
نإ  Florigo vac-pro امم 3  قوسلا  يف  اًراكتبا  رثكألا  يلقلا  ةمظنأ  دحأ  ربتعي 
كلذ يف  امب  ةیلقملا ، تاجتنملا  نم  ةعونتم  ةعومجم  جاتنإل  تارایخ  كل  حیتي 

ماظن موقي  .ضفخنملا  ينھدلا  ىوتحملا  تاذ  هكاوفلاو ، ةيرذجلا  تاورضخلا 
Florigo vac-pro صاصتما 3  نم  دحي  امم  لقأ ، ةرارح  ةجرد  يف  جتنملا  يلقب 

ضغب دیماليركألا ، نيوكت  نم  دحي  كلذكو  نوھدلا ، ىوتحم  ضفخي  يلاتلابو  تيزلا ،
رثكأ ماوقو  معطو  نولب  ةحص  رثكأ  جتنم  ىلإ  يدؤي  امم  .ركسلا  ىوتحم  نع  رظنلا 

ةیعیبط .

جتنم ةدوج  يلآلا  رمتسملا  غارفلا  أدبم  مدقي 
ةجاحو ةضفخنم  ةقاط  كالھتساو  ةقستم ،

جاتنإلل طقف  دحاو  لغشم  ىلإ  .

يف معطلاو  يعیبطلا  نوللا  ىلع  ظافحلا  متي 
جتنملا .

ببسب لوطأ  ةرتفل  تيزلا  ةدوج  ىلع  ظفاحي 
ةرارحلا ةجرد  ضافخناو  نیجسكألا  صقن  .

مدع ببسب  عنصملا ، يف  ةحئار  جاتنإ  مدع 
يلقلا ةیلمع  نم  ثعبنم  راخب  دوجو  .

تايوتسم ضافخنا  ببسب  ةحص  رثكأ  جتنم 
ركسلا ىوتحم  نع  رظنلا  ضغب  دیماليركألا  .

جتنمب ةدوجلا  ةیلاع  عیبلل  ةلباق  تاجتنم  جاتنإ 
ةدوجلا ضفخنم  ماخ  .

ةيرایعملا تازیملا 

غارفلا غيرفت  لفقو  راود  میقلت  ماظن 
تايواح تاذ  تاخضم  غارفلا : ماظن 

، ءاوھ تاحشرمو  میحشت ، تيز 
تيزلا مسد  ةلازإو  تافثكمو ،
هایملا عیمجت  نازخ  تافثكمو 

غيرفتلا لفق 
تالدابم ةخضم ، تيزلا : ريودت  ماظن 

طفن ةافصم  ةيرارح ،
طغضلاو ةرارحلا  ةجرد  يف  مكحت 

تاقیبطتلا

ةفیفخلا تابجولا 

صئاصخلا

ةيرایتخالا تازیملا 

تيز نيزخت  نازخ 

غارفلاب رمتسم  يلق  ماظن 

®
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http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/snacks/


تافصاوملا

Florigo vac-pro 3

قیبطتلا
ةلازإ

نوھدلا

غارف ةالقم  غارف ةیئاوھ +  ةالقم 

ةعاس / مجك ةلحرملا  يداحأ 

ةعاس / لطر ))

ةعاس / مجك ةلحرملا  ةیئانث  ةالقم 

ةعاس / لطر ))

تاورضخلا حئارش  معن 250 (551) x

ةقثاب عباصأ   ) وكيراجاج ) ال 350 (772) x

0.1-0.08  ) ملم عطقلا 3-2  ةكیمس  سطاطب  حئارش 

ةصوب )
ال 450 (992) x

ةصوب  0.3×0.3  ) ملم كمسب 6×6  سطاطب  حئارش  ) معن 300 (661) x

ةصوب  0.35×0.35  ) ملم يبجاج 9×9  ) معن 550 (1213) x

ةصوب  0.05  ) ملم ةيداع 1.2  سطاطب  حئارش  ) ال x 1500 (3307)

ةصوب  0.08×0.08  ) ملم ةعیفر 2×2  سطاطب  حئارش  ) ال x 1100 (2425)

* كبلط ميدقت  دنع  دكأتلا  ىجري  جتنملل ، اًقفو  فلتخت  دقو  رییغتلل  ةعضاخ  هالعأ  ةروكذملا  تافصاوملا  عیمج  .

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

® 


