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 :تاريخنا
 

والموثوقية                الصدق بمبادئ المساس دون ، االبن إلى األب من ، إزمير في ، السبعينيات ، في
التجارية   المغامرة .بدأت

    . لدينا  السنين مر على الوريد بدأنا
عام          في أنقرة إلى أنشطتنا نقلنا ، خبرتنا 2006بفضل .

نحن  ?من
ف99يك99تا99لوج9     * لDMO     999 ن99حنا99لشركةا99لموجودة .DMO ا99إل9لكترو9ن9يو9هيا99لشركةا99لموردة

ا99لجودة    * إدارة ن99ظام ،  ISO 9001 و Tse أو9الً؛ ا99لعالمةا99لتجار9ية           ا99لسع9ة، ت999قرير ، ا99لوزارة ف99يذ9ل9كم9وا9ف9قة ب999ما

المجال        هذا في جادة عمالء قاعدة في التسجيل

مع      السائلة المنظفات تصنيع شركة  نحن

*     " "  " ا99لعميلو     " وإر9ضاء أو9اًل دو9لة إ9ن9سانو ب999قول إ9ضافةق99يمةإ99لىا99لقطاع
     . أوالً      المستخدم يضع مصنع نحن تتخذها خطوة كل في التام الرضا .

 
*    ) ذو9يا99لخبرة  )            و9عام9ليه9ا علىأ9ك9ملو9ج9ه9 ب999وا9ج9به9 ي999قوم ، م9نغيره9 أ9ك9ثر م9ني999حبو9ط9نه9 ، ا99لعملب999مبدأ

المحترفين         اإلداريين والموظفين المهندسين مع طاقته بكامل يعمل المختبر
     . موظفون     بها يعمل شركة نحن والتطوير البحث ودراسات الجودة .مراقبة

 
م9ستقر            * ن99مو علىا9ت9جاه9 وا99لحفاظ ت999وق9ع9اتو9م9تطلباتا99لسوقعلىا99لفور و9ت9لبية ت999حديد

شركة  .نحن
 
م9ن     * أ9ك9ثر ف99ي        1200ن99خدم9كم9ع م9نتشرة و9تاجر ش99بكةم9وز9ع م9قاط9ع9ة 16عميلم9ع .
 
م9نظفاتا99لزجاج9          * ا99لمنظفاتا99لمنزل9يةوا99لصناعية، ا99لع9امة، ، م9نظفاتا99لمنطقة

من            قليل عدد سوى ليست الزيت ومزيالت الثقيلة واألوساخ والمراحيض الحمامات منظفات
ننتجها   التي .المنتجات

المنصات
 
:أهدافنا
 
م9نا99لقيمةا99لمضافةوا99لعما99لةل99بلدنا          * ا99لمزيد ي999وفر .أ9نن99كونم9ُصنِّ_ع9ًا
 
ا99لع9ا99لم               * أ9ن9حاء ف999يج9ميع و9ل9كنأ9ي9ًضا ، ف99يب999لدنا ص99وتل99يسف99قط ، أ9ني999كونل99نا

أعلى        مستويات إلى والبيئة الطبيعة احترام حدود أخذ
مصنعة   شركة .لتكون

ا99ليوم           * عليه9 هو علىأ9علىم9ستوىك99ما ا99لعمالء علىر9ضا  .ا99لحفاظ
ا99لقصوىف99يا99لصادرا9توأ9نن99كونص99اح9بس99جلض99ري9بي            * ا99لحدود د9ف9ع هو .هدف9نا

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف
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شفافية عالية متينة بدون دموع

مقاومة الصدمة صالحية طويلة

امتداد الفيلم
إنه حل مثالي لحماية المنتجات المنقولة على منصات نقالة أثناء
.النقل أو التخزين 

بضمان كيماويات بن با
Industrial Chemistry and Cleaning Products

البليت تمتد فيلم



.نحن ننتج حلوال& الحتياجات تنظيف مطبخك في كل مرحلة
.نحن معك مع فريقنا الفني ومنتجاتنا عالية الجودة

www.sevginkimya.com

منتجات المطبخ الصحية
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المستخدمة  المناطق
الصناعية       • الصحون غس9االت في لالستخدام تطويره .تم
• 

البروتين      وبقايا الصعبة األطعمة بسهولة .ينظف
والجيرية       • العسرة المياه في فعال أنه .كما
والزجاج     • البورسلين ألواح يشوه .ال
المعادن   • يغمق .ال
األطباق    • من الرائحة .يزيل
اآلالت       • في الحجم تشكيل منع على .يساعد
الجرعات     • مضخات مع لالستخدام مناسب

المستخدمة  المناطق
الصناعية       • الصحون غس9االت في لالستخدام تطويره .تم
األطباق       • من والماء والجير المنظفات بقع .يزيل
اآلالت        • في الكلسية الترسبات تكون منع على .يساعد
المعادن   • يغمق .ال
الجرعات      • مضخات مع لالستخدام مناسبة .إنها
والجيرية       • العسرة المياه في فعال أنه .كما

LT

30 S.MHU.ENM-30 8699764060134

S.MHU.ENM-20 8699764060127

S.MHU.ENM-5 8699764060110

20

5

LT

30 S.MHU.ENP-30 8699764060233

S.MHU.ENP-20 8699764060226

S.MHU.ENP-5 8699764060219

20

5

الصناعية      الصحون غسالة منظف

الصناعية    الصحون غسالة ملمع الصناعية   الصحون الصناعية      لغسالة اآلالت في لالستخدام مناسبة صقل آلة

منظفات غسالة الصحون

غسالة صحون
مساعد الشطف

منظف   ماتيك مناسب لالستخدام في اآلالت الصناعية

المنظفات ماتيك مناسبة ل
استخدم في اآلالت الصناعية

سيفجين         
نظافة المطبخ      
منتجات         

تركيبة معززة

صناعي

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

منظفات غسالة الصحون

منظفات غسالة الصحون

صناعي

صناعي

كود المنتج

كود المنتج

اBلرمز الشريطي

الرمز الشريطي

غسالة صحون

غسالة صحون

مساعد الشطف

مساعد الشطف
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المستخدمة  المناطق
يدويًا         • غسلها يجب التي العامة األطباق لغسيل منتج .إنه
الزيت      • تذويب على عالية قدرة .لديها
أثر            • أي ترك دون يدويًا المغسولة األطباق من المجمدة واألوساخ الزيوت .يزيل

الحموضة    درجة متوازن .إنه
الجلد  • .يحمي
•    . للغاية    رغوي إنه األطباق من المزيد .يغسل
اقتصادي  • .إنه
اليومي   • لالستخدام .مناسب
الجلسرين   • على .يحتوي

المستخدمة  المناطق
الفوالذية      • المطبخ وأدوات الصناعية الصحون غساالت

الجير     بقايا لتنظيف تطويره .تم
النظافة       • من ويزيد لآلالت الفعال التشغيل .يضمن

LT

30 S.MHU.EBP-30 8699764010336

S.MHU.EBP-20 8699764010329

S.MHU.EBP-5 8699764010312

20

5

LT

30 S.MHU.EKC-30 8699764060332

S.MHU.EKC-20 8699764060325

S.MHU.EKC-5 8699764060318

20

5

كود اBلمنتج الرمز الشريطي

ص�ناع�ية   أطباق� غسالة

518

ُمزيل الكلس مناس9ب لالستخدام9 في اآلالت الصناعية

غسالة صحون
ديكستر

ص�ناع�ية   أطباق� غسالة أطباق غسل ا�ليدين منظف احترافي قوي للغاية ا��لجودة / ا��لمهنية .1

كف
غسالة صحون

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

المنظفات ماتيك مناسبة ل
استخدم في اآلالت الصناعية

سيفجين         
نظافة المطبخ      
منتجات         

صناعي

صناعي

غسالة صحونصناعي
ديكستر
غسالة صحون
ديكستر

غسالة صحون
ديكستر

تركيبة معززة

كود المنتج اBلرمز الشريطي

كف
غسالة صحون

كف
غسالة صحون
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المستخدمة  المناطق
يدويًا         • غسلها يجب التي العامة األطباق لغسيل منتج .إنه
الزيت      • تذويب على عالية قدرة .لديها
أثر            • أي ترك دون يدويًا المغس9ولة األطباق من المجمدة واألوساخ الزيوت .يزيل

الحموضة    درجة متوازن .إنه
الجلد  • .يحمي
للغاية   • رغوي .إنه
اقتصادي  • .إنه
اليومي   • لالستخدام .مناسب
الجلسرين   • على .يحتوي

المستخدمة  المناطق
يدويًا         • غسلها يجب التي العامة األطباق لغسيل منتج .إنه
الزيت      • تذويب على عالية قدرة .لديها
أثر            • أي ترك دون يدويًا المغسولة األطباق من واألوساخ المتجمد الزيت .يزيل

المتوازنة    الحموضة درجة .ينظف
الجلد  • .يحمي
للغاية   • رغوي .إنه
اقتصادي  • .إنه
.مناسب لالستخدام اليومي •
.يحتو4ي على الجلسرين •

LT

30 S.MHU.EBS-30 8699764010237

S.MHU.EBS-20 8699764010220

S.MHU.EBS-5 8699764010213

20

5

LT

30 S.MHU.EBY-30 8699764010237

S.MHU.EBY-20 8699764010220

S.MHU.EBY-5 8699764010213

20

5

االخضر  اللون

األصفر  غسالة الصحوناللون منظف   سائل يومي ألطباق غسيل اليدين

غسيل يدوي
سائل

األصفر

غسالة الصحون منظف   سائل يومي ألطباق غسيل اليدين

لون أخضر

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

المنظفات ماتيك مناسبة ل
استخدم في اآلالت الصناعية

سيفجين         
نظافة المطبخ      
منتجات         

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

غسيل يدوي
سائل

غسيل يدوي
سائل

األصفر

األصفر

غسيل يدوي
سائل

غسيل يدوي
سائل

غسيل يدوي
سائل

لون أخضر

لون أخضر
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المستخدمة  المناطق
في         • األسطح على المتكونة والرواسب الجير إذابة إلى باإلضافة

التسوق           ومراكز والمصانع المستشفيات مثل مناطق في تستخدم كما والفنادق .المطابخ

لألحماض      • المقاومة األسطح جميع على .يستخدم
النحاس           • سبائك أو األلمنيوم مواد باستثناء ، تنظيفه المراد السطح على

مباشرة  .تطبق

المستخدمة  المناطق
الصناعية         • المطابخ في والمحترقة الثقيلة الزيوت لتنظيف تطويره .تم
القوية        • القلوية بتركيبتها والشواية والموقد الفرن مثل المطابخ

المركبات        في والمجففة المحروقة الزيت بقايا بسهولة .يذوب
فعالية          • ويوفر الرأسية باألسطح يتشبث فإنه ، القوية تركيبته بفضل

 .تنظيف
• مزعجة    غازات ينتج .ال

LT

30 S.MHU.EKC-30 8699764050233

S.MHU.EKC-20 8699764050226

S.MHU.EKC-5 8699764050219

20

5

LT

30 S. MHU. EEB-30 8699764050134

S. MHU. EEB-20 8699764050127

S. MHU. EEB-5 8699764050110

20

5

الكلس
مزيل

مزيل النتوءات مزيالت الكلس للمنطقة العامة للمطبخ صيغة قوية

المنظف فرن ، مقعد ، عامل تنظيف زيت الشفاط

المنظف

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

المنظفات ماتيك مناسبة ل
استخدم في اآلالت الصناعية

سيفجين         
نظافة المطبخ      
منتجات         

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

صيغة قوية

المنظف

المنظف

الكلس
مزيل

الكلس
مزيل
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المستخدمة  المناطق  
المطابخ         • في الصلبة واألسطح والسيراميك البالط لتنظيف استخدامه .يتم
بالسطح         • العنيدة والبقع األوساخ تلتصق ، المعدنية الميزة بفضل

تدمرها        فإنها ، محتواها في النشطة المكونات .بفضل
خدش   • بدون .ينظفون
الشطف      • عند أثر أي يترك ال

المستخدمة  المناطق  
األسطح        • على المكثفة الزيت طبقة لتنظيف استخدامه .يتم
الزيت          • وطبقة الكثيفة األوساخ بتنظيف يقوم ، المركزة تركيبته .بفضل
الفرشاة     • أو باآللة تطبيقه .يمكن
السطح       • على تخفيفه أو مباشرة دهنه .يمكن

LT

S.MHU.EMC-20 8699764020823

S.MHU.EMC-5 8699764020816

20

5

LT

30 S.MHU.YTP-30 8699764050738

S.MHU.YTP-20 8699764050721

S.MHU.YTP-5 8699764050714

20

5

والزيوت      الثقيلة األوساخ منظف

األوساخ     منظف
والزيوت  الثقيلة

عامل تنظيف سائل ذو قاعدة معدنية منظف   معادن فعال لبالط ا�لمطبخ والسيراميك واألسطح الصلبة كريم

منظف   ا�ألوساخ وا�لزيوت الثقيلة للمنطقة العامة

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

المنظفات ماتيك مناسبة ل
استخدم في اآلالت الصناعية

سيفجين         
نظافة المطبخ      
منتجات         

كود اBلمنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

عامل فرك سائل
عامل فرك 
سائل

األوساخ     منظف
والزيوت  الثقيلة

األوساخ     منظف
والزيوت  الثقيلة
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المستخدمة  المناطق  
التنظيف          • صناعة في الشحوم ومزيل واألنابيب للفرن كمنظف استخدامه .يتم
الزيتون        • اسوداد في ، الطعام زيت تنقية .في
الزيت        • تنظيف في ، واأللبان المشروبات صناعة ، في
األدوات       • وتنظيف المياه تنقية في استخدامه .يمكن
الواقية           • القفازات مع باستخدامها يوصى ، جًدا قوية كيميائية مادة .إنها
قلوي  • .إنه

المستخدمة  المناطق  
الصحون           • غسل وأقسام الصناعية المطابخ في األفراد حماية في فعال .إنه
والحرارة     • الكيميائية للمواد مقاوم .إنه
بسهولة        • تبلى ال ، متينة مادة من .مصنوعة
واألبعاد   • سم 120 × 70األبعاد

S.MHU.KSM-25 8699764090626

S.MHU.EMO-M 8699764090223

S.MHU.EMO-M 8699764090223

STAMP CAUSTIC

المواد الخام الكيميائية

مريلة مطبخ

كوستيك

مريلة صحون للمشاريع الصناعية� والصغيرة

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

المنظفات ماتيك مناسبة ل
استخدم في اآلالت الصناعية

سيفجين         
نظافة المطبخ      
منتجات         

كود المنتج

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

مريلة مطبخ
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المنطقة العامة و 
سطح - المظهر الخارجي 
                                        
  تنظيف                                                

في العالم الذي نعيش فيه ، اكتسبت مواد التنظيف الكيميائية أهمية 
في

في ضوء التطورات9 التكنولوجية المتسارعة في السنوات األخيرة. 
متكافئ9

للتنظيف الروتيني نحن في9 خدمتك مع منتجاتنا التي9 يمكنك 
استخدامها بسهولة من خالل توفير التنظيف والنظافة في أقسام مثل

كمدخل ولوبي ودرج ومصاعد وغرف وحمامات ومراحيض وتنظيف 
المباني والمرافق الرياضية في9 المسبح ، فضالً عن تقليل التآكل 
.والحصير الذي سيحدث على األسطح
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المستخدمة  المناطق  
الصلبة          • األسطح على استخدامه يمكن تنظيف عامل هي العامة .المنطقة
لزوجة         • أو عالمات أي ترك دون األسطح جميع .ينظف
للبيئة    • طيبة رائحة .يعطي
خدش   • بدون .ينظفون
شطفه      • عند أثر أي يترك .ال
للغاية   • معطر .إنه

المستخدمة  المناطق  
الصلبة          • األسطح على استخدامه يمكن تنظيف عامل هي العامة .المنطقة
لزوجة         • أو عالمات أي ترك دون األسطح جميع .ينظف
للبيئة    • طيبة رائحة .يعطي
خدش   • بدون .ينظفون
شطفه      • عند أثر أي يترك .ال
للغاية   • معطر .إنه

LT

30 S.GTU.YTF-30 8699764020236

S.GTU.YTF-20 8699764020229

S.GTU.YTF-5 8699764020212

20

5

LT

30 S.GTU.YTL-30 8699764020335

S.GTU.YTL-20 8699764020328

S.GTU.YTL-5 8699764020311

20

5

LOVE
GENERAL AREA

CLEANING
PRODUCTS

BARCODE

منظف   األسطح منظف   سطح المنطقة العامة الخزامى

    
منتجات         

تنظيفسيفجين    
           المناطق العامة
                                   
                                   
                    

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

منظف   اBألسطح منظف   سطح اBلمنطقة العامة الخزامى

منظف   األسطح

منظف   األسطح

منظف   األسطح

منظف   األسطح

منظف   األسطحمنظف   األسطح
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LOVE
GENERAL AREA

CLEANING
PRODUCTS

المستخدمة  المناطق  
الصلبة          • األسطح على استخدامه يمكن تنظيف عامل هي العامة .المنطقة
لزوجة         • أو عالمات أي ترك دون األسطح جميع .ينظف
للبيئة    • طيبة رائحة .يعطي
خدش   • بدون .ينظفون
شطفه      • عند أثر أي يترك .ال
للغاية   • معطر .إنه

USED   AREAS  
الصلبة          • األسطح على استخدامه يمكن تنظيف عامل هي العامة .المنطقة
لزوجة         • أو عالمات أي ترك دون األسطح جميع .ينظف
للبيئة    • طيبة رائحة .يعطي
خدش   • بدون .ينظفون
شطفه      • عند أثر أي يترك .ال
للغاية   • معطر .إنه

LT

30 S.GTU.YTF-30 8683229251907

S.GTU.YTF-20 8683229251907

S.GTU.YTF-5 8683229251907

20

5

LT

30 S.GTU.YTL-30 8683229251907

S.GTU.YTL-20 8683229251907

S.GTU.YTL-5 8683229251907

20

5

TS 12039

TS 12039

منظف   اBألسطح

منظف   اBألسطح

منظف   سطح المنطقة العامة

منظف   سطح اBلمنطقة العامة الخزامى

الخزامى

           SEVGİN 
    GENERAL AREA    
         CLEANING          
         PRODUCTS

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

           SEVGİN 
    GENERAL AREA    
         CLEANING          
         PRODUCTS

    
منتجات         
تنظيفسيفجين    
           المناطق العامة
                                   
                                   
                    

منظف   األسطح

منظف   األسطح

منظف   األسطح

منظف   األسطح

منظف   األسطح
منظف   األسطح
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المستخدمة  المناطق   
والمباول          • المراحيض في اليوريا حجر وبقايا والصدأ والجير األوساخ .يذوب
القوية      • بنيته بفضل فعااًل تنظيًفا .يوفر
البيئة     • من الكريهة الروائح .يزيل
القوية   • بتركيبته .ينظف
النظافة  • .يوفر
الطلب       • عند األخضر باللون إنتاجه يمكن .كما

المستخدمة  المناطق   
في الحمامات ، األحواض ، المراحيض ، بين البالط والمفاصل •

.تستخدم للتنظيف
فعال وسريع مع مزيل البقع واألوساخ •

.صيغة المزيل توفر التنظيف
يزيل الروائح الكريهة في البيئة •

LT

30 S.GTU.BWC-30 8699764020533

S.GTU.BWC-20 8699764020526

S.GTU.BWC-5 8699764020519

20

5

LT

30 S.GTU.SST-30 8699764030235

S.GTU.SST-20 8699764030228

S.GTU.SST-5 8699764030211

20

5

LOVE
GENERAL AREA

CLEANING
PRODUCTS

                                    ماجيك ووتر

           SEVGİN 
    GENERAL AREA    
         CLEANING          
         PRODUCTS

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

مدمج متعدد األغراض ، حمام ، حوض ، منظف البالط والمفاصلمع مزيل اBلبقع

    
منتجات         
تنظيفسيفجين    
           المناطق العامة
                                   
                                   
                    

منظف   الحمام 
والمرحاض

منظف   الحمام 
والمرحاض

منظف   الحمام 
والمرحاض

ماجيك ووتر

ماجيك ووتر

ماجيك ووتر
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المستخدمة  المناطق   
والسيراميك          • والجرانيت الطبيعي والحجر القرميد وحجر البالط مثل تنظيفها يصعب

المفاصل          • بين المفاصل في المتكونة والبقع والزيوت واألوساخ االصفرار .ينظف
فعااًل   • تنظيًفا .يوفر
بالفرشاة     • أو للفرك حاجة .ال
عناء   • دون .ينظف
الوقت   • يوفر .أنه

المستخدمة  المناطق   
بالقماش         • المغطاة واألسطح السجاد أنواع جميع لتنظيف استخدامه يتم

.والمفروشات 
للغاية   • رغوي .إنه
الفرشاة       • آالت مع أو باليد استخدامه .يمكن
عميًقا   • تنظيًفا يوفر

LT

S.GTU.DTM-20 8699764080620

S.GTU.DTM-5 8699764080613

20

5

LT

30 S.GTU.HKT-30 8699764020731

LOVE
GENERAL AREA

CLEANING
PRODUCTS

                                                                                                      منظف   مشترك

                       شامبو غسيل اBلسجاد

           SEVGİN 
    GENERAL AREA    
         CLEANING          
         PRODUCTS

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

شامبو السجاد والمقاعد برغوة وفيرة مناسب لغسل اليدين رغوة شديدة

وكيل تنظيف المجموعة صيغة قوية

    
منتجات         
تنظيفسيفجين    
           المناطق العامة
                                   
                                   
                    

منظف   
مشترك

منظف   
مشترك

شامبو لمقاعد 
السجاد
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LIQUID ARAB SOAP

  

المستخدمة     المناطق
والبالط         • واألحواض والحمامات المراحيض مثل لألحماض المقاومة الصلبة األسطح
للتنظيف  • .تستخدم
األسطح          • على المركزة والبقايا إزالتها يصعب التي األوساخ بسهولة .ينظف
النحاس           • سبائك أو األلومنيوم باستثناء ، تنظيفه المراد السطح على .مباشرة
ك9   • تطبيقه يتم
•       . والبالط       والمغسلة والحمام المرحاض مثل حمض بالتخفيف أو مباشرة السطح على دهنه .يمكن

المتينة      الصلبة األسطح لتنظيف استخدامه .يتم
األسطح          • على المركزة والبقايا إزالتها يصعب التي األوساخ بسهولة .ينظف
النحاس           • سبائك أو األلومنيوم باستثناء ، تنظيفه المراد السطح على .مباشرة
ك9   • تطبيقه يتم
السطح       • على تخفيفه أو مباشرة دهنه .يمكن

الصابون 
العربي الصابون 

العربي
 الصابون
العربي

LT

30 S.GTU.SAS-30 8699764040838

S.GTU.SAS-20 8699764040821

S.GTU.SAS-5 8699764040814

20

5

LT

30 S.GTU.YTP-30 8699764030631

S.GTU.YTP-20 8699764030624

S.GTU.YTP-5 8699764030617

20

5

LOVE
GENERAL AREA

CLEANING
PRODUCTS

                                                                                                                         روح الملح

الصابون اBلعربي السائل

           SEVGİN 
    GENERAL AREA    
         CLEANING          
         PRODUCTS

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

منظف   لألغراض اBلعامة قلوية

    
منتجات         
تنظيفسيفجين    
           المناطق العامة
                                   
                                   
                    

روح الملح

روح الملح

روح الملح
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المستخدمة     المناطق
الزجاجية    • األسطح لتنظيف .مطور
بسرعة          • ويجف فوًرا السطح على ينتشر ، القوية تركيبته .بفضل
بسرعة          • اختراقه خالل من الزجاجي السطح على بسهولة األوساخ .ينظف
مثل          • األسطح على آثار أي ترك دون نظيًفا تنظيًفا يوفر

والمرايا   الزجاج .مثل
الضباب    • مكافحة ميزة .لديها
التنظيف     • بعد للشطف حاجة ال

المستخدمة     المناطق
والس9يراميك.         • والرخام والبالط البالط مثل الصلبة لألسطح مناسب أماكن

المصقولة        • الزجاجية واألسطح النوافذ وإطارات لألبواب استخدامه .يتم
و                • المطبخ أدوات ، ثالجة ، موقد ، مرآة ، حوض ، مغسلة ، استحمام حوض

للغسيل      القابلة األسطح جميع على .تستخدم

LT

30 S.GTU.YTP-30 8699764020939

S.GTU.YTP-20 8699764020922

S.GTU.YTP-5 8699764020915

20

5

LT

30 S.GTU.YTP-30 8699764030433

S.GTU.YTP-20 8699764030426

S.GTU.YTP-5 8699764030419

20

5

اسبرينكس

اسبرينكس اسبرينكس

اسبرينكس

LOVE
GENERAL AREA

CLEANING
PRODUCTS

                                                                                                                                                               منظف   الزجاج

           SEVGİN 
    GENERAL AREA    
         CLEANING          
         PRODUCTS

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

منظف   الزجاجسائل

    
منتجات         
تنظيفسيفجين    
           المناطق العامة
                                   
                                   
                    

منظف   الزجاج

منظف   الزجاج

منظف   الزجاج
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منتجات العناية الشخصية مصنوعة خصيًصا للبشرة 
الحساسة. تم تطويره ليوفر نشاطًا مضاًدا للبكتيريا ضد 
البكتيريا المختبرة على اليدين والنخيل. غني بمكونات 
.الترطيب والعناية

 رعاية شخصية
  

منتجات                                              
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المستخدمة  المناطق  
المتكرر       • لالستخدام مناسب يدوي غسيل عامل .إنه
ومتوازن      • للبشرة الحموضة لدرجة مناسب .إنه
•    . ويرطبها   البشرة يحمي الجلسرين على .يحتوي
تهيج     • بدون وينظف مطري .إنه
الغسيل              • في المستخدمة والشركات والمطاعم والمستشفيات الفنادق في والحمامات المياه دورات في اليدين .غس9ل

اليومي   • لالستخدام .مناسب
عطره     • مع طيبة رائحة يترك

المستخدمة  المناطق   
اليدين     • لغسل صحية رغوة .إنها
•    . واقتصادي    صحي إنه الموزع بمساعدة استخدامه .يتم
•    . ويرطبها      البشرة يحمي ومتوازن للبشرة الحموضة لدرجة مناسب .إنه
•    . تهيج   بدون ينظف الجلسرين على .يحتوي
والمستشفيات       • الفنادق مثل أماكن في والحمامات  المراحيض

اليدين       لغسيل تستخدم كما التسوق ومراكز .والمطاعم
اليومي   • لالستخدام .مناسب
عطره     • مع طيبة رائحة يترك

LT

30 S.KBU.SES-30 8699764040234

S.KBU.SES-20 8699764040227

S.KBU.SES-5 8699764040210

20

5

LT

30 S.KBU.CASE-30 8699764040432

S.KBU.CASE-20 8699764040425

S. KBU. CASE-5 8699764040418

20

5

LOVE
PERSONAL CARE

PRODUCTS

                                                                                                                   ومن جهة الصابون السائل

                                                                                                                                        رغوة لليدين سائلة

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود اBلمنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

معقمات اليد اBلسائلةمع مرطب

معقمات يدوية رغويةصحية

سيفجين

معقمات اليد اBلسائلة

منتجات
رعاية شخصية

ومن جهة 
الصابون السائل

ومن جهة 
الصابون السائل

ومن جهة 
الصابون السائل

رغوة لليدين 
سائلة

رغوة لليدين 
سائلة

رغوة لليدين 
سائلة



19
EîÖáåâááó~OKhere

 نظافة الغسيل

منتجات                                                    

نحن بجانبك مع منتجاتنا الكيميائية العملية والفعالة 
للتنظيف الصحي بما يتماشى مع احتياجات عملك 
.ومنزلك فيما يتعلق بتنظيف المنسوجات
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المستخدمة  المناطق    
الصعبة          • الملونة البقع وإزالة البيضاء المالبس تبييض في فعال .إنه
اآلالت            • في والمنظمات والمؤسسات والمستشفيات الفنادق في والغسيل الغسيل مرافق استخدام .يمكن

القماش         • نسيج اختراق خالل من بأمان البقع أصعب .يزيل
للنظافة     • وموفر للبقع مزيل .إنه
فيها         • استخدامه يتم التي البيئات في فعالة نظافة .يوفر
المطابخ            • في النظافة ألغراض أيًضا استخدامه يمكن ، الغسيل تنظيف إلى باإلضافة

.والحمامات

المستخدمة     المناطق
.إنه فعال في تبييض المالبس البيضاء وإزالة البقع الملونة الصعبة •
.في مغاسل الفنادق والمستشفيات والمؤسسات والمنظمات آلي ويمكن استخدامه في الغساالت الصناعية •

.يزيل أصعب البقع بأمان من خالل اختراق نسيج القماش •
.إنه مزيل للبقع وموفر للنظافة •
.يوفر نظافة فعالة في البيئات التي يتم استخدامه فيها •
يمكن استخدامه ألغراض النظافة في المطابخ والحمامات كذلك •

.تنظيف الغسيل
.له قوام كثيف للغاية وصيغة قوية •
.يزيل بسهولة حتى أصعب البقع ويوفر النظافة •
.إنه مبيد للجراثيم والجراثيم قوي •
إنه معطر •

LT

30 S.CHU.CSN-30 8699764030136

S.CHU.CSN-20 8699764030129

S.CHU.CSN-5 8699764030112

20

5

LT

30 S.CHU.CSU-30 8699764030334

S.CHU.CSU-20 8699764030327

S.CHU.CSU-5 8699764030310

20

5

LOVE
LAUNDRY HYGIENE

PRODUCTS

                                                                                                                               تبييض

                                           مبيضة فائقة

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

الرمز الشريطي

كود المنتجالرمز الشريطي

كود المنتج

مبيض ومزيل البقع من الكلورين للمنسوجاتالدرجة األولى واالتساق

مبيض أساسه الكلورين للمنسوجاتسائل

منتجات

الغسيل الهيجيني
سيفجين

تبييض

تبييض

تبييض

تبييض

تبييض

تبييض
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LT

500 ml S.CHU.HOS-500 8699764070416

S.CHU.HOS-20 8699764070430

S.CHU.HOS-5 8699764070423

20

5

LT

500 ml S.CHU.CPB-500 8699764070324

S.CHU.CPB-20 8699764070331

S.CHU.CPB-5 8699764070317

20

5

المستخدمة  المناطق    
والمصانع         • السينما ودور الفنادق وغرف والمكتب المنزل المعيشة؛ مساحات

والرياضة          االنتظار قاعات مثل العام النقل ومركبات الطعام وقاعات
استخدامه        يتم الصغيرة والحافالت والحافالت التسوق ومراكز
فيها       المرغوب غير الكريهة الروائح .إلزالة

و              • الصحي الصرف خزانات مثل مناطق من الكريهة الروائح تسرب ضد فعال أنه كما
القمامة   جمع .مناطق

مطلوبًا         • السريع الحل يكون حيث فعالية األكثر الحل .إنه
الرذاذ       • بمساعدة الضغط طريق عن استخدامه .يتم
طويلة      • لفترة الكريهة الروائح ضد فعال

المستخدمة  المناطق    
والمنزلية       • الصناعية الغس9االت في لالستخدام مناسبة .إنها
جميلة     • رائحته ويجعل الغسيل .يخفف
بسهولة     • المالبس كي في .يساعد
الغسيل    • بعد الكهرباء .يمنع
اقتصادي  • .إنه

LOVE
LAUNDRY HYGIENE

PRODUCTS

مكيفات الهواء والبيئية

عطر الغسيل والغرف

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

يزيل الروائح الكريهة فعالة تدوم طويال&

معطر ومغسل دائم ورائع نسيم الجبل

سيفجين
الغسيل الهيجيني

منتجات

مكيفات الهواء 
والبيئية

مكيفات الهواء 
والبيئية

مكيفات الهواء 
والبيئية

سمائر وعطور 
الغرف

سمائر وعطور 
الغرف

سمائر وعطور 
الغرف
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التنظيف الروتيني لمركباتنا ، والذي يجعل حياتنا أسهل ، وصيانة لهجاتها 
ضروريان لالستخدام على المدى الطويل. نحن في خدمتك من خالل منتجات 
العناية بالسيارات عالية الجودة من المحرك إلى اإلطارات واللمسات الداخلية 
.للطالء

 العناية بالسيارة
منتجات                                              
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المستخدمة  المناطق    
بسهولة      • السيارة أغطية لتنظيف تطويره .تم
المجففة         • ، الذباب بقايا ، الطيور فضالت ، األوساخ
بسهولة    • الطينية البقع .ينظف
الماء       • في الرغوة طريق عن تحضيره .يتم
الفرشاة     • طريق عن استخدامه .يتم
سيارتك    • طالء يضر .لن
الغسيل    • بعد لمعاناً يعطي

المستخدمة  المناطق    
المهني    • لالستخدام مناسبة .انها
الجهاز   • مع .تستخدم
الوفيرة    • برغوته التنظيف .يوفر
المتوازن       • الهيدروجيني األس بمستوى الس9يارة تضر .ال
الدهانات    • أنواع لجميع .مناسب
مركِّز   • منتج إنه

LT

30 S.OBU.BCT-30 8699764040630

S.OBU.BCT-20 8699764040623

S.OBU.BCT-5 8699764040616

20

5

LT

30 S.OBU.BCT-30 8699764010619

S.OBU.BCT-20 8699764010626

S.OBU.BCT-5 8699764010633

20

5

LOVE

BRUSHLESS CAR WASH FOAM

شامبو غسيل السيارات

رغوة غسيل السيارات بدون فرش

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

شامبو السيارة مناسب لالستخدام بالفرشاة

ثابتة

سائل

عامل غسيل السيارات الرغوي

سيفجين
صيانة السيارة

والنظافة

شامبو السيارة

شامبو السيارة

شامبو السيارة

رغوة غسيل 
السيارات رغوة غسيل 

السيارات

رغوة غسيل 
السيارات
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LT

500 ml S.OBU.MYM-500 8699764010732

S.OBU.MYM-20 8699764010725

S.OBU.MYM-5 8699764010718

20

5

LT

S.OBU.LJT-20 8699764010831

S.OBU.LJT-5 8699764010824

20

5

LT

S.OBU.LJT-20 8699764010930

S.OBU.LJT-5 8699764010923

20

5

المستخدمة  المناطق    
الصناعية       • الصحون غساالت في لالستخدام تطويره .تم
البروتين      • وبقايا الصعبة األطعمة بسهولة .ينظف
والجيرية       • العسرة المياه في فعال أنه .كما
والزجاج     • البورسلين ألواح يشوه .ال
المعادن   • يغمق .ال
األطباق    • من الرائحة .يزيل
اآلالت       • في الحجم تش9كيل منع على .يساعد
الجرعات     • مضخات مع لالستخدام مناسب

المستخدمة     المناطق
المركبات    • إطارات ويضيء .ينظف
الواقية     • بتركيبته الغبار احتباس .يؤخر
التلوث             • إعادة يؤخر مما ، الشمس وأشعة والتشقق الجفاف ضد واقية طبقة .يترك
األمد     • طويل ولمعان حماية .يوفر

   
الفوالذية     • المركبات عجالت ويلمع .ينظف
الواقية     • بتركيبته الغبار احتباس .يؤخر
التلوث             • إعادة يؤخر مما ، الشمس وأشعة والتشقق الجفاف ضد واقية طبقة .يترك
الوقت        • بمرور الحافات على المتراكم البطانة غبار .ينظف
األمد     • طويل ولمعان حماية يوفر

LOVE

TIRE POLISHER العجالت    تلميع اإلطاراتمنظف

عوامل غسيل المحرك

الكيمياء الصناعية ومنتجات التنظيف

كود المنتج

كود المنتجكود اBلمنتج

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي الرمز الشريطي

محمي

منتج منظف أجزاء المحرك محرك آمن

ملمعإحصائيات مكافحة

المستخدمة  المناطق

سيفجين
صيانة السيارة

والنظافة

مواد غسيل 
المحرك

مواد غسيل 
المحرك

مواد غسيل 
المحرك

ملمع اإلطارات تلميع العجالت
ملمع اإلطارات

تلميع العجالت
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