

li!HlH!'l 

mı 
mı 

أبواب السحب

مناذج أبواب السحب

:r- ---,�

mı m mor 
m
m 
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mı 
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mı 
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مجموعات التربید
 يتم إنتاج أنظمة التربيد من النوع الصناعي لدينا بطريقة تلبي جميع أنواع احتياجات التربيد مع نطاقات سعة كبرية. أنظمة التربيد املنفصلة وأنظمة التربيد أحادية الكتلة

.وأنظمة التربيد املركزية. هناك أنواع مختلفة من اإلنتاج ، مبا يف ذلك وحدات التجميد. التمرير املحكم. الجانب املحكم. خيارات الضاغط اللولبي متوفرة

.تم اختبار األجهزة يف املصنع وتقدميها جاهزة للتجميع ، وميكن تجميعها يف وقت قصري جًدا وبسهولة بالغة ، وميكن استبدالها بسهولة إذا رغبت يف ذلك

.ميكن التحكم فيها عن بعد باستخدام لوحة التحكم اإللكرتونية وميكن تعديلها وفًقا الحتياجات االستخدام

 مع سهولة إزالة اللوحة األمامية ؛ يف حالة الفحص أو الصيانة ، هناك سهولة الوصول إىل عنارص الجهاز. املراوح املحورية عالية الكفاءة والهدوء. إنه مصنوع من الصاج املجلفن

.املطيل الكرتوستاتييك كدعم ذايت ومقاوم للبيئة الخارجية

(Iondanser)ميكن تصنيع وحدة

 مع تربيد الهواء أو املاء ، إذا رغبت يف ذلك. يوجد تذويب تلقايئ مع مدة قابلة للربمجة والرتدد ، وميكن ترتيب جميع الطرز للعمل يف بيئة استوائية. يتم تصنيع الوحدات بألوان

.خاصة عند الطلب

• Cool housing + 20
°

[/+ 1 0
°

C

• Cold Case - 50
°

C / + 50
°

[ 

• Deep freeze - 1 S
°

C/-25
°C 

• Shock - 35°[/ -40°

C

' 

Technicial Specifications / الخصائص التقنية

Low E mission 

Düşük Geçirgenlik 

Energy-Sauinc Fan 

Enedi Tasarruflu Fan 

Small Footprint 

Daha Az Alan İşgali 

Refrigerants / املربدات

R290 

Green 
Technology 

R�1oa 

Environmental 
Friendly 

ffiicro Uentilation 

mikro Üfleme 

Rı34a 

• 

'"' 

• 
' � ,7' 

� 
\ / 

v· 
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�BLOCK 
�ES

, 

مجموعةأنظمة التربید
__________, 

املبخرات

أجھزة التربيد

� T�PE con□EnSER
�Open Group 



مجموعة أنظمة التربید

ركزي أنظمة التربيد امل

ميكن استخدامه يف جميع أنظمة التربيد

 اجسام الجهاز مطلية كهربائيا مقاومة 
لجميع الظروف الخارجية

 ميكن تركيبه يف وقت قصري عن طريق 
 تركيب انابيب نحاسية ومتديدات
.كهربائية بني املجموعة والكابينة

.. . 

.. . 
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بروف�ل معلق للسقف

PVC زاویة منحنیة خارجیة

قفل مشفر قفل ذو مفتاح

-
KAIWAN �TK 

-

frnsculd 

ألواح الغرفة الباردة

اكسسوارات

PVC زاو�ة داخل�ة PVC نافذة المشاهدة زاو�ة للت�ب�ت

U صمام توازن الضغط زاو�ة داخل�ة و خارج�ة بروف�ل ع� ش�ل

PVC � زاویة داخلیة منحنیة PVC انبوب منح�� iP 65مص�اح اضاءة 

i ' 

LED اضاءة مضیئة صفارة اإلنذار  مقاوم ال�اب

قفل �مفتاح غائر مفصل PVC ط�ة� ستارة �� رفوف للغرف ال�اردة

رشكاؤنا يف الحل

�Castel 
RANC 

Johnson �jı 
Controls 

dl1'�1C � 

embraro 

4-
EMERSON. 
Cape/and' 

ebmpapst G/N 
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تربيد الھواء مجموعات املربدات

تحتاج المباني في جمیع مناطق المعیشة االجتماعیة (األسواق ومراكز التسوق والمستشفیات وقاعات المؤتمرات وما إلى
ذلك) إلى أنظمة تبريد ألداء وظائفھا بشكل صحیح وتوفیر بیئة صحیة ومساحة داخلیة لشاغلي المبنى

.
أجھزة التبريد ھي وحدة تبريد تستخدم في صناعة البالستیك والمطاط والسیارات والصناعات الكیماوية والصناعات الغذائیة

.وأنظمة تكییف الھواء لتبريد جمیع المعدات والمعدات التي تحتاج إلى تبريد لألغراض الصناعیة
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مستودعات الھواء البارد
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برادات الحلیب ومراكز التسوق

r -

I __ 
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برادات عرض الكعكة واملعجنات
1 

� 

= r== 

1 

1 
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