
Spares and Repairs 

 Pecibord  S400
بيسي بورد أس 400 

Liftmaster Wamger 110-220 Volt
جير ماكينه ليفت ماستر 110 - 220 فولت

Liftmaster Machine 110 Volt
ماكينه ليفت ماستر 110 فولت

Liftmaster Machine 220 Volt
ماكينه ليفت ماستر 220 فولت

Machine R400
ماكينه آر 400

  Steelgear R800
ستيل جير ماكينه آر 800

Machine Dinamo R800 
دينمو  ماكينه آر 800

Pecibord R800 
 بيسي بورد آر 800

Liftmaster Limt Switch 
ليمت سويتش ماكينه ليفت ماستر

Transfarmer R800
محول كهرباء ماكينه آر 800

Automatic Doorsلألبواب األوتوماتيكية

نحن نهتم Automatic Doorsلألبواب األوتوماتيكية

هاتف : ٤٥٤٩٩١٦ ٠١١ حتويلة ٢٤٨ - ٢٨٧ فاكس : ٤٥٠٣٩٤٥ ٠١١ جوال : ٠٥٤٦٦١١٥٨٦/ ٠٥٤٠٦٦٩٤٤٧
Tel.: 011 4549916 Ext. 248 - 287 Fax: 01104503945 Mob.: 0546611586 / 0540669447

Liftmaster Pecibord
بيسي بورد ليفت ماستر

قطـع الغيـار والصـيانـة

Fury Machine S400
ماكينه فيوري أس 400



Liftmaster Almoinum Chain Look
قفل جنزير المونيوم ماكينه ليفت ماستر

Steel Brackt (widget)
براكيت معدني للباب الرول

Manual rope
حبل مانوال

Ring Gear R800
 رنج جير لماكينه آر 800

Center Lock
سنتر لوك لباب رول

Remote Control R800
 ريموت كنترول آر 800

Remote Control Liftmaster 110 VOLT
 ريموت كنترول ليفت ماستر 110 فولت

Remote Control Liftmaster 220 Volt
 ريموت كنترول ليفت ماستر 220 فولت

 Remote Control R700 O.M
 ريموت كنترول آر 700

Remote Control Liftmaster 220 Volt 
 ريموت كنترول

Remot  Control S400
 ريموت كنترول أس 400

Remote Control R700  N.M
 ريموت  كنترول آر 700

Remote Control Liftmaster 110 Volt 
 ريموت كنترول 110 فولت

Liftmaster Blasteik Chain Look
قفل جنزير بالستيك ماكينه ليفت ماستر

Blasteik Dram 
درام بالستيك للباب الرول

يعطى عمالؤنا الكرام فترة ضمان على ا�بواب لمدة سنتين ، السنه ا�ولى شاملة 
لقطع الغيار و العيوب المصنعيه ، والسنة الثانية تشمل ا¡صالح فقط. 

يتم  السريعة، حيث  الصيانة  ا�وتوماتيكية عن غيرها بخدمة  الزامل  أبواب  تتميز 
تلبية جميع طلبات أعمال الصيانة خالل 24 ساعة من تاريخ التبليغ عن أي أعطال في 
ا�بواب. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم صيانة ا�بواب على الرقم التالي:

Our customers enjoy an extended two years warranty and 
a swift maintenance service during which the technicians 
are dispatched to the location within 24 hours of the service 
call. For more information, please call the maintenance 
department at: 

Maintenance
الصيانة

هاتف: 4549916 حتويله 248/ 287
جوال : 0546611586/ 0540669447

أو االتصال على الرقم المجاني التالي:122 2212 800        
 

Tel.:4549916 Ext 287 \ 248
Mob.: 0546611586 / 0540669447

Or call the toll free number at: 800 122 2212

 Liftmaster chain Track
جنزير ماكينه ليفت ماستر

Cameras Door OHD 110 & 220 Volt
كاميرا ت لباب امريكي 110 و 220 فولت

Wallcontrol R800
كنترول  آر 800

Wallcontrol S400
كنترول  أس 400


