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+90 312 258 63 18

ةصصخم
ةصاخلا تابكرملل

جاتنإ

نم رثكأ
نم ةنس 20
خيراتلا

سيسأتلا نم ةنس 2.000

ةنيعم ةكرش ةطساوب AmbulanceMed ةكرش سيسأت مت
لجألا ةليوط ةربخ مهيدل نيذلا ءاربخلا لامعألا لاجر
ةيقوفلا ةينبلا عاطق يف

www.ambulancemed.com
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كب الهأ
انع تامولعم
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مرحبا

سيارة إسعاف نوع مرسيدس

سيارة مرسيدس لنقل املرىض

سيارة مرسيدس بوكس   نوع اإلسعاف

تويوتا هايس سيارة إسعاف

فورد اإلسعاف يف حاالت الطوارئ

سيارة فورد لنقل املرىض

إسعاف

سيارة

الند كروزر 4 × 4 سيارة إسعاف

سيارة إسعاف مصفحة
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ىوتحي
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 دوقولا كالهتسا .ضيرملا ةنازخ ديربت لجأ نم لصفنم ءاوه فيكم ىلع فاعسإلا ةرايس يوتحت

 فاعسإلا ةرايس فييكت مدختسي .تامارغوليك 10 نم لقأ هنزو .ةعاسلا يف دحاو رتل نم لقأ

.ةيفارغجلا قطانملا بسح ةفلتخم تاعسب

 نم اهجاتنإ متي ، فاعسإلل ةلاقن ةصنم دجوت ، فاعسإلا تارايسل ضيرملا ةنازخ فصتنم يف

 غلبي ضيرم لمح ىلع ةرداق ةصنملا هذه .ةلاقن ةكرح ليهستل كلذو ، أدصلل مواقملا ذالوفلا

 عم قفاوتم وهو ، 10g مداصتلا رابتخا ةداهش اهيدل ، اضيأ .لقألا ىلع مارغوليك 250 هنزو

.1789 ريياعم

ئراوطلا سديسرم
فاعسا هرايس
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MERCEDES سيارة

سديسرم عون نم فاعسإلا تارايس

 يف ةمدختسملا ةيبطلاو ةينفلا داوملا .EN1789 فاعسإلا ةرايس ريياعم عم اًمامت ةمغانتم ئراوطلل سديسرم نم فاعسإلا تارايس

 يتلاو ، ةيبطلا ةزهجألا تاودأو تاعفارلاو ةلاقنلا تاصنمو دعاقم دعت .(مداصتلا رابتخا) 10G ةداهش عم ةقفاوتم فاعسإلا ةرايس

 تافصاومل ةبسانم اهنأ ىلع Mercedes فاعسإ ةرايس عينصت متي .En1789 فاعسإلا تارايسل ةبسانم ريياعم ، اهعيمجت متيس

.ةحصلا ةرازو

.سبع ءاطغ عم فقسلاو ، نميألا بناجلاو ، رسيألا بناجلا عم سديسرم نم ئراوطلا فاعسإ ةرايس عينصت متي

ةيئابرهكلا تابيكرتلاتابيكرتلا

 بيكرت رصانع عينصت متي ، ةيبطلا ةزهجألا .فاعسإلا ةرايس زيهجتو ميمصت يف مدختسي يذلا لماكلاب يئابرهكلا بيكرتلا

.EN 1789 + A2 رايعم عم ةبسانم اهنأ ىلع فاعسإلا ليصوت

.اهحئارشب ةنراقم لبق نم اهمادختسا متي مل .جاتنإ ثدحأ يه فاعسإلا تادعمو سديسرم ءادعلا فاعسإلا تارايس

.اهيلع يوتحت يتلا تاقحلملاو تادعملا عم ماجسنا يف لكك ئراوطلا تالاح يف فاعسإلا ةرايس لمعت

ئراوطلا سديسرم

فاعسإ ةرايس بتكا
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EURO 5

قالزنالل داضم ماظن

مجك 1000
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سديسرم
ىضرملا لقن
فاعسا هرايس
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 نيجسكألا ةأفطم ، قيرح ةيافط كانه
.ةعومجملا هذه يف ةلجاع ةدعاسم تاودأو

Lorem Ipsum is simply dummy 

text of the printing and typeset-

ting industry. Lorem Ipsum has 

been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a 

galley of type and scrambled it to 

mamake a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text.

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. 

Lorem Ipsum is simply dummy 

text of the printing and typeset-

ting industry. Lorem Ipsum has 

been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a 

galley of type and scrambled it to 

mamake a type specimen book.

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. 

Also, there is a wedge in order 
to prevent the vehicle to slip 
while it is parked.

 يف ةنقحم تايافن قودنص انه دجوي ، اًضيأ
.ةيبطلا تايافنلا قودنص

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text.

 هذه زيمتت .اهلخاد LED حيباصم ىلع يوتحت ةليوط حيباصم 6 وأ 4 كانه .ضيرملا ةنيباك ةءاضإل نافلتخم ناماظن كانه

 4 وأ 3 كانه .ضيرملا ةروصقم ىلإ اًدانتسا مكحتلا ةحول نم ةلوهسب هب مكحتلا نكمي راهنو يليل عضوب حيباصملا

.حيباصملا يف قئاقر عم ءاضيبلا حيباصملا

2017 2018 2019
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.Citreon و Ducato و Iveco لثم ةفلتخم تاكرام نم عونلا نم فاعسإ ةرايس عنص نكمملا نم

 ةرايس ىلإ قودنص ةفاضإ لالخ نم Mercedes sprinter لكيه عينصت متي :Mercedes Box عون نم فاعسإلا ةرايس
 حاولأ نم عونصم ، قودنص تيبثت متي .ضيرملا لقن وأ ئراوطلا تالاح يف ةدعاسملا ءاوس دح ىلع جتنت نأ نكمي .فاعسإلا
 ةعومجم ىلإ لوصولا نكمملا نم .مم 25 ةبلعلا يف مدختسملا يبناجلا ليكشتلا كمس .فاعسإلا ةرايس لكيه ىلع ، ةريطش
 نيبناجلا نيب ةكرح اهيدل يتلاو ، ةلاقن لمحت ةصنم كانه .ةحضاو ةنازخ ربع فاعسإلا ةرايس جراخ نم ةلاقنلاو نيجسكألا
 ةزهجأو نافجرلا ةلازإ ةزهجأ كانه .ةلوهسب فاعسإلا ةرايس نم جورخلل ةلاقن ةدعاسم لجأ نم ردحنم كانه ، اضيأ .نميألاو رسيألا
.فاعسإلا ةرايس يف يعانصلا سفنتلا

سديسرم قودنص عون
سديسرم قودنص عون
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EN
1789
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اتويوت
فاعسإلا سياه
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فورد
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فورد
سياره اسعاف
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فورد

EN1789
NORMS
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فورد

سيارة إسعاف النقل
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الند
4X4 سيارة إسعاف
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عردم
فاعسا هرايس
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