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الرئيسية

نبذة عنا

المنتجات

قطع الغيار

الصيانا و الدعم الفني

اتصل بنا

مشاريعنا

الخدمات االكترونية

 Northern Advanced" يسرّنا أن نعرفكم بأنفسنا نحن

Establishment" مؤسسة الشمال المتطوره متخصصين في 

.  المصاعد والساللم الكهربائيه  و جميع اعمال االستانلس ستيل -

 نحن نعمل على توريد و تركيب جميع أنواع المصاعد  مصاعد(

, ,  كهربائية  مصاعد هيدروليك  مصاعد بدون غرفة ماكينات  مصاعد,

( , ,  منزليه مصاعد بانوراما مصاعد طعام  رافعات هيدروليكية سواء,

 كانت ايطاليه او صينيه

info@northern-elevators.com.sa

+966 50 0537 676

+966 12 6595 180

 جدة شارع األربعين,

52349 جدة 21563 : ب  . ص

تواصل معنا

تواصل معنا

االسم

البريد االلكتروني

رقم الهاتف

الطلب

ارسال

عمالء نفتخر بهم

مشاريعنا

 وريم ايبسوم دوالر سيت

كونسيكتيتور أدايبا يسكينج,  أميت 

سيت دو أيوسمود تيمبور,  أليايت

 أنكايديديونتيوت البوري ات دوالر ماجنا

, كيواس.  أليكيوا  يوت انيم أد مينيم فينايم

اقرأ المزيد

بانوراما مول
الرياض السعودية,

أبواب المصاعد

كنتروالت

اقرأ المزيد

كونسيكتيتور,  وريم ايبسوم دوالر سيت أميت 

سيت دو أيوسمود تيمبور,  أدايبا يسكينج أليايت

 أنكايديديونتيوت البوري ات دوالر ماجنا أليكيوا .

كيواس نوستريد,  يوت انيم أد مينيم فينايم

أسقف

اقرأ المزيد

كونسيكتيتور,  وريم ايبسوم دوالر سيت أميت 

سيت دو أيوسمود تيمبور,  أدايبا يسكينج أليايت

 أنكايديديونتيوت البوري ات دوالر ماجنا أليكيوا .

كيواس نوستريد,  يوت انيم أد مينيم فينايم

اكسسوارات

اقرأ المزيد

كونسيكتيتور,  وريم ايبسوم دوالر سيت أميت 

سيت دو أيوسمود تيمبور,  أدايبا يسكينج أليايت

 أنكايديديونتيوت البوري ات دوالر ماجنا أليكيوا .

كيواس نوستريد,  يوت انيم أد مينيم فينايم

كبائن

أزرار المصاعد

قطع الغيار

ساللم كهربائية
كونسيكتيتور,  وريم ايبسوم دوالر سيت أميت 

سيت دو أيوسمود تيمبور,  أدايبا يسكينج أليايت
 أنكايديديونتيوت البوري ات دوالر ماجنا أليكيوا .

اقرأ المزيد

رافعات

مصاعد طعام

مصاعد ركاب

منتجاتنا

Hydraشهادة MikelشهادةFanشهادة

ICC شهادة
 شهادة مطابقة للمنتجات

الخاضعة للوائح

تحميل الملف

شهادات االعتماد 

الخدمات والحلول
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كونسيكتيتور أدايبا يسكينج,  أميت 
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 أنكايديديونتيوت البوري ات دوالر ماجنا
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 نوستريد

مقاوالت عامة

 صيانة المصاعد

الكهربائية

 توريد وتركيب

المصاعد 
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