
Miscellaneous

Code االسم

AFT10  طن2عفريت تمساح بشنطة 

BAHB9 9بهبهان 

BN1/2"  متر عىل الحائط20 مع نربيش 1/2" بكر نربيش 

BNTH6 بكر نربيش ثابت اخضر عىل االرض او الحائط

BRUCH30 BETA سم 30مكنسة بلدية 

BT-IT ي
جزمة طليانر

CHLG35 ي35شلمون غاز 
 سم طليانر

CHMTW1 ي
شمع تايوانر



CLMTDG1 ساعة فحص ديجيتال

CYLALU سلندر فدار المنيوم

CYLALUV غال سيلندر الومينيوم اوفال

CYLTB50  ملم50غال طبش 

CYLAWSN ي وجه كروم موديل تركي  ONLEEغال عرن 

CYLAY ي عاليال  BETAغال عرن 

CYLFD70BP ABUS BP ملم 70سيلندر فدار نحاس 

CYLFD70SN ABUS SN ملم 70سيلندر فدار كروم 



CYLMB غال سيلندر مدهون

CYLRCHDKS510 DKS 510 سم كروم 7غال سلندر مع رولمون 

CYLTB60MMFF BETA FF ملم 60غال طبش 

CYLTB60YL BETA ملم موديل يال 60غال طبش 

EGI ي مع قداحة
بابور حرق طليانر

FERS4 4فرشاية صاروخ عادي 

FERSG3 3فرشاية صاروخ جدل 

FERSG4 4فرشاية صاروخ جدل 



FERT فرشاي طرش

FERTB فرشاي طرش موديل الباشا باب اول

GUNEPXR1 SUPER 138فرد ابوكسي احمر 

GUNSILRB فرد سيليكون احمر و اسود

JAZBLK40 40جزمة عمال سوداء 

JAZBLK41 41جزمة عمال سوداء 

JAZBLK43 43جزمة عمال سوداء 

JAZBLK44 44جزمة عمال سوداء 

JAZBLK45 45جزمة عمال سوداء 

KFM1 كفوف مغطس

KHRB8 ر رباط بالستيك اسود  8اسفي 



KHRW8 ر رباط بالستيك ابيض  8اسفي 

LAD3  درجات3ساللم 

LAD4  درجات4ساللم 

LADHA3 عرباية+  درجات 3سلم حديد 

LADSH سلم الومينيوم صناعي عدة حركات

LADAL6 لي المنيوم 
ر LADAL6/ درجات 6سلم متر

LADZN4 ZINK درجات 4سيبة تركي 

LADZN5 ZINK درجات 5سيبة تركي 

LADZN6 ZINK درجات 6سيبة تركي 

LADZN7 ZINK درجات 7سيبة تركي 

LADZN8 ZINK درجات 8سيبة تركي 

LADZN9 ZINK درجات 9سيبة تركي 



LK13 ( حبة100)مسمار اجر كرسي كبت  ابيض 

LK14 ي 
( حبة100)مسمار اجر كرسي كبت  بنر

LK15 ( حبة100)مسمار اجر كرسي كبت  اسود 

LK16 ( حبة100)مسمار اجر كرسي صغت  اسود 

LK17 ي 
( حبة100)مسمار اجر كرسي صغت  بنر

LK18 ( حبة100)مسمار اجر كرسي صغت  ابيض 

MASPR مسكة بروفيل

MEFGH 24*27مفتاح غاز هندي 

MET5.5TY TOYO امتار 5.5متر 

MET7.5TY TOYO امتار 7.5متر 

MFK04" ي يد عضم صليب اوارنج 
ر

4"6.0مفكات براع

MFK05 ي يد عضم صليب اوارنج 
ر

6.5*125مفكات براع

MFKS05 ي يد عضم شق اوارنج 
ر

6.5*125مفكات براع

MFRSCH1 BETA 3*3.5*2.5مفصالت جالس كروم بلورمان 



MKB63  سم63مقص بالط صور 

MRACH16B  ليتر النص بالستيك16مرشة ظهر 

NADLB نظارة لحام سوداء بركالج

PNC8" STAR SUPER 8"بنسة عادية اورونج 

PNCK6" STAR SUPER 6"بنسة قطع اورونج 

RBAB20  20cm X  4.8رباط بالستيك اسود 

RBAB25  25cm X  4.8رباط بالستيك اسود 

RBAB2575  25cm X  7.5رباط بالستيك اسود 

RBAB30  30cm X  4.8رباط بالستيك اسود 

RBAB3072  30cm X  7.2رباط بالستيك اسود 

RBAB35  35cm X  4.8رباط بالستيك اسود 

RBAB40  40cm X  4.8رباط بالستيك اسود 

RBAB4075  40cm X  7.20رباط بالستيك اسود 

RBAB50  50cm X  4.8رباط بالستيك اسود 

RBAW25  25cm X  4.8رباط بالستيك ابيض 

RBAW2575  25cm X  7.5رباط بالستيك ابيض 

RBAW30  30cm X  4.8رباط بالستيك ابيض 

RBAW35  35cm X  4.8رباط بالستيك ابيض 

RBAW40  40cm X  4.8رباط بالستيك ابيض 

RBAW4075  40cm X  7.20رباط بالستيك ابيض 

RBAB3575 35cm x 7.5رباط بالستيك اسود 

RBAB5075 50cm x 7.5رباط بالستيك اسود 

RBAW20 20cm x 4.8رباط بالستيك ابيض 



RBAW2575 25cm x 7.5رباط بالستيك ابيض 

RBAW3575 35cm x 7.5رباط بالستيك ابيض 

RBNT1 ي 
1" رباط نربيش تايوانر

RBNT1.5 ي 
1. 5" رباط نربيش تايوانر

RBNT3/4 ي 
3/4"رباط نربيش تايوانر

RGUN7 STARفرد رش بويا طاسة من تحت ن 

RLBLT6 ROLL BOLT 6MM

RLBLT8 ROLL BOLT 8MM

ROLAT5-500  متر500 سم 5رول عالم طرقات ملون رفيع 

ROS001 5Mروسور تنضيف مجالي 

ROSTW1 ي 5رصور فتح مجاري 
 امتار تايوانر



SAAH ساعة عيار هواء

SALB1  قطعة بدون عصا200 ملم 1صليب بالط 

SALB1.5  قطعة بدون عصا200 ملم 1.5صليب بالط 

SALB2  قطعة بدون عصا200 ملم 2صليب بالط 

SALB2.5  قطعة بدون عصا200 ملم 2.5صليب بالط 

SALB3  قطعة بدون عصا200 ملم 3صليب بالط 

SCOTCH2 2" قطعة 90تلزيق شفاف عريض 

SHN21 21"شنطة بالستيك وقفل حديد تركي 

STLAB سطل عمار اسود ايطالي

TARH22  قطعة عىل ستاند22طقم ريش حديد بيضاء 

TP01  4.5" CHLICK CHLOCK طارة  

TP03 CHLICK CHLACK "7طارة 



WH03 دوالب عجلة

WHL103-2 2دوالب رمادي متحرك طبش 

WHL104-2 2دوالب رمادي متحرك طبش بفرام 

WHL104-2 1/2 2 1/2دوالب رمادي متحرك طبش بفرام 

WST-180 180 سم باب اول رقم 18ورق صاروخ تلزيق 

WST-240 (100) 240 سم باب اول رقم 18ورق صاروخ تلزيق 

WST-280 280 سم باب اول رقم 18ورق صاروخ تلزيق 

WST-320 320 سم باب اول رقم 18ورق صاروخ تلزيق 

WST-400 400 سم باب اول رقم 18ورق صاروخ تلزيق 

WST100 100 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST120 120 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST180 180 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST280 280 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST40 40 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST400 400 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST60 60 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

WST80 80 سم باب اول رقم 11.5ورق صاروخ تلزيق 

ZBKG30 ي 
RICHTER سم بحفة 30زيبق المانر

ZBKG40 ي 
RICHTER سم بحفة 40زيبق المانر

ZBKG50 ي 
RICHTER سم بحفة 50زيبق المانر

ZBKG60 ي 
RICHTER سم بحفة 60زيبق المانر



CUTIRN ي
ر

ع سكينة موكيت حديد بت 

DISKSH11.5  سم بدون فالنجة11.5ديسك غرانيت 

DISKSHF11.5  سم بفالنجة11.5ديسك غرانيت 

DISKSH23  سم بفالنجة23ديسك غرانيت 

DISKLUX11.5  سم بدون فالنجة11.5ديسك غرانيت 

DISKLUXF11.5 14 سم بفالنجة عزق 11.5ديسك غرانيت 

DISKLUXF18  سم بفالنجة18ديسك غرانيت 

DISKLUXF23  سم بفالنجة23ديسك غرانيت 

DISCUTM11.5 GRASSLAND سم 11.5ديسك قص حديد 



DISCUTS11.5 GRASSLAND سم 11.5ديسك قص باطون 

DRILL12.6 ر ليتيوم12.6مقدح بطارية   فولط رسعتي 

DRILL14AZ  فولط ركوب ازاكي14مقدح بطارية 

DRILL21 SDS ملم 26 فولط 21مقدح بطارية ليتيوم 

HANGNM  قطعة100تعاليق اسم ملونة بعلبة 

JANZMAB ير ثريا اخضر مجدول  ر AB ملم 3.5جتر

JANZMBP ير ثريا اصفر مجدول  ر BP متر 10 ملم 3.5جتر

JANZMSN ير ثريا كروم مجدول  ر NP متر 10 ملم 3.5جتر



KHYK2P ر بكر خيط قطن قطعتي 

KHYTW60 ي 
 متر60بكر خيطان تايوانر

KHYTW800 ي 
 متر800بكر خيطان نايلون تايوانر

MAJHMW مجرود حديد مسكة خشب

MEFTB11 11"مفتاح بيدية كروم 

MM20 20mمازورة كيل 

MOGH48"  ملم10 48"مغيط تربيط 

MTLZK30  سم30مكنة تلزيق كهرباء حديد 

MTS5  امتار5 طن 5قشاط تحميل بضاعة 



SLKG3  متر20 ملم 3سلك غسيل ملبس 

TAR24 ي24 1/2طقم طربوش 
 قطعة تايوانر

TAR33  علبة جديدة33 1/4طقم طربوش 

TAWT-257 T-257طواشة كهرباء اوتوماتيك 

TRM1/2PH  حصان نوعية ثقيلة1/2طرمبة مياه 

WT8 SUPERساعة غاز 

BT42CATT  CATT 42حذاء صناعي رمادي واحمر  

BT43CATT  CATT 43حذاء صناعي رمادي واحمر  

BT44CATT  CATT 44حذاء صناعي رمادي واحمر  

BT45CATT  CATT 45حذاء صناعي رمادي واحمر  



MFKTSTB ي كبت 
مفك تست المانر

MFKTSTS ي صغت 
مفك تست المانر

PNCLK10 ي 
كانر 10بنسة لقط موديل امت 

MAMKHB  SDSممسك قوارة حديد كبت 

MAMKHS  SDSممسك قوارة حديد صغت 

PIA15  سم عادي15بياكوليس 

EG5 بابور غاز صغت  ازرق بعلبة



FERBG5 ي بوالد المانية 
 صفوف5فراس 

RICH1 طقم ريش خراقة للخشب صغت 

RICH3 طقم ريش خراقة للحديد صغت 

JAZ53  سم53جازور 

SHN4 (22+"19+"16+"13") قطع تركية 4طقم شنطة عدة بالستيك 



BRD000100 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة5*100برع

BRD030 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة30*4برع

BRD060 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة4*60برع

BRDS30 ي دبوس اسود 
ر

ي30*3.90برع
 تايوانر

BRDS40 ي دبوس اسود سن خشن 
ر

 3.90*40برع

BRDS50 ي دبوس اسود سن خشن 
ر

 3.90*50برع

LOC20  مم20قفل رمادي 

LOC25  مم25قفل رمادي 

LOC32  مم32قفل رمادي 

LOC38  مم38قفل رمادي 

LOC50  مم50قفل رمادي 

LOC63  مم63قفل رمادي 

LOCMN20  مم20قفل منحس 

LOCMN25  مم25قفل منحس 

LOCMN32 (Cart) مم 32قفل منحس 

LOCMN38 (Cart) مم 38قفل منحس 

LOCMN50  مم50قفل منحس 

LOCMN63  مم63قفل منحس 



NABI1/2-50  متر50*1/2"نربيش ماء اصفر ايطالي 

NABI3/4-50  متر50*3/4"نربيش ماء اصفر ايطالي 

RBKGB1" ي
ر

1"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB1.25" ي
ر

1.25"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB1.5" ي
ر

1.5"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB1/2" ي
ر

1/2"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB2" ي
ر

2"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB3" ي
ر

3"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB3/4" ي
ر

3/4"رباط قساطل بجلدة مع برع

RBKGB4" ي
ر

4"رباط قساطل بجلدة مع برع

SH4*3 3*4شادر ازرق 

SH4*6 6*4شادر ازرق 

SH5*6 6*5شادر ازرق 

SH6*6 6*6شادر ازرق 

SHWWS MULLER ملم شكل 16شوكة مع سندة 

STICKM1.5  كيلو غرام1.5عصا مطارق 

STICKMW  سم 120عصا مكنسة خشب الووز 



WHL103-3 3دوالب رمادي متحرك طبش 

WHL104-3 3دوالب رمادي متحرك طبش بفرام 

ZMLWS IMULLER ملم شكل 16ازميل مع سندة 

 

 

BRD000040 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة6*40برع

BRD000050 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة6*50برع

BRD000080 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة6*80برع

BRD000100 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة5*100برع

BRD00060 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة5*60برع

BRD00080 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة5*80برع

BRD00090 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة5*90برع

BRD040 ي دبوس اصفر 
ر

 جوهرة4*40برع

JAW30  قطعة 30علبة جوارير 

JAW44  قطعة44علبة جوارير 

JAW64  قطعة64علبة جوارير 



GUNEPXR3 GUNEPXR3/ فرد سيليكون احمر مسكر

COMPH50 سور هواء  COMPH50/ ليتر 50كومت 

BLW400 BLW400 /SINGMAX وات 400بالور هواء 

DRILLM18 ر  DRILLM18/ LI-LON MOSTA 18 Vمقدح بطارية رسعتي 

DRILL12VMINI ي ليبتيوم 12مقدح بطارية 
DRILL12VMINI/SEMPROX فولط مينر

DISKGRN11.5 DISKGRN11.5 /TOYO SUPER سم 11.5ديسك غرانيت 

DRILL14L DRILL14L/  فولت ليتيوم14مقدح بطارية 



CLIPA CLIPA/ كليبسة عمار 

KUW40 KUW40/ مم40قوارة باطون 

KUW45 KUW45/ مم45قوارة باطون 

KUW50 KUW50/ مم50قوارة باطون 

KUW55 KUW55/ مم55قوارة باطون 

KUW65 KUW65/ مم65قوارة باطون 

LOC01 حماية باب محروق

CYLKH70SN ABUS SN ملم 70سيلندر خريطة كروم 

RZO12 12رزة مفتوحة رقم 

RZO14 14رزة مفتوحة رقم 

RZC12 12رزة مسكرة رقم 

RZC14 14رزة مسكرة رقم 

TARM طقم مالقط بطارية



LOC6.25 6.25دالية 

LOC7.25 7.25دالية 

TSIL225  قطعة بعلبة225طقم سيالت 

NT015 سور   متر15نربيج روسور كومت 

TLZDF5*18 DOUBLE FACE 18MM*5Mتلزيق 

TRISLK4  طن4تريفور سلك 

MTS08  امتار10"*2قشاط تحزيم بضاعة 

RAKGH2 ركور غاز مع عزقة منحس



CROCHXT3 ي3 صغت  Xكروشية 
 سم تايوانر

CROCHXT4 ي4 صغت  Xكروشية 
 سم تايوانر

MAJTEM مجرفة قلب شكل تمساح

TARRB6  ملم31-25-22-18-14-13 قطع زرقاء 6طقم ريش بطح 

KADA400  غرام عصا مدورة400قدوم عمار 

JANZM18 ير منشار حطب  ر  سن باب اول36 سم 45 18"جتر

JANZM20 ير منشار حطب  ر  سن باب اول38 سم 50 20"جتر

JANZHD3 ير  ر  ملم حلقة ضيقة3جتر

JANZHD4 ير  ر  ملم حلقة ضيقة4جتر

JANZHD5 ير  ر  ملم حلقة ضيقة5جتر

JANZHD6 ير  ر  ملم حلقة ضيقة6جتر

JANZHD8 ير  ر  ملم حلقة ضيقة8جتر



SHWDT3 ب طويلة   اصابع3شوكة ضر

TROLL عجلة

STDM ستاند مقدح باب اول

MASH1 مشحمة

GUNELPQ BETA JSZ-981PQفرد بويا كهرباء 

MRACH01 BETA/DTOOL HS-6020A ليتر عادي 2مرشة ادوية 

MRACH1EL  ليتر 1مرشة ادوية 



DISKBRC11.5R RODEX سم 11.5ديسك براشة 

DISKBRC18R RODEX سم 18ديسك براشة 

RBATA7 ر   ملم7رباط انتي 

RASS13 SDS مم مع تحويلة 13راس مقدح 

BRRM8*1 ي ريشة مسح 
ر

BOWLDER 8*1"برع

BRRM8*1/2 ي ريشة مسح 
ر

BOWLDER 8*1/2"برع

BRRM8*3/4 ي ريشة مسح 
ر

BOWLDER 8*3/4"برع

BRFT1 ي 
ي فتح سن تايوانر

ر
1*14"براع

BRFT11/2 ي 
ي فتح سن تايوانر

ر
11/2*14"براع

BRFT11/4 ي 
ي فتح سن تايوانر

ر
11/4*14"براع

BRFT2 ي 
ي فتح سن تايوانر

ر
2*14"براع

BRFT3/4 ي 
ي فتح سن تايوانر

ر
3/4*14"براع

TBA4*10  كرزي10*4تباشيم المنيوم 

TBA2005 2005 4*10تباشيم المينيوم 

TBAB  4*10تباشيم المينيوم اسود 

TBAJ باج /10*4تباشيم المينيوم جوزي 

TBAL  جوهرة10*4تباشيم المينيوم المايكا 

TBAM 4*10تباشيم المينيوم موغانو 

TBAW  4*10تباشيم المينيوم ابيض 



KHLBY600100 D-1463 SDS 600*100خالط بويا 

KHLBY8040 D-1462/998 SDS 80*40خالط بويا 

HANGM تعليقة مروحة او ثريا 

HANGAT15  سم15شنكل اترنيت 

DHKM18  سم18دقر مع حلقة قفل مزيبق 

MAJMT مجرفة مربعة عنق مدور موديل التمساح

HLKR10  ملم10حلق رصور 

HLKR5  ملم5حلق رصور 

HLKR6  ملم6حلق رصور 

HLKR8  ملم8حلق رصور 

KM3 كمامة ورق بيضاء عادية بعلبة



MKAYKS4 ي 
KS4مقص عريش يابانر

FERBN1 فرشاية نحاس موزة

MALM6*6 ر  6*6مالج مسير

MKM1 1" 1/8مقص مواست  

DB4 ي فتح سن 
ر

 ملم10 قطع 5طقم طربوش برع

DB3 ي فتح سن 
ر

3/8 قطع 5طقم طربوش برع

DB2 ي فتح سن 
ر

 ملم8 قطع 5طقم طربوش برع

MAM230 SDS 230MMممسك قوارة باطون 

13 رفش

14 عصا رفش



9 معول

12 عصا معول

16 مشط ارض

STICKMMB ومة  STICKMMB/عصا مجرفة مت 


