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التواضع

نجاح متوج بالتواضع شمولية في الرؤية,
دقة في التنفيذ

الدقة

فليكن كبيركم
خادمكم

القيادة الخادمة

ال شيئ مستحيل
تحت الشمس

روح المبادرة

التفاني في العمل,
التغلب على الصعاب

االجتهاد في العمل

فرادة في الشخصية,
وحدة في الرؤية

الروح العائلية

مصداقية القول,
استقامة الفعل

النزاهة

مدفوعة بالقيم

"ما هو خيٌر للمجتمع هو خير للشركة.
وما هو في صالح الشركة،
سنبذل جهدنا �نجازه على

أفضل نحو وبشكل يغني ويعّزز من قدرة
ومكانة كل فرد من أفراد مجتمعنا"

جورج ن. افرام
المؤّسس ورئيس مجلس
ادارة نابكو الوطنية



المجمعات الصناعية

المملكة العربية السعودية
شركة نابكو للمنتجات االستهالكية المحدودة

شركة نابكو الرياض للمنتجات الورقية المحدودة
الشركة الوطنية للمنتجات الورقية المحدودة

التوزيع

الكويت

ا£مارات العربية المتحدة

اليمن

البحرين

دولة قطر

سلطنة عمان

الرعاية الشخصية ، وأسماء العالمات التجارية المنزلية والمؤسسية مرادفة للجودة،
ودعم المجتمع ، ورعاية البيئة.



عن سانيتا سرف يو
سانيتا سرف – يو الرائدة في مجال صناعة منتجات النظافة والتعقيم والمنتجات الطبية 

ا£ستهالكية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يعمل قسم المنتجات الخاصة بالمؤسسات على تقديم خدمات للقطاع الصحي وغيره من 
القطاعات من خالل ثالث شركات تابعة لشركة نابكوالوطنية، التي اتخذت المملكة العربية 

السعودية مقرا لها: شركة نابكو للمنتوجات ا£ستهالكية في الدمام، وشركة نابكو الرياض 
لمنتوجات الورق في الرياض، وشركة الورق الوطنية المحدودة في جدة. 

تطمح إلى تحقيق ا�متياز الصناعي دائما، لذلك هي تملك اليوم اسما رائدا ودورا أساسيا 
في قطاع المنتجات المؤسساتية. سانيتا سرف-يو هي المعنى ا©خر للجودة المضمونة، 

حيث تعتمد عليها الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الحصول 
على منتجات مؤسساتية متنوعة تشمل: مناديل الوجه والحمام، والمناديل والمناشف 

الورقية، وأكياس النفايات، ونايلون التغليف، والقصدير، والكاسات الورقية، والمفارش الورقية، 
وأجهزة الديسبنسر، والمعقمات، والعيدان القطنية والمفارش الطبية.  

بمساعدة تاريخ نابكو الوطنية الطويل في مجال البحث والتطوير المتمحور حول العمالء، 
اكتسبت سانيتا سرف – يو معرفة واسعة حول اºسواق المهنية وشبه الطبية المحلية واحتياجات 

المستهلكين.
منتجاتنا وحلولنا المبتكرة هي مزيج من ا²داء الموثوق واالحترام ا²مثل لرفاهية 

المستهلك.

تراعي منتجاتنا وحلولنا المبتكرة معايير اºداء ا£حترافي وا£حترام الكامل لرغبة المستهلك، 
فنحن نساعد عمالئنا على الحصول على تجربة ال تنسى تحقق لهم هدفهم وتحافظ على رضا 

عمالئنا.  

سانيتا سرف – يو عالمة تجارية تملكها مجموعة إندفكو، ومصرح لشركة نابكو الوطنية إنتاجها. 

منتجاتنا
 

تقوم سانيتا سرف – يو وغيرها من عالمات أسرة نابكو الوطنية الخاصة بمنتجات العناية 
الشخصية والنظافة بصناعة وتوزيع منتجات عالية الجودة  وحلول تراعي فعالية – التكلفة 

لمجموعة كبيرة من المؤسسات التجارية والعامة، والمخازن، وقطاع اºغذية والتموين، وشركات 
التنظيف. وتشمل الحلول الورقية  وقائمة المنتجات التي نقدمها المناديل الورقية، والمناشف، 

والمسحات، والمناشف الورقية متعددة الطي وأحاديات الطي، والمناشف الورقية سي 
فولد، وأجهزة ديسبنسر.

نحن نسعى دائما إلى توسيع قاعدة عمالئنا من خالل تقديم قائمة متنوعة من المنتجات والحلول 
ا£حترافية العناية الطبية ومواكبة متطلبات اºسواق الناشئة.



مجموعة المناديل الورقية



سانيتا كلوب مناديل وجه ٧٦ منديل
 كود المنتج

TF22BK7606R11 / TF22WH7606R11
التعبئة / كرتون

٣٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

٧٦ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

أسود / أبيض

سانيتا كلوب مناديل وجه ١٥٠ منديل
 كود المنتج

TF22WH1503R12 / TF22BK1503R12
التعبئة / كرتون

٣٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٥٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

أسود / أبيض

سانيتا سرف-يو  مناديل وجه ١٠٠ منديل
التعبئة / كرتون

٣٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

أسود / أزرق وأبيض

كالسيك مناديل وجه  ١٠٠ منديل
التعبئة / كرتون

٣٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

٤ ألوان

هال مناديل وجه  ٢٠٠ منديل
 كود المنتج

TF2045R
 التعبئة / ربطة

٥ حزمات x ١٠ عبوات
التعبئة / حبة

٢٠٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

أخضر

هال مناديل وجه  ١٠٠ منديل
 كود المنتج

TF72PL1006R11
التعبئة / كرتون

٣٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

٥ ألوان

مناديل وجه حسب الطلب ٥٠ أو ١٠٠ منديل
التعبئة / كرتون

٣٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

٥٠/١٠٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

حتى ٦ ألوان

مناديل وجه أبيض ١٠٠ منديل
التعبئة / كرتون

٣٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

أبيض

سانيتا سرف-يو مناديل وجه مكعب ٧٦ منديل
 كود المنتج

TF52PL7601R11
التعبئة / كرتون

٢٤ دوبلكس
التعبئة / حبة

٧٦ منديل, طّيتان
لون الدوبلكس

أبيض

مناديل وجه 

تم تصميم مجموعة مناديل الوجه الخاصة بنا  بجودة عالية  وتصاميم ممميزة تالئم نمط حياتك بنعومتها الفائقة وقوتها وقدرتها العالية على ا�متصاص.
نوفر لك إختيارك من علب المناديل الدوبليكس المكعبة أو المستطيلة حسب الطلب وبسعر مناسب.
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سانيتا سرف-يو ورق حمام ٤٣٠ قطعة
التعبئة / ربطة

١٢ حبة
التعبئة / حبة

٤ رول, طّيتان
عدد اªوراق

٤٣٠ قطعة
النقش

سادة

سانيتا سرف-يو ورق حمام ٣٦٠ قطعة
التعبئة / ربطة

١٢ حبة
التعبئة / حبة

٤ رول, طّيتان
عدد اªوراق

٣٦٠ قطعة
النقش

سادة

سانيتا سرف-يو ورق حمام ٢٧٠ قطعة
التعبئة / ربطة

٢٤ حبة
التعبئة / حبة

٤ رول, طّيتان
عدد اªوراق

٢٧٠ قطعة
النقش

سادة

سانيتا سرف-يو ورق حمام ٢٠٠ قطعة
كود المنتج  

TT1042R
 التعبئة / ربطة

١٢ حبة
التعبئة / حبة

٤ رول, طّيتان
عدد اªوراق

٢٠٠ قطعة
النقش

مطّبع

هال ورق حمام ٣٣٦ قطعة
التعبئة / ربطة

١٢ حبة
التعبئة / حبة

٤ رول, طّيتان
عدد اªوراق
٣٣٦ قطعة

النقش
مطّبع ومتداخل

سانيتا كلوب ورق حمام ٢٠٠ قطعة
 كود المنتج

TT1022R
التعبئة / ربطة

١٢ حبة
التعبئة / حبة

٤ رول, طّيتان
عدد اªوراق

٢٠٠ قطعة
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ورق حمام انترفولد ٢٥٠ قطعة 
 كود المنتج

T300
التعبئة / ربطة

٣٠ حبة
التعبئة / حبة

٢٥٠ قطعة (يتحلل في الماء)
عدد اªوراق

٢٥٠ قطعة
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ورق حمام ميني رول ١٠٠م
 كود المنتج

TT82MN1002R11
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

٢ رول
عدد الطّيات

طّيتان (يتحلل في الماء)
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ورق حمام ميني رول ١٥٠م
 كود المنتج

TT82MN1501R11
التعبئة / ربطة

١٢ حبة
التعبئة / حبة

٢ رول
عدد الطّيات

طّيتان (يتحلل في الماء)
النقش

مطّبع

ورق حمام

ورق حمام سانيتا سرف- يو، بأحجام مختلفة يمنحك التوازن المطلوب بين النعومة والقدرة على ا�متصاص.



سانيتا سرف-يو ماكسي رول ٣٥٠م
 كود المنتج

TM51PL3501R12
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول، طّية واحدة
حجم الرول

٣٥٠م
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ماكسي رول ٣٠٠م
 كود المنتج

TM51EM3001R12
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول، طّية واحدة
حجم الرول

٣٠٠م
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ماكسي رول ٢٥٠م
 كود المنتج

TM51EM2501R12
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول، طّية واحدة
حجم الرول

٢٥٠م
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ماكسي رول ٢٠٠م
 كود المنتج

TM81EM2001R11
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول، طّية واحدة
حجم الرول

٢٠٠م
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو ماكسي رول ١٣٥م
 كود المنتج

TM52EM1301R13
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول، طّيتان
حجم الرول

١٣٥م
النقش

مطّبع ومخرم

ورق مناشف ماكسي

ماكسي رول سانيتا سرف- يو، رول إقتصادي قوي ومتعدد ا�ستخدامات يمكنك ا�عتماد عليه. يلبي احتياجاتك المختلفة ويدوم لفترة طويلة.



سانيتا سرف-يو أوتوكات ١٥٠م
 كود المنتج

TS52AC1501R01
التعبئة / كرتون

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول, طّيتان
حجم الرول

١٥٠م
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو أوتوكات ١٠٠م
 كود المنتج

TS53AC1001R01
التعبئة / كرتون

٦ حبات
التعبئة / حبة
١ رول, ٣ طّيات
حجم الرول

١٠٠م
النقش

مطّبع

سانيتا سرف-يو أوتوكات ١٢٠م
 كود المنتج

TS82AC1201R01
التعبئة / كرتون

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول, طّيتان
حجم الرول

١٢٠م
النقش

مطّبع

سانيتا بوكية أوتوكات ١٢٠م
 كود المنتج

TS32AC1201R11
التعبئة / كرتون

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول, طّيتان
حجم الرول

١٢٠م
النقش

مطّبع ومزخرف

نابكو أوتوكات ١٣٠م
 كود المنتج

TS51AC1301R01
التعبئة / كرتون

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول, طّية واحدة
حجم الرول

١٣٠م
النقش

مطّبع

 اوتوكات

روالت أوتوكات سانيتا-سرف -يو تتميز بقوة عالية تساعد على قطع المناديل بشكل احترافي واقتصادي مميز. 



ورق تنشيف أبيض ١٣٠م
 كود المنتج

S803C12
التعبئة / ربطة

٨ حبات
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

١٣٠م

ورق تنشيف أبيض ٧٤م
 كود المنتج

S803C10
التعبئة / ربطة

١٢ حبات
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٧٤م

ورق تنشيف أبيض ٦٠م
 كود المنتج

S803C11
التعبئة / ربطة

١٢ حبات
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٦٠م

ورق تنشيف بني ٩٠م
التعبئة / ربطة

١٢ حبات
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٩٠م

ورق تنشيف بني ٨٤م
 كود المنتج

S101C11
التعبئة / ربطة

١٢ حبات
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٨٤م

ورق تنشيف بني ٧٠م
 كود المنتج

S101C10
التعبئة / ربطة

١٢ حبات
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٧٠م

ورق تنشيف

ورق تنشيف سانيتا-سرف-يو متعدد ا�ستخدامات وذات قدرة عالية على ا�متصاص.



وصف المنتج  كود المنتج التعبئة / كرتون عدد اªوراق عدد الطّيات لون الورق

TS52IF2001R01

TS52IF2001R03

TS52IF1501R02

TS52IF1501R01

TS52IF1501R02

TS52IF1501R03

سانيتا سرف-يو انترفولد ٢١سم x ٢٢سم

سانيتا سرف-يو انترفولد ٢١سم x ١٩سم

سانيتا سرف-يو انترفولد ٢١سم x ٢٢سم

سانيتا سرف-يو انترفولد ٢١سم x ٢٢سم

سانيتا سرف-يو انترفولد ٢١سم x ١٩سم

سانيتا سرف-يو انترفولد ٢١سم x ١٩سم

١٨ حبة

١٨ حبة

٢٤ حبة

٢٤ حبة

٢٤ حبة

٢٤ حبة

٢٠٠ قطعة

٢٠٠ قطعة

١٥٠ قطعة

١٥٠ قطعة

١٥٠ قطعة

١٥٠ قطعة

طّيتان

طّيتان

طّية واحدة

طّيتان

طّيتان

طّية واحدة

أبيض

أبيض

أبيض

أبيض

أبيض

أبيض

وصف المنتج التعبئة / كرتون عدد اªوراق عدد الطّيات لون الورق حجم ورقة

سانيتا سرف-يو سي فولد ٢٨سم x ٢٤سم

سانيتا سرف-يو سي فولد ٢٢سم x ٢٤سم

٢٤ حبة

٢٤ حبة

١٥٠ قطعة

١٥٠ قطعة

طّية واحدة

طّية واحدة

أبيض

أبيض

٢٤ سم × ٢٨ سم

٢٤ سم × ٢٢ سم

 المناشف المطوية

مناشف انترفولد سانيتا-سرف-يو متعددة ا�ستخدامات وذات قدرة عالية على ا�متصاص. 

مناشف انترفولد 

مناشف سي فولد



هال ورق مطبخ ٢٣سم 
التعبئة / ربطة

٢ رول x ١٢ حبة
التعبئة / حبة

١١,٢١م
عدد الطّيات

طّيتان
النقش

مطّبع

هال ورق مطبخ ٢٨سم 
التعبئة / ربطة

٢ رول x ١٢ حبة
التعبئة / حبة

٩,١٥م
عدد الطّيات

طّيتان
النقش

مطّبع

سانيتا كلوب ورق مطبخ ٢٨سم 
التعبئة / ربطة

٢ رول x ١٢ حبة
التعبئة / حبة

٤٠ قطعة
عدد الطّيات

طّيتان
النقش

مطّبع

سانيتا بوكيه ورق مطبخ ٢٨سم 
التعبئة / ربطة

٢ رول x ١٢ حبة
التعبئة / حبة

٥٤ قطعة
عدد الطّيات

طّيتان
النقش

مطّبع ومزخرف

ورق مناشف منزلية

روالت متعددة ا�ستخدامات وذات قدرة عالية على ا�متصاص ، تساعدك على تنظيف وامتصاص الزيوت الخطيرة أثناء القلي.



تنقش
الحدود

وصف المنتج  كود المنتج التعبئة / كرتون عدد اªوراق عدد الطّيات حجم ورقة

N850BLK

N621BLK

N910BLK

N811BLK

N611BLK

N911BLK

مناديل السفرة أسود مطّبع الحدود ٢٤سم x ٢٤سم

مناديل السفرة أسود مطّبع الحدود ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة أسود مطّبع الحدود ٤٠سم x ٤٠سم

مناديل السفرة أسود مطّبع ٢٤سم x ٢٤سم 

مناديل السفرة أسود مطّبع ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة أسود مطّبع ٤٠سم x ٤٠سم

٨ حبات

٨ حبات

٤٠ حبة

١٨ حبة

١٠ حبات

٢٠ حبة

٢٥٠ منديل

٢٥٠ منديل

٥٠ منديل

١٠٠ منديل

١٠٠ منديل

٥٠ منديل

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّيتان

 ٢٤سم x ٢٤سم

 ٣٣سم x ٣٣سم

٤٠سم x ٤٠سم

 ٢٤سم x ٢٤سم 

 ٣٣سم x ٣٣سم

٤٠سم x ٤٠سم

وصف المنتج  كود المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

 TN52IF1010R01

XD51NI0101R01

XD51NI0101R02

 TN52IF1610R01

XD51NI0101R03

XD51NI0101R04

مناديل السفرة أنترفولد ١٠سم x ٢١سم

ديسبنسر مناديل سفرة مربعة انترقولد أبيض

ديسبنسر مناديل سفرة مربعة انترقولد أسود

مناديل السفرة أنترفولد ١٦سم x ٢١سم

ديسبنسر مناديل سفرة مستطيلة انترقولد أبيض

ديسبنسر مناديل سفرة مستطيلة انترقولد أسود

٣٢ حبة

٢٤ قطعة

٢٤ قطعة

٢٤ حبة

١٢ قطعة

١٢ قطعة

١٠٠ منديل, طّيتان

حبة واحدة

حبة واحدة

١٠٠ منديل, طّيتان

حبة واحدة

حبة واحدة

مناديل السفرة

مجموعة متنوعة من مناديل السفرة ، نقدمها لك بتصاميم وأحجام وألوان (بيضاء، سوداء)مختلفة حسب الطلب. 

مناديل السفرة انترفولد 

مناديل السفرة لون أسود



وصف المنتج التعبئة / كرتون عدد المناديل عدد الطّيات

مناديل السفرة أبيض ٣٠سم x ٣٠سم

مناديل السفرة أبيض ٣٠سم x ٣٠سم

مناديل السفرة أبيض للمؤسسات٣٠سم x ٣٠سم

مناديل السفرة ايرليد سميكة أبيض ٤٠سم x ٣٣سم

مناديل السفرة مطّبع أبيض ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة أبيض ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة أبيض ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة مطوية أبيض ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة أبيض دبل ترانسفر ٣٣سم x ٣٢سم

مناديل السفرة أبيض ٣٣سم x ٣٣سم

مناديل السفرة مطوية أبيض دبل ترانسفر مطوية 

مناديل السفرة مطّبع أبيض ٢٤سم x ٢٤سم

مناديل السفرة أبيض ٤١سم x ٤١سم

مناديل السفرة أبيض ٤١سم x ٤١سم

مناديل السفرة أبيض  دبل ترانسفر ٤٠سم x ٤٠سم

مناديل السفرة أبيض مطّبع طّيتان ٤١سم x١٦,٥سم

٤ حبات

٨ حبات

٤٠ حبة

١٠ حبات

١٠ حبات

٨ حبات

١٠ حبات

٨ حبات

١٠ حبات

٢٠ حبة

١٢ حبات

١٨ حبة

١٠ حبات

١٨ حبة

١٢ حبة

١٢ حبة

٩٠٠ منديل

٢٥٠ منديل

١٠٠ منديل

١٠٠ منديل

١٠٠ منديل

٢٥٠ منديل

٢٠٠ منديل

٢٥٠ منديل

٣٠٠ منديل

٣٠٠ منديل

٣٠٠ منديل

١٠٠ منديل

٢٠٠ منديل

٥٠ منديل

٢٥٠ منديل

٣٠٠ منديل

طّية واحدة

طّية واحدة

طّية واحدة

طّية واحدة

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّية واحدة

طّية واحدة

طّية واحدة

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّية واحدة

طّية واحدة

مناديل السفرة

مجموعة متنوعة من مناديل السفرة ، نقدمها لك بتصاميم وأحجام وألوان (بيضاء، سوداء)مختلفة حسب الطلب. 

مناديل سفرة لون أبيض



سانيتا سرف-يو ناتورة بسي فولد ١٥٠ قطعة
 التعبئة / ربطة

٢٤ حبة
التعبئة / حبة

١٥٠ قطعة, طّية واحدة

سانيتا سرف-يو ناتورة بانترفولد ١٥٠ قطعة
 التعبئة / ربطة

٢٤ حبة
التعبئة / حبة

١٥٠ قطعة, طّيتان

سانيتا سرف-يو ناتورة ماكسي رول ١٣٥م
التعبئة / ربطة

٦ حبات
التعبئة / حبة

١ رول, طّيتان
حجم الرول

١٣٥م

وصف المنتج حجم الورقة

سانيتا سرف-يو ناتورة بمناديل سفرة 

سانيتا سرف-يو ناتورة بمناديل سفرة 

سانيتا سرف-يو ناتورة بمناديل سفرة 

سانيتا سرف-يو ناتورة بمناديل سفرة

٣٣سم x ٣٢سم

٢٢سم x ٣٢سم

٢٤سم x ٢٤سم

٤٠سم x ٤٠سم

عدد الطّيات

طّيتان

طّيتان

طّيتان

طّيتان

التعبئة / حبة

٣٠٠ قطعة

٥٠٠ قطعة

٢٠٠ قطعة

٥٠ قطعة

التعبئة / كرتون

١٠ حبات

٨ حبات

١٠ حبات

٢٠ حبة

ناتوره

مجموعة متنوعة من مناديل السفرة ، نقدمها لك بتصاميم وأحجام وألوان (بيضاء، سوداء)مختلفة حسب الطلب. 



وصف المنتج كود المنتج التعبئة المواد

JC00616

JC00617

JC00618

JC00619

JC00620

JC00621

JC00622

JC00623

وعاء حساء كرافت ١٢ أونصة

وعاء حساء كرافت ١٦ أونصة

أغطية كرافت ١٦/١٢ أونصة

أغطية بالستيك ١٦/١٢ أونصة

وعاء سلطة كرافت ٢٦ أونصة

وعاء سلطة كرافت ٤٤ أونصة

أغطية بالستيك ٢٦ أونصة

أغطية بالستيك ٤٤ أونصة

١٠٠٠ حبة

١٠٠٠ حبة

١٠٠٠ حبة

٥٠٠ حبة

٣٠٠ حبة

٣٠٠ حبة

٣٠٠ حبة

٣٠٠ حبة

PE ١٨ + GSM ٣٣٧

PE ١٨ + GSM ٣٣٧

٩٨مم

٩٨مم

GSM + PE ٣٠٠

GSM + PE ٣٠٠

-

-

وصف المنتج كود المنتج التعبئة المواد

JC00626

JC00627

JC00628

JC00929

سكين خشب لالستعمال لمرة واحدة

شوكة خشب لالستعمال لمرة واحدة

ملعقة خشب لالستعمال لمرة واحدة

محرك خشب لالستعمال لمرة واحدة

٥٠٠٠ حبة

٥٠٠٠ حبة

٥٠٠٠ حبة

٥٠٠٠ حبة

١٤٠٠مم

١٤٠٠مم

١٤٠٠مم

١٤٠٠مم

وصف المنتج كود المنتج التعبئة المواد

JC00624

JC00625

ماصة ورقية أبيض منحني

ماصة ورقية أبيض مستقيم

٥٠٠٠ حبة

٥٠٠٠ حبة

٣٠٠ GSM (٣ طبقات)

٣٠٠ GSM (٣ طبقات)

مجموعة صديقة للبيئة، صممت بعناية من مواد إستثنائية معاد تدويرها ، تمنحك جودة تستحق الثقة وتحافظ على البيئة من حولك. 

ورق معاد تصنيعه مع أغطية

ماصة ورقية

ادوات المائدة خشبية



حلول النظافة



طبخ
م

م ال
ف وتعقي

ظي
ت تن

جا
منت



ملمع االسطح المعدنية وستينلس
 كود المنتج

SK4
غرض المنتج 

لتنظيف وتلميع ا�سطح الستانلس ستيل
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر / ٤ جالون x ٢ لتر
القطاع

مطبخ والمنازل
النوع

جاهز ل�ستخدام

معقم االسطح
 كود المنتج

SK3
غرض المنتج 

لتنظيف وتعقيم جميع ا�سطح التي
يالمسها الطعام بشكل مستمر 

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر / ٤ جالون x ٢ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

منظف المطابخ و مزيل الدهون 
 كود المنتج

SK2
غرض المنتج 

لتنظيف أرضية وجدران وشفاطات المطبخ
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر
القطاع

مطبخ
النوع
مركّز

منظف افران 
 كود المنتج

SK1
غرض المنتج 

لتنظيف الفرن، والمقالة الزجاجية،
 وا�طباق الحارة (غير مناسب ل�لمنيوم)

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع

جاهز ل�ستخدام

١-١٤ Ph شرائط اختبار
 كود المنتج

YL٩٦R
حجم التعبئة

٥٠ حبة

PPM شرائط اختبار كوات ٠-١٥٠٠
 كود المنتج

YL96R
حجم التعبئة

٥٠ حبة

ا�قراص المعقمة
 كود المنتج

SK5
غرض المنتج 

لتنظيف وتعقيم الخضروات والفواكه
حجم التعبئة

٢٠٠ حبة
القطاع

المطبخ والمستشفى
النوع

جاهز ل�ستخدام

PPM شرائط اختبار الكلور ٠-٢٠٠
 كود المنتج

YL94R
حجم التعبئة

١٠٠ حبة

 منتجات للنظافة والتعقيم

تقدم لك سانيتا سرف - يو منتجات مختصة في تنظيف وتعقيم المطبخ  تساعدك على الحصول  على نظافة مثالية لمطبخك.

منتجات تنظيف وتعقيم المطبخ



ن
و

ح
ص

ل ال
س

ت غ
جا

منت



سائل غسيل الصحون ا�وتوماتيكي
 كود المنتج

SD12
غرض المنتج 

لغسل وتنظيف الصحون وا�واني في غسالة 
الصحون ا�وتوماتيكية

(ال يشمل ا�لمنيوم أو الفضيات)
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر /  ١ جالون x ٢٥ لتر
القطاع

مطبخ
النوع
مركّز

سائل جلي يدوي مضاد 
للبكتيريا (غير معطر)

 كود المنتج
SD11

غرض المنتج 
لتنظيف أواني المطبخ

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

صابون غسيل الصحون يدوي (معطر)
 كود المنتج

SD10
غرض المنتج 

للحصول على النظافة المطلوبة �واني 
المطبخ مع رائحة جميلة 

حجم التعبئة
١ جالون x ٢٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

صابون غسيل الصحون يدوي (معطر)
 كود المنتج

SD10
غرض المنتج 

للحصول على النظافة المطلوبة �واني
المطبخ مع رائحة جميلة 

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

مساعد شطف الصحون ا�وتوماتيكي
 كود المنتج

SD13
غرض المنتج 

يدعم غسل الصحون وا�واني 
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر /  ١ جالون x ٢٥ لتر
القطاع

مطبخ
النوع
مركّز

مزيل الصداء والترسبات
 كود المنتج

SD14
غرض المنتج 

لتنظيف غسالة الصحون أسبوعيا 
من الصدأ وغيره من ا�وساخ 

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

سائل غسيل الصحون ا�وتوماتيكي
ل¯واني المعدنية الخفيفة

 كود المنتج
SD15

غرض المنتج 
سسسس

حجم التعبئة
١ جالون x ٢٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

مزيل الدهون والكربون
 كود المنتج

SD16
غرض المنتج 

بودرة بتركيبة قوية مزيلة للشحوم تناسب 
جميع المطابخ واماكن تراكم الدهون 

حجم التعبئة
١ كيس x ٤ كج

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

سائل غسيل الصحون اليدوي 
غير المعطر
 كود المنتج

SD17
غرض المنتج 

للحصول على النظافة المطلوبة �واني
 المطبخ مع رائحة جميلة 

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
مطبخ
النوع
مركّز

 منتجات للنظافة والتعقيم

تقدم لك سانيتا سرف - يو منتجات مختصة في تنظيف وتعقيم المطبخ  تساعدك على الحصول  على نظافة مثالية لمطبخك.

منتجات غسل الصحون



منزلية
م ال

ظافة والتعقي
ت الن

جا
منت



معقم لمسح ا�رضيات
 كود المنتج

SH30
غرض المنتج 

لمسح ا�رض
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر
القطاع
المنازل

النوع
مركّز

 مطهر ومعقم المراحيض
 كود المنتج

SH31
غرض المنتج 

لمسح وتعقيم أرضية الحمام، وبالط
جدران الحمام، وا�حواض

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
المنازل

النوع
مركّز

منظف متعدد االستعماالت
 كود المنتج

SH32
غرض المنتج 

تستخدم في تنظيف وتلميع جميع انواع
ا�سطح وفي غيرها من مهام التنظيف داخل المنزل 

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
المنازل

النوع
مركّز

منظف الزجاج
 كود المنتج

SH33
غرض المنتج 

لتنظيف وتلميع جيمع ا�سطح الزجاجية
والستانلس ستيل

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
المنازل

النوع
مركّز

ملمع االثاث 
 كود المنتج

SH34
غرض المنتج 

لتنظيف وتلميع وحماية ا�ثاث
المصنوع من الخشب والجلد الصناعي

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
المنازل

النوع
جاهز ل�ستخدام

معطر الجو
 كود المنتج

SH35
غرض المنتج 

للتقليل من الروائح الكريهة
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر
القطاع
المنازل

النوع
جاهز ل�ستخدام

 منتجات للنظافة والتعقيم

 تقدم لك سانيتا سرف - يو منظفات مميزة و رائدة في عالم التنظيف، تناسب جميع أنواع ا�سطح وتحافظ على نظافتها ولمعانها.

منتجات النظافة والتعقيم المنزلية



معقم بعطر الصنوبر
 كود المنتج

SH39
غرض المنتج 

تمنح رائحة صنوبر جميلة
وتقلل من الروائح الكريهة

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
المنازل

النوع
مركّز

مزيل البقع
 كود المنتج

SH37
غرض المنتج 

¾زالة البقع الموجودة على السجاد 
أو ا�ثاث المصنوع من القماش

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
المنازل

النوع
جاهز ل�ستخدام

منظف المرحاض
 كود المنتج

SH36
غرض المنتج 

¾زالة البقع والصدأ الموجود تحت
حافة مقاعد المرحاض

حجم التعبئة
١٢ عبوة x ١ لتر

القطاع
دورات المياه

النوع
جاهز ل�ستخدام

منظف المرحاض
 كود المنتج

SH36
غرض المنتج 

¾زالة البقع والصدأ الموجود تحت
حافة مقاعد المرحاض

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
دورات المياه

النوع
جاهز ل�ستخدام

 منتجات للنظافة والتعقيم

 تقدم لك سانيتا سرف - يو منظفات مميزة و رائدة في عالم التنظيف، تناسب جميع أنواع ا�سطح وتحافظ على نظافتها ولمعانها.

منتجات النظافة والتعقيم المنزلية



صية
خ

ش
ت العناية ال

جا
منت



صابون سائل لغسيل
اليدين (معطر)

 كود المنتج
SP24

غرض المنتج 
تعقيم اليدين بإستمرار

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
دورات المياه

النوع
جاهز ل�ستخدام

سائل معقم لليدين
 كود المنتج

SP23
غرض المنتج 

تعقيم اليدين بإستمرار
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر
القطاع

مطبخ والمنازل
النوع

جاهز ل�ستخدام

صابون لليدين مضاد
للبكتيريا (غير معطر)

 كود المنتج
SP21

غرض المنتج 
تنظيف اليدين وتعقيمها

كما هو مطلوب 
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر
القطاع

مطبخ ودورات المياه
النوع

جاهز ل�ستخدام

جل معقم لليدين
 كود المنتج

SP22
غرض المنتج 

تعقيم اليدين بإستمرار
حجم التعبئة

٤ جالون x ٥ لتر
القطاع

مطبخ والمنازل
النوع

جاهز ل�ستخدام

منظف بول بتركيز حامضي 
 كود المنتج

XC254N
حجم التعبئة

حبة واحدة

جل لتنظيف اليدين
 كود المنتج

XC251N
حجم التعبئة

٦ حبات

سائل لتنظيف اليدين
 كود المنتج

XC250N
حجم التعبئة

٦ حبات

صابون سائل لغسيل اليدين
 كود المنتج

SP20
غرض المنتج 

تنظيف اليدين مع الحصول
على رائحة جميلة 

حجم التعبئة
٤ جالون x ٥ لتر

القطاع
دورات المياه

النوع
جاهز ل�ستخدام

عبوة معطر جو         
 كود المنتج

XD353N
حجم التعبئة

١٢ حبة

 منتجات للنظافة والتعقيم

مجموعة من المنتجات المميزة، تساعدك على الحفاظ على نظافة وانتعاش وصحة بشرتك.

منتجات العناية الشخصية



معقم جل لليدين ١٠٠٠ مل
كود المنتج

YL22R01
التعبئة / كرتون

١٢ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

معقم جل لليدين ٥٠٠ مل
كود المنتج

YL22R02
التعبئة / كرتون

٢٤ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

معقم جل لليدين ٢٥٠ مل
كود المنتج

YL22R03
التعبئة / كرتون

٤٨ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

معقم جل لليدين  ٥٠مل
كود المنتج

YL22R06
التعبئة / كرتون

١٢٠ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

سائل معقم لليدين ٥٠٠ مل
كود المنتج

YL23R02
التعبئة / كرتون

٢٤ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

معقم جل لليدين  ١٠٠٠ مل
كود المنتج

YL23R01
التعبئة / كرتون

١٢ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

سائل معقم لليدين ٢٥٠ مل
كود المنتج

YL23R03
التعبئة / كرتون

٤٨ عبوة
المكونات

كحول ايثيلي: ٧٠٪
النوع

جاهز الستخدام

منديل للتعقيم وسط
كود المنتج

WWM1722726
التعبئة / كرتون

١٠٠٠ حبة
حجم الكيس

٧,٥سم x ١٠سم
المكونات

كحول ايثانول: ٦٢%

معقم جل لليدين كيس 
قابل Àعادة التعبئة ١٠٠٠مل

 كود المنتج
YL22R07

التعبئة / كرتون
١٢ عبوة x ١ لتر

المكونات
كحول ايثيلي: ٧٠٪

منديل للتعقيم صغير
كود المنتج

WWS1722739
التعبئة / كرتون

١٠٠٠ حبة
حجم الكيس
٨سم x ٦سم

المكونات
كحول ايثانول: ٦٢%

مناديل للتعقيم
Æمتوفرة أيض

"للطلبات الخاصة"

منتجات التعقيم

سانيتا سرف يو معقم لليدين يحافظ على نظافة يديك ونضارةها دون الحاجة إلى الماء والصابون. وهو غني بعوامل الترطيب للحصول على بشرة ناعمة وصحية.



وصف المنتج حجم الورقة

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة ازرق

سانيتا سرف-يو فو ط غير منسوجة اخضر  ٢٠سم x ٢٠سم

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة احمر  ٢٠سم x ٢٠سم

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة اصفر  ٢٠سم x ٢٠سم

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة ازرق 

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة اخضر ٣٠سم x ٢٠سم

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة احمر ٣٠سم x ٢٠سم

سانيتا سرف-يو فوط غير منسوجة اصفر ٣٠سم x ٢٠سم

 ٢٠سم x ٢٠سم

 ٢٠سم x ٢٠سم

 ٢٠سم x ٢٠سم

 ٢٠سم x ٢٠سم

٢٠سم x ٣٠سم

٢٠سم x ٣٠سم

٢٠سم x ٣٠سم

٢٠سم x ٣٠سم

التعبئة / حبة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

١٠٠ ورقة

التعبئة / كرتون

١٠ عبوات

١٠ عبوات

١٠ عبوات

١٠ عبوات

١٠ عبوات

١٠ عبوات

١٠ عبوات

١٠ عبوات

  كود المنتج

 CL51BL2001R01

CL51GR2001R01

CL51RD2001R01

CL51YL2001R01

CL51BL2001R02

CL51GR2001R02

CL51RD2001R02

CL51YL2001R02

فوط غير منسوجة

الفوط الجديدة من سانيتا سرف -يو  غير منسوجة وذات جودة عالية وقدرة إضافية على اÀمتصاص.



مجموعة المنتجات الطبية ذات ا�ستخدام الواحد



كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

DA11MD0201R11

DA11LG0201R11

DA11LN0201R11

DA11XL0201R11

سانيتا الغنس حفائض الكبار وسط 

سانيتا الغنس حفائض الكبار كبير 

سانيتا الغنس حفائض الكبار كبير لليل 

سانيتا الغنس حفائض الكبار كبير جدا 

٤ عبوات

٤ عبوات

٤ عبوات

٤ عبوات

١٢ قطعة

١٠ قطع

١٠ قطع

١٠ قطع

كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

DA11SM0401R11

DA11MD0401R11

DA11LG0401R11

DA11LN0401R11

DA11XL0401R11

سانيتا الغنس حفائض الكبار صغير جامبو 

سانيتا الغنس حفائض الكبار وسط جامبو 

سانيتا الغنس حفائض الكبار كبير جامبو 

سانيتا الغنس حفائض الكبار كبير لليل جامبو 

سانيتا الغنس حفائض الكبار كبير جدا جامبو 

٢ عبوة

٢ عبوة

٢ عبوة

٢ عبوة

٢ عبوة

٢٥ قطعة

٢٠ قطعة

١٨ قطعة

١٦ قطعة

١٦ قطعة

كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

DA15MD0401R01

DA15LG0401R01

DA15XL0401R01

سانيتا الغنس كيلوت حفائض الكبار وسط جامبو 

سانيتا الغنس كيلوت حفائض الكبار كبير جامبو 

سانيتا الغنس كيلوت حفائض الكبار كبير جدا جامبو

٤ عبوات

٤ عبوات

٤ عبوات

٢٠ قطعة

١٨ قطعة

١٤ قطعة

حفائض البالغين

سانيتا الغنس تمنح المصابين بسلس البول الحماية والثقة التي تساعدهم على متابعة تفاصيل حياتهم اليومية بكل سهولة واريحية. 



كيربلس سانيتا سرف-يو حفائض الكبار كبير جدا 
كود المنتج

DA62XL0201R01
التعبئة / ربطة

٢ عبوة
التعبئة / حبة

٢٥ قطعة

كيربلس سانيتا سرف-يو حفائض الكبار كبير 
كود المنتج

DA62LG0201R01
التعبئة / ربطة

٣ عبوات
التعبئة / حبة

٢٥ قطعة

كيربلس سانيتا سرف-يو حفائض الكبار وسط 
كود المنتج

DA62MD0201R01
التعبئة / ربطة

٤ عبوات
التعبئة / حبة

٢٥ قطعة

كيربلس سانيتا سرف-يو حفائض الكبار صغير 
كود المنتج

DA62SM0201R01
التعبئة / ربطة

٤ عبوات
التعبئة / حبة

٢٥ قطعة

حفائض البالغين

سانيتا كير بلس تمنح المصابين بسلس البول الحماية والثقة التي تساعدهم على متابعة تفاصيل حياتهم اليومية بكل سهولة واريحية. 



كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

DB11NB0201R11

DB11SM0201R11

DB11MD0201R11

DB11LG0201R11

DB11LP0201R11

DB11XL0201R11

DB11XX0201R11

حفائض سانيتا بامبي مولود جديد 

حفائض سانيتا بامبي صغير  

حفائض سانيتا بامبي وسط 

حفائض سانيتا بامبي كبير  

حفائض سانيتا بامبي كبير+ 

حفائض سانيتا بامبي كبير جدا 

حفائض سانيتا بامبي كبير جدا اطفال 

٣ عبوات

٤ عبوات

٦ عبوات

٦ عبوات

٦ عبوات

٦ عبوات

٦ عبوات

١٩ حفاض

١٩ حفاض

١٥ حفاض

١٣ حفاض

١٢ حفاض

١١ حفاض

١٠ حفاض

كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

DB11MD0401R11

DB11LG0401R11

DB11LP0401R11

DB11XL0401R11

حفائض سانيتا بامبي عمالقة وسط

حفائض سانيتا بامبي عمالقة كبير 

حفائض سانيتا بامبي عمالقة كبير+

حفائض سانيتا بامبي عمالقة كبير جدا

٣ عبوات

٣ عبوات

٣ عبوات

٣ عبوات

٤٠ حفاض

٦٢ حفاض

٥٨ حفاض

٥٤ حفاض

كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

DB11XX0401R11 حفائض سانيتا بامبي عمالقة كبير جدا اطفال ٣ عبوات ٤٠ حفاض

حفائض ا�طفال

حفائض سانيتا بامبي تقدم العناية المالئمة ل�طفال، وتمنح ا�مهات الجفاف وا�حساس بنعومة القطن والراحة التي يستحقها اطفالهن. 



وصف المنتج التعبئة / كرتون عدد الطّيات النقش

رول ورق  فحص طبي ٥٥سم x ٥٢سم

رول ورق  فحص طبي ٤٠سم x ٥٢سم

رول ورق  فحص طبي ٣٠سم x ٥٢سم

رول ورق  فحص طبي ٤٠سم x ٥٢سم

رول ورق  فحص طبي ٣٠سم x ٥٠سم

١٢ رول

١٢ رول

١٢ رول

١٢ رول

١٢ رول

طّية واحدة

طّية واحدة

طّية واحدة

طّيتان

طّيتان

سادة

سادة

سادة

مطّبع ومزخرف

مطّبع وورقة مغلفة ومزخرفة

رول ورق فحص طب

ورق ذو قدرة عالية على ا�متصاص، متوفر بأحجام مختلفة يساعد على حماية ا�سطح وتوفير العناية المثالية للمرضى.



وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة حجم المفرش

سانيتا مديكا مفارش طبية سانيتا مديكا وسط 

سانيتا كلينيكا شرشف طبي 

سانيتا كلينيكا شرشف طبي 

سانيتا كلينيكا شرشف طبي 

سانيتا كلينيكا شرشف طبي 

سانيتا كلينيكا شرشف طبي تكابل  

عبوة واحدة

عبوة واحدة

٥ عبوات

عبوة واحدة

عبوة واحدة

٥ عبوات

٢٠٠ مفرش

١٠٠ مفرش

٢٠ مفرش

١٥٠ مفرش

١٠٠ مفرش

٢٠ مفرش

٦٠سم x ٦٠سم

٦٠سم x ٧٥سم

٦٠سم x ٨٠سم

٦٠سم x ٩٠سم

٦٠سم x ٩٠سم

٨٠سم x ١٨٠سم

سانيتا مديكا مفارش طبية تكابل
كود المنتج

DU21TK0701R01
التعبئة / كرتون

٤ عبوات
التعبئة / حبة

١٤ مفرش
حجم المفرش
٦٠سم x ٦٠سم

سانيتا مديكا مفارش طبية كبير
كود المنتج

DU21LG0601R01
التعبئة / كرتون

٤ عبوات
التعبئة / حبة

٢٠ مفرش
حجم المفرش
٦٠سم x ٩٠سم

سانيتا مديكا مفارش طبية وسط 
كود المنتج

DU21MD0301R01
التعبئة / كرتون

٦ عبوات
التعبئة / حبة

٢٠ مفرش
حجم المفرش
٦٠سم x ٦٠سم

سانيتا مديكا مفارش طبية صغير 
كود المنتج

DU21SM0201R01
التعبئة / كرتون

٨ عبوات
التعبئة / حبة

٢٠ مفرش
حجم المفرش
٦٠سم x ٤٠سم

 المفارش الطبية

سانيتا ميدكا هي العالمة التجارية الرائدة للمفارش الطبية ذات الجودة العالية. تسهل سانيتا ميدكا مهمة العناية بالمرضى  من خالل الحفاظ 
على نظافة أسطح المراتب والمقاعد وا�سرة من مخاطر التسريب.

للمؤسسات

للتجزئة



برايفت ماكسي سوبر
كود المنتج

DF23SP3001R11
التعبئة / كرتون

٦ عبوات
التعبئة / حبة

٣٠ فوطة

فام ماكسي بدون اجنحة
كود المنتج

DF141R
التعبئة / كرتون

٦ عبوات
التعبئة / حبة

٣٠ فوطة

فام  ماكسي باالجنحة سوبر
كود المنتج

DF12SP1003R03
التعبئة / كرتون

٦ عبوات
التعبئة / حبة

٣٠ فوطة

فام عادي باالجنحة 
كود المنتج

L160C01
التعبئة / كرتون

٤ عبوات
التعبئة / حبة

٣٠ فوطة

فام ريالكس بدون اجنحة
التعبئة / كرتون

١٠ عبوات
التعبئة / حبة

٢٠ فوطة

الفوط الصحية

الفوط الصحية من فام تمنحك ا�مان والراحة وا�حساس بملمس القطن الطبيعي. فام هي العالمة النسائية المعروفة بجودتها ومواصفاتها 
المميزة بين أجيال مختلفة من النساء.  



سانيتا سرف-يو قفازات فينيل صغير 
كود المنتج

PVS01R01
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات فينيل وسط 
كود المنتج

PVS02R01
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات فينيل كبير 
كود المنتج
 PVS03R01 

التعبئة / كرتون
١٠ دوبلكس

التعبئة / حبة
١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات فينيل كبير جدا 
كود المنتج
 PVS04R01 

التعبئة / كرتون
١٠ دوبلكس

التعبئة / حبة
١٠٠ قفاز

القفازات

قفازات سانيتا-سرف-يو  تمنحك الحماية المطلوبة في استخداماتك الغذائية وفي مهام التنظيف. متوفرة بثالث ألوان مختلفة: أبيض 
و أزرق وأسود.

قفازات فينيل



سانيتا سرف-يو قفازات التكس صغير
كود المنتج

 PV55SM1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات التكس وسط
كود المنتج

 PV55MD1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات التكس كبير
كود المنتج

 PV55LG1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات التكس كبير جدا 
كود المنتج

 PV55XL1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

القفازات

قفازات سانيتا-سرف-يو  تمنحك الحماية المطلوبة في استخداماتك الغذائية وفي مهام التنظيف. متوفرة بثالث ألوان مختلفة: أبيض 
و أزرق وأسود.

قفازات التكس



سانيتا سرف-يو قفازات نتريل صغير
كود المنتج

 PV54SM1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات نتريل وسط
كود المنتج

 PV54MD1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات نتريل كبير
كود المنتج

 PV54LG1001R11
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

سانيتا سرف-يو قفازات نتريل كبير جدا 
كود المنتج

 PV54XL1001R11 
التعبئة / كرتون

١٠ دوبلكس
التعبئة / حبة

١٠٠ قفاز

القفازات

قفازات سانيتا-سرف-يو  تمنحك الحماية المطلوبة في استخداماتك الغذائية وفي مهام التنظيف.
متوفرة بثالث ألوان مختلفة: أبيض و أزرق وأسود.

قفازات نتريل



سانيتا سرف-يو غطاء الرأس ٢٠" أزرق 
كود المنتج

PV57BL1001R02
التعبئة / ربطة

٢٠ كيس
التعبئة / حبة

١٠٠ حبة

سانيتا سرف-يو غطاء الرأس ٢٠" أبيض 
كود المنتج

PV57WT1001R01
التعبئة / ربطة

٢٠ كيس
التعبئة / حبة

١٠٠ حبة

سانيتا سرف-يو أكمام طبية طويلة 
كود المنتج

PV57BL1001R03
التعبئة / ربطة

١٠ أكياس
التعبئة / حبة

١٠٠ حبة

سانيتا سرف-يو رداء طبي
كود المنتج

PA101
التعبئة / كرتون

١٠ حزمات
التعبئة / حبة

١٠٠ حبة

سانيتا سرف-يو قناع وجه طبي ثالث طبقات
كود المنتج

PV57BL0501R01
التعبئة / كرتون

٤٠ عبوة
التعبئة / حبة

٥٠ حبة

سانيتا سرف-يو قناع وجه طبي أربع رباطات 
كود المنتج

PV57GR0501R01
التعبئة / كرتون

٤٠ عبوة
التعبئة / حبة

٥٠ حبة

سانيتا سرف-يو غطاء ا�حذية أزرق
كود المنتج

PV57BL1001R01
التعبئة / ربطة

٢٠ كيس
التعبئة / حبة

١٠٠ حبة

سانيتا سرف-يو غطاء ا�حذية أزرق
كود المنتج

PV57BL1001R01
التعبئة / ربطة

٢٠ كيس
التعبئة / حبة

١٠٠ حبة

منتجات طبية لالستخدام الواحد

مجموعة من ا�كسسوارات الطبية ذات الجودة العالية، تساهم في الحفاظ على نظافة وسالمة المرضى وطاقم العمل من مخاطر 
المرض والعدوى



حلول التغليف



سانيتا سرف-يو مندي ورق قصدير  ٣٠٠مم
كود المنتج

AF31GV3001R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٣٠سم x ٨٥م

سانيتا سرف-يو  ورق قصدير ٤٥٠مم
كود المنتج

AF53GV4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ٨٥م

سانيتا سرف-يو  ورق قصدير ٣٠٠مم
كود المنتج

AF52GV3001R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٣٠سم x ٨٥م

سانيتا سرف-يو مندي ورق قصدير  ٣٠٠مم
كود المنتج

AF31YV3001R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٣٠سم x ١٥٠م

سانيتا سرف-يو مندي ورق قصدير ٤٥٠مم
كود المنتج

AF32GV4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ٨٥م

سانيتا سرف-يو مندي ورق قصدير ٤٥٠مم
كود المنتج

AF32YV4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ١٥٠م

ورق قصدير

سانيتا سرف - يو ورق قصدير سميك وقوي قادر على تحمل أعلى درجات الحرارة مع الحفاظ على جودة الطعام وصحته. يمنع إلتصاق الطعام بالمقالة. 
كما يساعدك توزيع الحرارة بالشكل المناسب على استخدامه في الشواء أو التحميص أو التجميد وإعداد اطابق شهية."



سانيتا سرف-يو بخاري ورق قصدير  ١٦ مايكرون
كود المنتج

AF42TK4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول
٤٥سم x ٢١م

سانيتا مندي ورق قصدير ٢٠٠
كود المنتج

AF330R
التعبئة / كرتون

١٢ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول
٣٠سم x ٣٠م

وصف المنتج التعبئة / كرتون

سانيتا سرف-يو بخاري ورق قصدير  ١٦ مايكرون

سانيتا سرف-يو بخاري ورق قصدير  ١٥ مايكرون

سانيتا سرف-يو بخاري ورق قصدير  ١٤ مايكرون

سانيتا سرف-يو بخاري ورق قصدير ٧م

٦ حبات

٦ حبات

٦ حبات

٦ حبات

حجم الرول

٤٥سم x ٢١م

٤٥سم x ٢١م

٤٥سم x ٢١م

٤٥سم x ٧,٥م

التعبئة / حبة

٤ رول

٤ رول

٤ رول

٤ رول

 كود المنتج

AF42TO4504R11

AF42TO4504R13

AF42TO4504R12

AF42EP4504R11

ورق قصدير

سانيتا سرف - يو ورق قصدير سميك وقوي قادر على تحمل أعلى درجات الحرارة مع الحفاظ على جودة الطعام وصحته. يمنع إلتصاق الطعام بالمقالة. 
كما يساعدك توزيع الحرارة بالشكل المناسب على استخدامه في الشواء أو التحميص أو التجميد وإعداد اطابق شهية."



وصف المنتج التعبئة / كرتون

١٠١٤G سانيتا علب قصدير

١٠٢٥L علب قصدير

١٠٣٠L علب قصدير

١٠٤٢L علب قصدير

١٠٦٥L علب قصدير

١٠٦٧L علب قصدير

 ٣C ١٠٧٤L   علب قصدير

١٠٧٦L علب قصدير

١٠٨٠LCعلب قصدير - مقسمة لجزئين ١

١١٢٠L  علب قصدير

١١٦٠L  علب قصدير بروستد الدجاج - كبير

علب قصدير بروستد الدجاج - كبير جدا ١١٨٥

١١٩٨L علب قصدير

١٢٣٠L علب قصدير

١٢٤٠L علب قصدير

١٣٢٠L علب قصدير

٥٠٤٧G علب قصدير للكنافة

٥٠٨٠L علب قصدير

٥٠٨٤G  علب قصدير - كبيرة للبيتزا

٦٠٢٩G صواني قصدير

٦٠٣٦G صواني قصدير

صحون قصدير صغيرة الحجم ٦٥٥٠٠

٦٠٨٥G صواني قصدير

صحون قصدير متوسطة ٦٥٨٦٠

٦١٨٠G صواني قصدير

صحون قصدير كبيرة الحجم ٦٥١٨٠٠

٦٢٥٠G صواني قصدير

صحون قصدير كبيرة الحجم ٦٥٢٢٠٠

٣٢٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

١٠٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٨٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠٠

٦٠٠

٦٠٠

٥٠٠

١٥٠

١٥٠

١٠٠

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

مربعة ومستطيلة

مستديرة

بيضاوي

 كود المنتجشكل

G1014

G1025

G1030

G1042

G1065

G1067

G1074

G1076

G1080

G1120

G1160

G1185

G1198

G1230

G1240

G1320

G5047

G5080

G5084

G6029

G6036

G6550K1

G6085

G6085K1

G6180

G6180K1

G6250

G6250K1

علب قصدير

علب القصدير من سانيتا سرف - يو هي الخيار المناسب لتخزين الطعام والحفاظ عليه، خفيفة وقوية ومتوفرة بأشكال مختلفة. 



 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف ٣٠٠مم
كود المنتج

CF12RY3001R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٣٠سم x ٣٠٠م

 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف  ٤٥٠مم
كود المنتج

CF52TY4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ٢٠٠م

 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف ٣٠٠مم
كود المنتج

CF52TY3001R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول
٣٠سم x ٢٠٠م

 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف  ٤٥٠مم
كود المنتج

CF51OK4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ٣٠٠م

 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف ٤٥٠مم
كود المنتج

CF12RY4501R11
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ١,٣كغ

 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف  ٤٥٠مم
كود المنتج

CF51OK4501R12
التعبئة / كرتون

٦ دوبلكس
التعبئة / حبة

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ١,٨كغ

نايلون تغليف

يحافظ نايلون التغليف سانيتا سرف - يو على جودة طعامك وصحته µطول فترة ممكنة.

يمتاز  نايلون تغليف سانيتا  سرف- يو بجودة وقوة مقاومة عالية، تجعل منه الحل المثالي لتخزين الطعام في المطاعم
وقطاع التموين. متوفر بسماكات مختلفة



 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف
١١ مايكرون
كود المنتج

CF51NY4501R01
التعبئة / كرتون

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ٦,٥كغ

 سانيتا سرف-يو نايلون تغليف
١٠ مايكرون
كود المنتج

CF52ZT4501R13
التعبئة / كرتون

١ رول
حجم الرول

٤٥سم x ٧كغ

سانيتا سرف-يو نايلون
تغليف ٩ مايكرون

التعبئة / كرتون
١ رول

حجم الرول
٤٥سم x ١٨٠٠٠م

نايلون تغليف

يحافظ نايلون التغليف سانيتا سرف - يو على جودة طعامك وصحته µطول فترة ممكنة.

يمتاز  نايلون تغليف سانيتا  سرف- يو بجودة وقوة مقاومة عالية، تجعل منه الحل المثالي لتخزين الطعام في المطاعم
وقطاع التموين. متوفر بسماكات مختلفة



سانيتا  سرف-يو أكياس
 LD نفاية ٥٥ج بيو

كود المنتج
PG202

التعبئة / كرتون
٨ رول

التعبئة / حبة
١٦ كيس

حجم الكيس
١٠٤سم x ٨٥سم x ٥٠ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
LD نفاية ٥٥ج بيو

كود المنتج
PG201

التعبئة / كرتون
١٠ رول

التعبئة / حبة
٢٠ كيس

حجم الكيس
١٠٤سم x ٨٥سم x ٤٠ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
LD نفاية ٥٠ج بيو

كود المنتج
PG200

التعبئة / كرتون
١٠ رول

التعبئة / حبة
٢٥ كيس

حجم الكيس
١٠٤سم x ٩٠سم x ٢٥ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
 LD نفاية ٧٥ج بيو

كود المنتج
PG208

التعبئة / كرتون
٥ رول

التعبئة / حبة
١٥ كيس

حجم الكيس
١٣٠سم x ١١٥سم x ٥٥ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
 LD نفاية ٨٠ج بيو

كود المنتج
PG207

التعبئة / كرتون
٥ رول

التعبئة / حبة
١٥ كيس

حجم الكيس
١٤٠سم x ١١٥سم x ٥٠ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
 LD نفاية ٧٠ج بيو

كود المنتج
PG205

التعبئة / كرتون
٧ رول

التعبئة / حبة
٢٠ كيس

حجم الكيس
١٢٠سم x ١٠١سم x ٦٥ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
LD نفاية ٦٠ج بيو

كود المنتج
PG204

التعبئة / كرتون
١٠ رول

التعبئة / حبة
١٥ كيس

حجم الكيس
١٠٨سم x ٩٤سم x ٦٥ مايكرون

سانيتا  سرف-يو أكياس 
LD نفاية ٦٠ج بيو

كود المنتج
PG203

التعبئة / كرتون
١٠ رول

التعبئة / حبة
٢٠ كيس

حجم الكيس
١٠٨سم x ٩٤سم x ٥٥ مايكرون

أكياس نفاية كبيرة 

أكياس النفاية من سانيتا سرف- يو  تلبي جميع احتياجاتك للتنظيف، فهي مصنوعة من بالستيك قوي وبأحجام كبيرة
تساعدك على حمل كميةكبيرة من النفايات دون تسريب وبكل سهولة.

قابلة للتحلل قليلة الكثافة



 HD سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية ٧٠ج بيو
كود المنتج

PGH03
التعبئة / كرتون

١٠ رول
التعبئة / حبة

٢٠ كيس
حجم الرول

١٢٠سم x ٩٥سم x ٣٥ مايكرون

 HD سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية ٥٥ج بيو
كود المنتج

PGH02
التعبئة / كرتون

١٠ رول
التعبئة / حبة

٢٥ كيس
حجم الرول

١١٠سم x ٩٠سم x ٣٠ مايكرون

 HD سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية ٥٠ج بيو
كود المنتج

PGH01
التعبئة / كرتون

١٠ رول
التعبئة / حبة

٣٥ كيس
حجم الرول

١٠٠سم x ٨٥سم x ٢٥ مايكرون

أكياس نفاية للمواد
الخطرة حسب الطلب

ا£حمر وا£بيض وا£صفر

أكياس نفاية كبيرة 

أكياس النفاية من سانيتا سرف- يو  تلبي جميع احتياجاتك للتنظيف، فهي مصنوعة من بالستيك قوي وبأحجام كبيرة
تساعدك على حمل كميةكبيرة من النفايات دون تسريب وبكل سهولة.

 قابلة للتحلل عالية الكثافة



سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية 
للمواد الخطرة ٥٠ج أصفر 

كود المنتج
PG51BH5001R11

التعبئة / كرتون
٥ رول

التعبئة / حبة
٢٠ كيس

حجم الكيس
١٠٠سم x ٨٥سم

سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية
للمواد الخطرة ٣٠ج أصفر 

كود المنتج
PG51BH3001R11

التعبئة / كرتون
٥ رول

التعبئة / حبة
٢٠ كيس

حجم الكيس
 ٧٥سم x ٦٥سم

سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية 
للمواد الخطرة ٥٥ج أصفر 

كود المنتج
PG91BH5501R11

التعبئة / كرتون
٥ رول

التعبئة / حبة
٢٠ كيس

حجم الكيس
١١٠سم x ٩٥سم

سانيتا  سرف-يو أكياس نفاية 
للمواد الخطرة ١٠ج أصفر 

كود المنتج
PG91BH1001R11

التعبئة / كرتون
١١١ كيس

حجم الكيس
٦٠سم x ٥٠سم

أكياس نفاية للمواد الخطرة
حسب الطلب 

أكياس نفاية كبيرة 

أكياس النفاية من سانيتا سرف- يو  تلبي جميع احتياجاتك للتنظيف، فهي مصنوعة من بالستيك قوي وبأحجام كبيرة
تساعدك على حمل كميةكبيرة من النفايات دون تسريب وبكل سهولة.

للمواد الخطرة



HD اكياس نفاية ازرق ١٠ جالون
كود المنتج

PT450R07
التعبئة / كرتون

١٧ رول
التعبئة / حبة

٣٠ كيس
حجم الكيس

٦٠سم x ٤٨سم

LD اكياس نفاية ازرق ١٠ جالون
كود المنتج

PT450R06
التعبئة / كرتون

١٥ رول
التعبئة / حبة

٣٠ كيس
حجم الكيس

٥٥سم x ٥١سم

HD اكياس نفاية أبيض ١٠ جالون
كود المنتج

PT450R07W
التعبئة / كرتون

١٧ رول
التعبئة / حبة

٣٠ كيس
حجم الكيس

٦٠سم x ٤٨سم

LD اكياس نفاية أبيض ١٠ جالون
كود المنتج

PT450R09
التعبئة / كرتون

١٥ رول
التعبئة / حبة

٣٠ كيس
حجم الكيس

٥٥سم x ٥١سم

أكياس نفاية حسب الطلب

أكياس نفاية صغيرة

أكياس النفاية من سانيتا سرف- يو قوية ومرنة كما هو مطلوب. متوفرة بجميع المقاسات واµلوان 

أكياس نفاية عالية الكثافة

أكياس نفاية قليلة الكثافة



سانيتا كلوب سفرة جامبو 
كود المنتج

PC21JB1301R11
التعبئة / كرتون

٨ رول
التعبئة / حبة

٤١ مفرش
حجم المفرش

٨٥سم x ٩٥سم

سانيتا كلوب سفرة فاشن صغير 
كود المنتج

PC21FS1301R11
التعبئة / كرتون

١٨ رول
التعبئة / حبة

١٤ مفرش
حجم المفرش

٨٥سم x ٩٥سم

مفارش سفرة حسب الطلب 
حجم المفرش

٨٥سم x ٩٥سم

سانيتا كلوب سفرة ميني جامبو 
كود المنتج

PC21MJ1301R11
التعبئة / كرتون

١٢ رول
التعبئة / حبة

١٨ مفرش
حجم المفرش

٨٥سم x ٩٥سم

سانيتا كلوب سفرة فاشن كبير 
كود المنتج

PC21FL1301R11
التعبئة / كرتون

٨ رول
التعبئة / حبة

٣١ مفرش
حجم المفرش

٨٥سم x ٩٥سم

مفارش السفرة

أكياس النفاية من سانيتا سرف- يو قوية ومرنة كما هو مطلوب. متوفرة بجميع المقاسات واµلوان 



 سانيتا كلوب أكياس حفظ الطعام #١٠
كود المنتج

PF23FS1001R11
التعبئة / كرتون

٣٥ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

٣٦سم x ١٥سم x ٥سم لوح جانبي

سانيتا كلوب  أكياس حفظ الطعام #١٤
كود المنتج

PF23FS1401R11
التعبئة / كرتون

٢٠ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

٤٦سم x ٢٠سم x ٥سم لوح جانبي

 سانيتا كلوب أكياس حفظ الطعام #١٢
كود المنتج

PF23FS1201R11
التعبئة / كرتون

٣٠ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

٤٠سم x ١٧سم x ٥سم لوح جانبي

سانيتا كلوب  أكياس حفظ الطعام #١٦
كود المنتج

PF23FS1601R11
التعبئة / كرتون

١٥ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

٥٢سم x ٢٣سم x ٥سم لوح جانبي

أكياس حفظ الطعام

أكياس حفظ الطعام من سانيتا هي الخيار السليم واµسرع لحفظ الطعام وحمله بسهولة. تساعد مرونة وسماكة البالستيك المصنوعة 
منه أكياس سانيتا على التقليل من مالمسة الهواء للطعام فتحتفظ بجودته وطعمه بغض النظر عن حجمه ونوعه.    



سانيتا أكياس حفظ الطعام #١٠ 
كود المنتج

PF11FS1001R11
التعبئة / كرتون

٣٠ حبة
التعبئة / حبة

٢٥ كيس
حجم الكيس
٤٠سم x ٢٦سم

سانيتا أكياس حفظ الطعام #٨ 
كود المنتج

PF11FS0801R11
التعبئة / كرتون

٣٠ حبة
التعبئة / حبة

٤٠ كيس
حجم الكيس

٣٣سم x ٢١سم

سانيتا أكياس حفظ الطعام  #٦ 
كود المنتج

PF11FS0601R11
التعبئة / كرتون

٤٠ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

٢٧سم x ١٥سم

 سانيتا أكياس حفظ الطعام #١٤ 
كود المنتج

PF11FS1401R11
التعبئة / كرتون

٢٥ حبة
التعبئة / حبة

٢٠ كيس
حجم الكيس

٥٠سم x ٣٥سم

سانيتا أكياس حفظ الطعام #١٢ 
كود المنتج

PF11FS1201R11
التعبئة / كرتون

٣٠ حبة
التعبئة / حبة

٢٠ كيس
حجم الكيس

٤٥سم x ٣٠سم

أكياس حفظ الطعام

أكياس حفظ الطعام من سانيتا هي الخيار السليم واµسرع لحفظ الطعام وحمله بسهولة. تساعد مرونة وسماكة البالستيك المصنوعة 
منه أكياس سانيتا على التقليل من مالمسة الهواء للطعام فتحتفظ بجودته وطعمه بغض النظر عن حجمه ونوعه.    



سانيتا ايزي لوك كبير 
كود المنتج

PF31ZP0301R11
التعبئة / كرتون

٢٥ حبة
التعبئة / حبة

٢٠ كيس
حجم الكيس

٢٦,٨سم x ٢٧,٣سم

سانيتا ايزي لوك وسط 
كود المنتج

PF31ZP0201R11
التعبئة / كرتون

٢٠ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

١٧,٧سم x ١٩,٧سم

سانيتا ايزي لوك صغير 
كود المنتج

PF31ZP0101R11
التعبئة / كرتون

٢٠ حبة
التعبئة / حبة

٥٠ كيس
حجم الكيس

١٦,٥سم x ١٤,٩سم

سانيتا ايزي لوك كبير 
كود المنتج

PF31ZP0301R12
التعبئة / كرتون

١٥ حبة
التعبئة / حبة

٤٠ كيس
حجم الكيس

٢٦,٨سم x ٢٧,٣سم

أكياس حفظ الطعام

سانيتا ايزي لوك هي الخيار الذي تثق به لحفظ طعامك حيث يمكنك بكل سهولة إغالق الكيس بإحكام والحفاظ على 
جودة الطعام الموجود بداخله من الهواء الخارجي وخطر التجمد.



التعبئة / كرتون كود المنتجوصف المنتج التعبئة / حبة حجم الكيس

سانيتا سرف-يو أكياس مضغوطة صغير

سانيتا سرف-يو أكياس مضغوطة وسط

سانيتا سرف-يو أكياس مضغوطة كبير

سانيتا سرف-يو أكياس مضغوطة كبير جدا

٢٠ حزمة

٢٠ حزمة

٥ حزمات

٣ حزمات

١٠٠ كيس

١٠٠ كيس

١٠٠ كيس

١٠٠ كيس

٢٠سم x ١٥سم

٣٠سم x ٢٠سم

٤٠سم x ٣٠سم

٤٠سم x ٣٠سم

PF51VB0101R01

PF51VB0201R01

PF51VB0301R01

PF51VB0401R01

أكياس مضغوطة

أكياس تفريغ الهواء هي البديل المثالي لصحون الستايروفوم المغطى بنايلون التغليف، حيث أنها تملك مميزات عديدة من الناحية العملية.



وصف المنتج  كود المنتجالتعبئة / كرتون

سانيتا سرف-يو علب طعام مستطيلة ٨ أونصة 

سانيتا سرف-يو علب طعام مستطيلة ١٢ أونصة 

سانيتا سرف-يو علب طعام مستطيلة ١٦ أونصة 

سانيتا سرف-يو علب طعام مستطيلة ٢٤ أونصة 

سانيتا سرف-يو علب طعام مستطيلة ٢٨ أونصة 

سانيتا سرف-يو علب طعام مستطيلة ٣٢ أونصة 

سانيتا سرف-يو علب ساندويتش مفردة 

٢٤٠ حبة

٢٤٠ حبة

٢٤٠ حبة

٢٠٠ حبة

٢٠٠ حبة

٢٠٠ حبة

١٠٠٠ حبة

CU84CL0824R01

CU84CL1224R01

CU84CL1624R01

CU84CL2420R01

CU84CL2820R01

CU84CL3220R01

CU84CLSW91R01

وصف المنتج التعبئة / كرتون

٢٠xأكواب صلصة بالستيك ٢ أونصة ١٠٠

٢٠xأغطية بالستيك ٢ أونصة شفاف ١٠٠

٢٠xأكواب صلصة ٢ بالستيك أونصة ١٠٠

٢٠xأغطية بالستيك ٢ أونصة ١٠٠

٢٠٠ حبة x ٢٠٠ كوب

المواد

شفاف

شفاف

أبيض

أبيض

الطباعة

سادة

سادة

سادة

سادة

علب طعام مستطيلة

نقدم لك مجموعة من العلب القوية والمعدة لÌستخدام الغذائي، تساعدك على اÊحتفاظ بطعم وجودة طعامك المفضل.

أكواب صلصة



الطول

٩٫٥

٩٫٥

٩٫٥

١٠

١٠

١٤

١٢

١٢

١٢

١٠

١٠

٩٫٥

١٠

١٢

١٤

١٢

١٢

١٢

١٠

١٢

العرض

١٠٫٧

١٢

١٢

١٠

١٠

١٠

١٢

١٢

١٤

١٠

١٠

١٠٫٧

١٠

١٢

١٠

١٢

١٢

١٢

١٠

١٢

الطّيات
الجانبية

٠

٢٫٥

٤

٠

٤

٤

٠

٦٫٥

٤

٤

٤

٠

٠

٠

٤

٦٫٥

٦٫٥

٦٫٥

٠

٠

التعبئة / كرتون

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

المواد

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

30 Wht.Paper +10 Mic PE Ctd.

60 GSM white paper 

60 GSM brown paper 

60 GSM white paper 

60 GSM white paper 

60 GSM white paper 

60 GSM white paper 

60 GSM white paper 

50 GSM brown paper 

60+25 GSM white paper 

60+25 GSM white paper 

60+25 GSM white paper 

الطباعة

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق ساتشل - أكياس البطاطس



الطول

٥٣

٦٢

٧٥

العرض

١٢

١٢

١٢

الطّيات
الجانبية

٦٫٥

٦٫٥

٦٫٥

التعبئة / كرتون

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

المواد

NK White & Brown 60 Gsm&50 Gsm
 / White MG 40 Gsm

 /White MG 30+10PE Coated

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

الطول

١٣

١٠

١٠

العرض

١٤٫٥

١٢

١٤٫٥

الطّيات
الجانبية

٤

٤

٦٫٥

التعبئة / ربطة

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

المواد

Glassine Paper 40 Gsm

Glassine Paper 40 Gsm

Glassine Paper 40 Gsm

الطباعة

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق ساتشل - أكياس  الباغيت

أكياس ورق ساتشل - أكياس البرغر



الطول

١٧

٢٥

٣٠

٩٫٥

٩٫٥

١٠

١٠

١٢

١٢

العرض

١٢

١٢

١٦

١٠٫٧

١٢

١٠

١٠

١٢

١٢

الطّيات
الجانبية

٦٫٥

٦٫٥

٧٫٥

٠

٢٫٥

٠

٤

٠

٦٫٥

التعبئة / ربطة

٢٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

المواد

NK White & Brown 60 Gsm/
NK White 60 Gsm+25 PE Coated/

MG White 40 Gsm/
MG White 40 Gsm +10 PE Coated

NK White & Brown 60 Gsm/
NK White 60 Gsm + 25PE Coated/

MG White 40 Gsm /
 White MG 30+10PE Coated

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

حتى لونين

الطول

١٧

٢٥

٣٠

٣٠

٣٨

٣٨

٤٤

٥٣

العرض

١٢

١٢

١٢

١٦

٢٠

٢٧

٢٧

٢٧

الطّيات
الجانبية

٦٫٥

٦٫٥

٦٫٥

٧٫٥

٨

١١

١١

١١

التعبئة / ربطة

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

المواد

NK White & Brown 60 Gsm/
DG 68 Gsm White

MG White 40 Gsm/
MG White 30 Gsm + 10 PE Coated

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق ساتشل - أكياس ورق البسكويت والكرواسون

أكياس ورق ساتشل - أكياس ورق مع نافذة



ورق مع نافذة
س 

يا
ك

 أ

الطول

١٧

٢٥

٣٠

٣٨

٤٤

٦٢

العرض

١٢

١٢

١٦

٢٠

٢٧

١٢

الطّيات
الجانبية

٦٫٥

٦٫٥

٧٫٥

٨

٩

٦٫٥

التعبئة / ربطة

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٥٠٠

١٠٠٠

المواد

NK White & Brown 60 Gsm /
MG White 40 Gsm / 

MG White 30+10PE Coated

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

الطول

٢٦-٢٨

٣٢

٣٨

العرض

١٢

١٦

\٢٠

الطّيات
الجانبية

٦

٧

٨

التعبئة / ربطة

٥ كغ

٥ كغ

٥ كغ

المواد

Brown Paper 70 Gsm +18 PP Coated

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

الطول

٢٣

العرض

١٩٫٥

الطّيات
الجانبية

٠

التعبئة / ربطة

٥ كغ

المواد

Brown Paper + PP Coated

الطباعة

حتى ٨ ألون

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق ساتشل - أكياس ورق مع نافذة

أكياس ورق ساتشل - أكياس البخاري 

أكياس ورق ساتشل - أكياس ورقية مفتوحة الجنب



الطول

٢٥

٢٦

٣٠

٢٩

٣٤

٣٣

٣٥

٣٥

٤٠

٣٨

٤٥

العرض

١٢

١٩

١٩

١٥

١٨

٢٢

٢٥

٣٢

٢٧

٣٢

٣٢

الطّيات
الجانبية

٧

١٠

١٠

٩

١١

١١

١٢

١٧

١٤

١٧

١٧

التعبئة / كرتون

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

المواد

NK-Brown & White 60 Gsm / DG Wht

NK-Brown & White 60 Gsm / DG Wht

NK-Brown & White 60 Gsm / DG Wht

NK-Brown & White 60 Gsm / DG Wht

NK-Brown & White 60 Gsm

NK-Brown & White 60 Gsm

NK-Brown & White 60 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

الطول

٣٥

٣٥

٤٠

٣٨

٤٥

العرض

٢٤٫٥

٣٢

٢٧

٣٢

٣٢

الطّيات
الجانبية

١٢

١٧

١٤

١٧

١٧

التعبئة / كرتون

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

١٠ كغ

المواد

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

NK-Brown & White 80 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

سطحة

د م
بي

س  
يا

ك
أ

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق كاريير - أكياس ورق بدون يد

أكياس ورق كاريير - أكياس  بيد مسطحة



الطول

٣٣

٣٢

٣٤

٣٦

٣٢

٣٢

٣٤

٣٤

٣٤

٣٣

٣٦

٣٦

٣٤

٣٦

٣٦

٣٨

٣٨

٣٨

٤٢

٤٢

٤٠

٤٠

٤٠

العرض

٢٥

٢٦

٢٨

٢٨

٣١

٢٣

٢٦

٢٩

٢٩

٣٧

٢٣

٢٥

٣١

٢٣

٣١

٣٤

٣١

٣٧

٢٩

٣١

٣٢

٣٧

٣١

الطّيات
الجانبية

١٠

١٤

١٢

١٢

١٨

١٢

١٤

١٥

٢٠

١٢

١٢

١٠

١٨

١٢

١٨

١٥

١٨

١٢

٢٠

١٨

١٢

١٢

١٨

التعبئة / كرتون

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

المواد

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

 بيد ملفوفه 

س 
يا

ك
 أ

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق كاريير - أكياس  بيد ملفوفه



الطول

٤٨

٤٢

٤٤

٣٤

٣٤

٣٤

٤٤

٣٤

٣٤

٣٤

٣٦

٣٤

٣٨

٤٤

٤٦

٤٢

٤٨

٣٤

٤٢

٣٤

٣٨

٤٤

٣٤

العرض

٣٩

٣٢

٣٤

٢٩

٣١

٢٩

٣١

٤١

٣٨

٤٣

٤٣

٤٠

٤٠

٤٠

٤٠

٤٠

٤٤

٣٥

٣٥

٣٣

٣٣

٣٣

٣٨

الطّيات
الجانبية

١٠

١٢

١٥

٢٠

١٨

١٥

١٨

١٢

٢٠

١٥

١٥

١٨

١٨

١٨

١٨

١٨

١٤

١٨

١٨

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

التعبئة / كرتون

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

المواد

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 90 Gsm

NK White 80 Gsm

NK White 80 Gsm

NK White 80 Gsm

NK White 80 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

 بيد ملفوفه 

س 
يا

ك
 أ

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق كاريير - أكياس  بيد ملفوفه



الطول

٣٦

٤٤

٤٠

٤٨

٤٨

٣٣

٣٤

٣٤

٤٢

٤٢

٣٣

٣٣

٣٤

٣٤

٣٤

٣٤

٣٤

٣٥

٣٥

٣٦

٣٦

٣٦

٣٦

العرض

٣٨

٤٣

٤٦

٤١

٤٦

٢٥

٢٨

٢٣

٢٣

٣٢

٢٥

٣٠

٣٠

٣١

٣٥

٣٩

٢٣

٢٥

٢٨

٣١

٤٤

٢٦

٢٩

الطّيات
الجانبية

٢٠

١٥

١٢

١٢

١٢

١٠

١٢

١٢

١٢

١٢

١٠

١٠

١٤

١٨

١٨

١٤

١٢

١٠

١٠

١٨

١٤

١٤

١٥

التعبئة / كرتون

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٢٥٠

٢٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٥٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٠٠

المواد

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK White 100 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

 بيد ملفوفه 

س 
يا

ك
 أ

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق كاريير - أكياس  بيد ملفوفه



الطول

٤٨

٣٤

٤٢

٣٦

٣٨

٤٠

٤٨

٤٢

٤٤

٤٦

٤٢

٤٤

٤٦

٤٤

٣٨

٤٢

٣٨

٤٢

٤٦

٤٨

العرض

٢٩

٢٩

٢٩

٣٣

٣١

٣٤

٤٣

٣٥

٣٥

٣٥

٣١

٣١

٣١

٣٥

٣٨

٣٨

٤٠

٤٠

٤٠

٣٥

الطّيات
الجانبية

١٥

٢٠

٢٠

٢٠

١٨

١٥

١٥

١٨

١٨

١٨

١٨

١٨

١٨

١٤

٢٠

٢٠

١٨

١٨

١٨

١٤

التعبئة / كرتون

٢٥٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

المواد

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

NK Brown 90 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

 بيد ملفوفه 

س 
يا

ك
 أ

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

أكياس ورق كاريير - أكياس  بيد ملفوفه



العرض

٤٠

٥٠

٦٠

٧٦

١٠٢

التعبئة / كرتون

لكل كيلوغرام أو متر / رول

لكل كيلوغرام أو متر / رول

لكل كيلوغرام أو متر / رول

لكل كيلوغرام أو متر / رول

لكل كيلوغرام أو متر / رول

المواد

NK-Brown or White 60 Gsm

NK-Brown or White 60 Gsm

NK-Brown or White 60 Gsm

NK-Brown or White 60 Gsm

NK-Brown or White 60 Gsm

الطباعة

 سادة & امكانية الطباعة حتى ٨ ألون

 سادة & امكانية الطباعة حتى ٨ ألون

 سادة & امكانية الطباعة حتى ٨ ألون

 سادة & امكانية الطباعة حتى ٨ ألون

 سادة & امكانية الطباعة حتى ٨ ألون

العرض

٧٠

٩٠

١٢٠

التعبئة / كرتون

حسب حجم الرول

حسب حجم الرول

حسب حجم الرول

المواد

BOPP/BI oriented poly propelyne

BOPP/BI oriented poly propelyne

BOPP/BI oriented poly propelyne

الطباعة

حتى ٥ ألون

حتى ٥ ألون

حتى ٥ ألون

الطول العرض

٧٥م٤٥سم

التعبئة / كرتون

٦ رول

المواد

Two Side Silicon

الطباعة

سادة

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

روالت ورق - رول الطهي والخبز

روالت ورق - رول سيلوفان

روالت ورق - رول ورق



الطول

٢٥

٣٠

٢٥

٢٥

٣٠

٤٠

٢٥

٢٥

٣٠

٤٠

٢٥

٣٠

٤٠

٣٠

٢٥

٢٥

٣٠

٣٠

٣٥

٢٥٫٢٥

٣٠

٤٠

٢٥٫٢٥

العرض

٣٥

٤٠

٢٥

٣٥

٣٣٫٣

٣٣٫٣

٢٥

٣٥

٣٣٫٣

٣٣٫٣

٢٥

٣٣٫٣

٣٣٫٣

٣٨

٢٥

٣٥

٣٥

٤٠

٤٠

٣٥

٣٣٫٦٦

٣٣٫٦٦

٢٥

التعبئة / كرتون

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

المواد

MG White 22 Gsm

MG White 22 Gsm

MG White 30 Gsm

MG White 30 Gsm

MG White 30 Gsm

MG White 30 Gsm

MG White 40 Gsm

MG White 40 Gsm

MG White 40 Gsm

MG White 40 Gsm

MG White 20 Gsm+10PE Coated

MG White 20 Gsm+10PE Coated

MG White 20 Gsm+10PE Coated

MG White 20 Gsm+10PE Coated

MG White 30 Gsm+10PE Coated

MG White 30 Gsm+10PE Coated

MG White 30 Gsm+10PE Coated

MG White 30 Gsm+10PE Coated

MG White 30 Gsm+10PE Coated

MG Brown 30 Gsm

MG Brown 30 Gsm

MG Brown 30 Gsm

MG Brown 30 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

ورقيات - ورق لف الساندوتش



الطول

٢٥

٢٥

٣٠

٤٠

٢٥

٢٥

٣٠

٤٠

٢٥

٢٥

٣٠

٤٠

٢٥

٣٠

٤٠

٢٥

٣٠

٣٠

٣٠

٢٥

٣٠

٣٠

٢٥

العرض

٣٠

٢٥

٣٣٫٣٣

٣٣٫٣٣

٢٥

٣٥

٣٣٫٣٣

٣٣٫٣٣

٢٥

٣٥

٣٣٫٣٣

٣٣٫٣٣

٣٠

٣٠

٣٠

٣٥

٣٠

٣٥

٤٠

٣٥

٣٧٫٥

٣٧٫٥

٣٥

التعبئة / كرتون

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

المواد

MG Brown 30 Gsm+10PE Coated

MG Brown 30 Gsm+10PE Coated

MG Brown 30 Gsm+10PE Coated

MG Brown 30 Gsm+10PE Coated

Wax 33 Gsm

Wax 33 Gsm

Wax 33 Gsm

Wax 33 Gsm

Grease Proof 30 Gsm

Grease Proof 30 Gsm

Grease Proof 30 Gsm

Grease Proof 30 Gsm

Grease Proof 27 Gsm

Grease Proof 27 Gsm

Grease Proof 27 Gsm

Aluminum + Paper 50 Gsm

Aluminum + Paper 50 Gsm

Aluminum + Paper 50 Gsm

Aluminum + Paper 50 Gsm

Alum. Diamond Shape 50 Gsm

Alum. Diamond Shape 50 Gsm

Alum. Diamond Shape 40 Gsm

Alum. Diamond Shape 40 Gsm

الطباعة

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

حتى ٨ ألون

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

ورقيات - ورق لف الساندوتش



الطول

١٠

١١٫٤

١٤

١٥

العرض

١٠

١١٫٤

١٤

١٥

التعبئة / كرتون

٣٧٥٠٠

٢٤٠٠٠

١٣٥٠٠

١٣٥٠٠

المواد

Wax 60 /Siliconized 57

Wax 60 /Siliconized 58

Wax 60 /Siliconized 59

Wax 60 /Siliconized 59

الطباعة

ليس مطبوع

ليس مطبوع

ليس مطبوع

ليس مطبوع

الطول

٤٠

٥٠

العرض

٥٠

٨٠

التعبئة / كرتون

١٠٠٠

٥٠٠

المواد

Siliconized paper 40 gsm

Siliconized paper 40 gsm

الطباعة

ليس مطبوع

ليس مطبوع

الطول

٣٠

العرض

٤٠

التعبئة / كرتون

٥٠٠

المواد

NK-Brown & White

الطباعة

حتى ٨ ألون

المنتجات الورقية

�ن رضا العميل هو أولويتنا التي ال يعلى عليها نقدم لكم مجموعة واسعة من ا�كياس الورقية المصنوعة بإتقان ضد تسرب الدهون أو
غيرها من المواد الغذائية، وأكياس ورقية آخرى تصمم حسب الطلب.

ورقيات - ورق البرجر

ورقيات - ورق المخبوزات

ورقيات - الحصير الصواني 



وصف المنتج

١٦ أونصة عالي السماكة

١٢ أونصة عالي السماكة

٩ أونصة بدون مقبض

٩ أونصة مع مقبض

٩ أونصة مع مقبض

٧ أونصة بدون مقبض

٧ أونصة بدون مقبض

٧ أونصة مع مقبض

٤ أونصة بدون مقبض

٩ أونصة طبقتين

١٢ أونصة طبقتين

أغطية

متاح

متاح

متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

متاح

متاح

التعبئة

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٥٠ كوب

٢٠ كوب

٢٠ كوب

المواد

305 GSM  + 18 PE

305 GSM  + 18 PE

305 GSM  + 18 PE

210 GSM  + 15 PE

190 GSM  + 15 PE

210 GSM  + 15 PE

250 GSM  + 15 PE

210 GSM  + 15 PE

190 GSM  + 15 PE

305 GSM  + 18 PE

305 GSM  + 18 PE

الطباعة

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

حتى ٨ ألوان

كود المنتج وصف المنتج التعبئة / حبة

JC015946

JC015947

سانيتا سرف-يو أكواب ورقية ٩ أونصة 

سانيتا سرف-يو أكواب ورقية ٩ أونصة 

٥٠ كوب

٥٠ كوب

التعبئة / كرتون

٢٠ حبة

٢٠ حبة

المواد

190 GSM  + 15 PE

210 GSM  + 15 PE

أكواب ورقية & أغطية

أكواب ورقية ذات سماكة عالية مزودة بغطاء محكم ا¹غالق يلبي احتياجاتك.

أكواب ورقية 

أكواب ورقية سرف-يو



وصف المنتج

مناديل مبللة قياسية ومخصصة

بحجم

صغير: ٨سم x ٦سم

وسط: ١٠سم x ٧,٥سم

كبير: ١٢سم x ٧,٥سم

المواد

مناديل مبللة غير منسوجة وقطن

مناديل مبللة غير منسوجة وقطن

مناديل مبللة غير منسوجة وقطن

قاعدة أكواب الورقية
التعبئة / كرتون

٢٠ حبة
التعبئة / حبة

٢٥٠ قطعة
المواد

٣ طّيات 

مناديل مبللة & قاعدة أكواب الورقية

مجموعة متنوعة من المناديل المبللة وقواعد ا�كواب الورقية تلبي كافة احتياجاتك

المناديل المبللة

قاعدة أكواب الورقية



خدمات آخرى



كود المنتج وصف المنتج التعبئة / كرتون التعبئة / حبة

XD54DE101R12

XD54WT101R12

XR54DE101R13

XR54DE101R14

XR54WT101R13

XR54WT101R14

 سانيتا سرف-يو مصيدة مزينة للحشرات الطائرة

سانيتا سرف-يو مصيدة جدار للحشرات الطائرة

سانيتا سرف-يو لمبة زرقاء لمصيدة الزينة

سانيتا سرف-يو  لوح الصق لمصيدة الزينة

سانيتا سرف-يو  لمبة زرقاء لمصيدة الجدار 

سانيتا سرف-يو  لوح الصق لمصيدة الجدار 

قطعة واحدة

قطعة واحدة

قطعة واحدة

قطعة واحدة

قطعة واحدة

قطعة واحدة

٢٤سم x ١٤سم

٣٠سم x ٢١سم

٤٤سم x ٣٢سم

سانيتا سرف-يو مصيدة
سقف للحشرات الطائرة 

كود المنتج
XD54CT101R12
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

سانيتا سرف-يو مصيدة
مزينة للحشرات الطائرة

كود المنتج
XD54DE101R12
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

سانيتا سرف-يو مصيدة
جدار للحشرات الطائرة

كود المنتج
XD54WT101R12
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

المصيدة الكهربائية للحشرات

سانيتا سرف - يو تقدم لك مصيدة حشرات وإكسسوارات احترافية تساعدك على اصطياد جميع انواع الحشرات الطائرة

المستلزمات



ديسبنسر سائل رغوة أسود
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر مع رذاذ أسود
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر سائل أسود
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

معطر الجو أسود
كود المنتج

XD52FR0101R01
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ميني رول ورق حمام أسود 
كود المنتج
X849C02N

التعبئة / كرتون
قطعة واحدة

ديسبنسر أسود 
كود المنتج

X850
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

انترفولد لورق الحمام أسود
كود المنتج

X829N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

اوتوكات لورق تنشيف تلقائي أسود
كود المنتج

XD51AC0101R05
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

انترفولد لورق تنشيف أسود
كود المنتج
X812C05N

التعبئة / كرتون
قطعة واحدة

اوتوكات لورق تنشيف تلقائي أسود 
كود المنتج

X840C12
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

اوتوكات لورق تنشيف أسود
كود المنتج
X840C08N

التعبئة / كرتون
قطعة واحدة

اوتوكات لورق تنشيف أسود
كود المنتج

X840C13
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر - أسود

تقدم سانيتا سرف - يو أجهزة متوعة  لتعقيم اليدين (ديسبنسر) ذات جودة عالية. 



ديسبنسر سائل رذاذ ابيض
كود المنتج

XD217N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر سائل ابيض  
كود المنتج

XD215N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر مع رغوة ابيض
كود المنتج

XD216N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

معقم كرسي الحمام ابيض 
كود المنتج

XD212N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

انترفولد ورق الحمام أبيض 
كود المنتج

XD106N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ميني رول ورق حمام أبيض
كود المنتج

XD107N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر ابيض تلقائي 
كود المنتج

XD208N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

اوتوكات ورق تنشيف تلقائي أبيض
كود المنتج

XD101N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

اوتوكات ورق تنشيف تلقائي أبيض
كود المنتج

XD51AC0101R04
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

 انترفولد ورق تنشيف أبيض
كود المنتج

XD103N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ماكسي رول أبيض 
كود المنتج

XD105N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

اوتوكات ورق تنشيف أبيض
كود المنتج

X840C14
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

ديسبنسر - أبيض

تقدم سانيتا سرف - يو أجهزة متوعة  لتعقيم اليدين (ديسبنسر) ذات جودة عالية. 



موزع اتوماتيكي لغسيل ا¡طباق
كود المنتج

XD407S
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

موزع صابون  وملمع ساعة واحدة
كود المنتج

 XD401S
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

موزع صابون ساعتين             
كود المنتج

XD402S
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

موزع بالستيك صنفين
كود المنتج

XD406S
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

موزع بالستيك ٤ أصناف للقوارير
كود المنتج

XD404S
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

قارورة بالستيك مع غطاء
كود المنتج

XC402
التعبئة / كرتون

١٣٠ قطعة

مضخة بالستيك
كود المنتج

XC403
التعبئة / كرتون

٢٠٠ قطعة

موزع بالستيك صنف واحد للسطل
كود المنتج

XD405S
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

بخاخ بالستيك لقارورة 
كود المنتج

XC401
التعبئة / كرتون

٥٠٠ قطعة

حاوية متعددة االستعماالت
كود المنتج

XD57MP0101R01
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

قارورة بالستيك 
كود المنتج

XC400
التعبئة / كرتون

١٢٠ قطعة

ديسبنسر ابيض
كود المنتج

XD209N
التعبئة / كرتون

قطعة واحدة

معطر جو ابيض
كود المنتج

XD310N
التعبئة / كرتون

١٢ قطعة

معطر جو تلقائي ابيض 
كود المنتج

XD311N
التعبئة / كرتون

١٢ قطعة

ديسبنسر - أبيض

تقدم سانيتا سرف - يو أجهزة متوعة  لتعقيم اليدين (ديسبنسر) ذات جودة عالية. 



شكرا الختياركم
منتجاتنا
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