
أسطح مثالية.

ترتيبات فردية.

موثوقية وكفاءة عالية.

طالء األجهزة المنزلية ولصقها وإحكامها

توقعاتك
حلولنا.



نقوم بتقديم أجهزة، ومنظومات، وأنظمة لجميع االستخدامات يف نطاق طالء 

األسطح، وإحكامها، ولصقها لألغراض الصناعية. حلولنا ومنتجاتنا الرائدة متتاز 

بكفائتها، وإنتاجيتها وجودتها املتميزة.

بوصفنا مُصنِّعًا رائدًا لألنظمة التكنولوجية عالية الجودة، فإننا نقدم منظومات طالء 

باستخدام الطالء السائل، ومساحيق الطالء واأللوان كذلك عىل األسطح. بوصفنا أحد 

مقدمي الخدمات القالئل يف هذا السوق، فإننا نقدم رشيحة عريضة من املنتجات 

والتقنيات لسلسلة اإلنتاج بأرسها، بدايةً من التزويد باملنتجات مرورًا بعمليات الخلط، 

والتحريك، والضبط حتى تنفيذها بالشكل األمثل عىل األسطح. مبدؤنا هو االستخدام 

الفعال للموارد، بأقىص درجات الجودة، واالقتصادية - يف كل مرة.

نقبل التحديات.
مجموعة WAGNER GROUP: ماركات ضخمة - أداء قوي

WAGNER مركز التطوير

مركز التطوير WAGNER املجهز بشكلٍ حديث يقوم 

بوضع املعايري يف تطوير املنتجات والحلول فيام يتعلق 

بصناعة طالء األسطح - سيان إذا كان ذلك الفكرة األوىل، 

أو بداية سلسلة إنتاج. مركز التطوير WAGNER يضمن 

كذلك الحفاظ عىل كل املعايري والتعليامت الدولية 

والوطنية يف إطار تطوير املنتجات.

WAGNER خدمات

دائمًا إىل جانبك - شبكة خدمات WAGNER. تقدم رشكة 

WAGNER لعمالئها خدمات عىل مستوى العامل. يف مقراتنا 
تجد دائمًا مسؤول التواصل املناسب ليجيب عن كل 

األسئلة التقنية.

كام أننا ننصح بالتنفيذ املنتظم لعمليات الرقابة الوقائية 

والصيانة االحتياطية لنظامك. ولذلك الغرض توجد العديد 

من الخدمات املوثوقة واملؤهلة متاحة لك )مثل عقود الصيانة، 

والرقابة عىل درجة املوثوقية التشغيلية(.

WAGNER مركز تكنولوجيا

 WAGNER يف مقرنا مبدينة ماركدورف يحتوي مقر رشكة
عىل مركز تكنولوجيا عىل مساحة تبلغ 1.400 م² للطالء 

بالسوائل واملساحيق. مركز الخربات الخاص بنا واملختص 

بالطالء بالدهان ).WAGNER S.p.A( له مقره يف مدينة 

فاملدريرا بإيطاليا.

يُستخدَم املركز ألعامل تطوير املنتجات الخاصة بنا، 
وألهداف التدريب، كام أنه يف الوقت ذاته متاح دائمًا 

ملُصنِّعي املنتجات، والقامئني عىل أعامل الطالء؛ ليك 
يستطيعوا تطوير نتائج عمليات الطالء بالتعاون مع 

معامالت عمليات WAGNER وضوابط النظام بالشكل 

األمثل.

WAGNER دعم المبيعات

تحتوي رشكة WAGNER عىل شبكة واسعة من رشكاء 

التوزيع املؤهلني عىل نطاق العامل.

وفقًا للتخصص فإننا ال نقوم بتوريد املكونات وقطع الغيار 

فحسب، بل إننا نقوم كذلك بتوفري الحلول وخدمات 

مشورة االستخدام املختلفة. للمعلومات حول أقرب بائع 

 تابع 

www. :منك، قم بزيار موقعنا اإللكرتوين WAGNERلـ

wagner-group.com



اللصق، اإلحكام، والتغطية بالزجاج

ال تتيح حلول اللصق والطالء لدينا لنا فرصة الدمج 
بني مواد جديدة وجودة أفضل فحسب، بل تتيح لنا 

كذلك تقليل حجم املنتجات ووزنها يف عمليات اإلنتاج 

املبسطة.

مجاالت االستخدام:

املوقد •

أجهزة امليكروويف  •

الغساالت  •

املجففات  •

املربدات  •

الثالجات •

غساالت األطباق •

احصل على سطحٍ رائع
يجب أن تفي األجهزة المنزلية بأعلى متطلبات الجودة واألمان. تقدم شركة WAGNER الحلول المثالية ألعمال الطالء، واللصق، 

واإلحكام للحصول على النتائج المثالية - ليس فقط في إطار المجال البصري، بل كذلك فيما يتعلق بحماية األسطح.

الطالء بالمساحيق

نقدم مجموعة كبرية من الحلول املُفصَّلة لعمليات 

الطالء باملساحيق، وعمليات الطالء باملينا. حيث 

تتميز هذه الحلول باختالفها، وتغري األلوان الرسيع 

بها، وطريقة تنظيفها غري املعقدة، ونظام اسرتداد 

املسحوق الصديق بالبيئة بها.

مجاالت االستخدام:

املوقد املدمج )مساحيق طالء املينا( •

موقد الغاز-الشبكات )مساحيق طالء املينا(  •

ملحقات املوقد املسطح •

أجهزة امليكروويف •

  أجهزة تسخني املياه الداخلية والخارجية  •
)مساحيق طالء املينا(

مواسري األفران )مساحيق طالء املينا( •

عنارص التسخني، والتربيد )عمليات الطالء باملساحيق( •

الغساالت، واملجففات، وغساالت األطباق  •

تقدم مجموعة WAGNER ملُصنِّعي األجهزة املنزلية حلوالً مُفصَّلة 

للحصول عىل أسطح عالية الجودة وعمليات إنتاج موثوقة. تتناسب 

منتجاتنا املُستخدَمة يف عمليات الطالء، واللصق، واإلحكام مع مجموعة 

كبرية من مختلف املكونات البالستيكية، والزجاجية، واملعدنية، والعنارص 

الكهربائية، وأجزاء التزيني. تضمن خدمة العمالء املوثوقة لدينا عمرًا 

افرتايضًّا طويالً للمنتج، وأرباحًا عالية لرشكتك.

الطالء السائل

تقدم رشكة WAGNER املكونات والحلول 

للطلبات األوتوماتية واليدوية للطالء السائل 

باملينا، واملحتوية عى سوائل كذلك، وأعامل 

الطالء املعتمد عىل املياه. إنتاج أسطح موثوقة 

مقاومة للتآكل هو محور اهتاممنا.

مجاالت االستخدام:

املكونات البالستيكية •

موقد الطبخ )الطالء السائل باملينا( •

الشبكات )الطالء السائل باملينا( •

مشغل اللحام )الطالء السائل باملينا( •



الغساالت واملجففات 

النطاقات الخارجية )يتم الطالء باملساحيق املعيارية(، والتغطية 

)بالطالء السائل(. استخدامات اللصق هي عدة أشياء من بينها 
 أعامل التغطية، وألواح األبواب، واملكثفات، 

وعند لصق ثقل موازن، وعنارص تخميد.

الشبكات ومشعل اللحام

ميكن طالء الشبكات 

باستخدام الطالءات السائلة 

واملساحيق، بينام ميكن طالء 

مشاعل اللحام بالطالء السائل 

باملينا.

املوقد

يتم طالء العنارص املقاومة للحرارة، التي تتعرض لجهد ميكانييك 

بطالء املينا، وعنارص التزيني )بألوان مختلفة( بشكلٍ أسايس 

باستخدام طالء املساحيق املعياري. تتم عملية طالء بعض أجزاء 

امللحقات بعينها باستخدام الطالء السائل. تربط عمليات اللصق 

واإلحكام العنارص مع اإلطارات املعدنية.

عون بالمتطلبات العالية من ناحية وضع تصميمات  تحتاج األجهزة المنزلية كبيرة الحجم إلى أسطح مثالية. يجب أن يفي المُصنِّ
جذابة، وتحقيق العمر االفتراضي الطويل لمنتجاتهم. تضمن حلول اللصق والطالء المتميزة لشركة WAGNER النتائج المثالية في 

هذه النطاقات.

حلول لألجهزة المنزلية كبيرة الحجم

تنفيذ عملية الطالء بالمساحيق 

WAGNER األوتوماتية لشركة

املسدسات األوتوماتيكية لرشكة 

WAGNER تعمل عىل تحقيق نتائج 
رائعة ألسطح بنسب نقل عالية 

للمواد. حيث إنها تتبع الطبيعة 

الهندسية للقطعة بشكلٍ أوتوماتييك 

وبأعىل دقة ممكنة. 

تقنيات التنفيذ منخفضة 

WAGNER الضغط من شركة

تقدم رشكة WAGNER مسدسات 

الرش الهوائية اليدوية واألوتوماتيكية 

املزودة بدعمٍ للكهرباء الساكنة أو 

من دونه. تضمن مسدسات الرش 

هذه أعىل جودة لألسطح، وأدق طالء 

بالرش املهبطي.

 WAGNER شركة

CoatMaster نظام

يتيح نظام CoatMaster عمليات 

القياس املستمرة لشدة الطالء 

املرغوبة لدرجة التصلب. تتم مواءمة 

كمية املسحوق سواءً إذا تخطت 

درجة الصالبة الحد املرغوب به، أو 

إذا مل تتخطاها كذلك.

 REiNhARdt tEChNiK
ContiPro

نظام ContiPro هو تطبيق قياس 

مزدوج املكونات يُستخدَم ألعامل 

اللصق، واإلحكام، والتزجيج. يتواءم 

النظام بالشكل األمثل مع إعداد كميات 

املواد األصغر حجمًا مع أعىل درجات 

من الدقة والقابلية إلعادة اإلنتاج.

الثالجات

عادة يتم طالء األلواح املسطحة بالطالء املسحوق، بينام 

يُستخدَم الغراء يف مقابل ذلك مع أجزاء امللحقات ومواد 
تخميد فتحة التهوية. نقاط قوتنا: لصق األجسام وإحكامها، 

وتنفيذ مهام العزل، ولصق أرشطة التزيني، ولصق املقابض.

املوقد

تندرج ضمن عمليات الطالء املمكنة طالء النطاقات الداخلية 

للفجوات )الطالء باستخدام املساحيق املينا( والنطاقات الخارجية 

للموقد )استخدام الطالء(. ويندرج ضمن مجاالت االستخدام األخرى 

عملية لصق الخزف الزجاجي ملوقد الطبخ واألبواب الزجاجية.



أجهزة التسخني والتربيد

تحتاج املنتجات الخاصة بالنطاق الخارجي مثل مواسري الترصيف واملراوح 

إىل تجهيزة حامية من األشعة فوق البنفسجية. عنارص التزيني )التي 

تتكون من ألوان مختلفة( يتم طالؤها عمومًا باستخدام مساحيق الطالء، 

وبعض أجزاء امللحقات األخرى بالطالء السائل. تربط عمليات اللصق 

واإلحكام العنارص مع اإلطارات املعدنية.

امللحقات 

أغلب أجزاء امللحقات يتم طالؤها 

بالطالء السائل، حيث إنها تحتوي 

عىل مكونات من البالستيك.

الدفايات

تنتج مساحيق الطالء نتائج تزيينية، كام أنها موجودة 

يف الكثري من األلوان املختلفة.

تضمن التقنية عالية الجودة لشركة WAGNER درجات قوة الطالء القابلة للضبط. تقدم تقنيات التنفيذ وحلول اللصق لشركة 
WAGNER للعمالء أعمال دعم شاملة لخطوط التصنيع الخاصة بها.

حلول ألجهزة التبريد والتدفئة

WAGNER تقنية المقصورة

عن طريق تشكيلتنا من أنظمة 

املقصورات البسيطة للمستجدين، 

واملصانع الصغرية وصوالً إىل 

منظومات الطالء األوتوماتيكية 

بالكامل باالندماج مع أنظمة 

الطالء القبلية والبعدية، فإننا نقدم 

الحلول املثالية لتغيري اللون برسعة، 

واالستخدام الفعال للمسحوق.

WAGNER مراكز المساحيق

مركز املساحيق هو لُب اإلمداد 

باملساحيق، ويضمن توفر كمية 

املسحوق الرضورية من الحزمة 

األصلية لكل جهاز استخدام عىل 

حدة.

تقنيات التنفيذ منخفضة 

WAGNER الضغط من شركة

تقدم رشكة WAGNER مسدسات 

الرش الهوائية اليدوية واألوتوماتيكية 

املزودة بدعمٍ للكهرباء الساكنة 

أو من دونه. تعمل هذه األجهزة 

عىل تحقيق جودة األسطح املثالية 

يف عمليات الطالء بالرش املهبطي 
وأحجام القطرات األصغر. 

 REiNhARdt tEChNiK
ContiPro

نظام ContiPro هو تطبيق قياس 

مزدوج املكونات يُستخدَم ألعامل 

اللصق، واإلحكام، والتزجيج. يتواءم 

النظام بالشكل األمثل مع إعداد 

كميات املواد األصغر حجمًا مع أعىل 

درجات من الدقة والقابلية إلعادة 

اإلنتاج.



التطبيقات كاملة األوتوماتيكية تقدم حماية فعالة من التآكل. تضمن مساحيق الطالء بالمينا عمليات طالء داخلية ثابتة، بينما تكون 
المنطقة الخارجية مطلية بمساحيق الطالء المعيارية للحصول على سطح مميز من الناحية البصرية )عادة يكون أبيض اللون(.

حلول لمعدات المياه الساخنة

WAGNER أنظمة حركة

 WAGNER تحتوي رشيحة منتجات

لتقنيات الحركة عىل كل املجاالت املهمة 

لتحقيق نتائج الطالء املتميزة. نقدم حلول 

وأنظمة مختلفة لكل استخدامات الطالء.

تنفيذ عملية الطالء بالمساحيق 

WAGNER األوتوماتية لشركة

املسدسات األوتوماتيكية لرشكة 

WAGNER تعمل عىل تحقيق نتائج 
رائعة ألسطح بنسب نقل عالية 

للمواد. حيث إنها تتبع الطبيعة 

الهندسية لقطعة الشغل بشكلٍ 

أوتوماتييك بأعىل درجة دقة. 

2K WAGNER أنظمة

باستخدام منظومات املعايرة والخلط

 ،TwinControl, FlexControl Smart
2K CoMFoRT و2K Cobra تقدم 

رشكة WAGNER سلسلة منتجات عالية 

القدرة اإلنتاجية تفي مبتطلبات العديد 

من مجاالت االستخدام الصناعية. 

الحامية من التآكل 

تطبيقات أوتوماتيكية بالكامل يف معدات املياه الساخنة بطالء 

مسحوق املينا كحامية من التآكل.

أجزاء للنطاق الخارجي

غالبًا تكون هذه األجزاء مدهونة بطالء من املسحوق بأحد األلوان 

)أبيض( ليك تضيف مظهرًا برصيًا متميزًا للسطح.

أجزاء امللحقات البالستيكية 

مبا أن قطع التشغيل البالستيكية ال ميكن أن تخضع لعمليات طالء 
باملساحيق الصلبة، يتم معها استخدام الطالء السائل ذي درجة 

سُمك قليلة.

العزل

لصق رغاوي العزل واألجزاء امللحقة.

 REiNhARdt tEChNiK
ContiPro

نظام ContiPro هو تطبيق قياس 

مزدوج املكونات يُستخدَم ألعامل 

اللصق، واإلحكام، والتزجيج. يتواءم 

النظام بالشكل األمثل مع إعداد 

كميات املواد األصغر حجمًا مع أعىل 

درجات من الدقة والقابلية إلعادة 

اإلنتاج.



يمكن حماية المواسير من درجات الحرارة العالية الداخلية والخارجية عن طريق طالئها بمسحوق طالء المينا. في بعض الحاالت 

يتم طالء النطاق الخارجي ألسباب جمالية باستخدام مسحوق طالء المينا. باعتباره بديالً لشفاط المطبخ المصنوع من الحديد الصلب 

يمكن استخدام العديد من األشياء المطلية األخرى. 

حلول مواسير التصريف

WAGNER مراكز المساحيق

يتيح مركز مساحيق الطالء باملينا 

عمليات تبديل األلوان الرسيعة 

ملنظومات الطالء، كام يتميز بدرجة 

املرونة العالية فيام يتعلق باللون 

واملنتج.

 REiNhARdt tEChNiK
eZbotic

eZbotic هي خاليا عمليات أوتوماتيكية 
معيارية ميكن ضبطها مع أنظمة القياس 

واملعايرة املختلفة ليك ميكننا دائمًا توفري 

الرشوط املثالية ملتطلبات العمل املعنية. 

بفضل مرونتها ميكن استخدام الخلية يف 

استخدامات اللصق، واإلحكام، والحقن 

املختلفة.

نظام SuperCube لشركة 

WAGNER
يتيح نظام SuperCube بفضل تقنية 

السحب واملقصورة املصنوعة من 

بويل فينيل الكلوريد توليفة متميزة 

من املسحوق الجديد واملُعَاد إنتاجه.

5000 GA WAGNER
مسدسات GA 5000 األوتوماتيكية العاملة 

بالكهرباء الساكنة هي الحل املثايل ملتطلبات 

األمتتة يف صناعة الطالء. يتيح املسدس 

االستخدام األكرث فعالية للمواد مقارنةً بطرق 

التنفيذ املعتادة. بطريقة مدمجة مع وحدات 

التحكم الجديدة EPG 5000، يتم تقليل 

استخدام املواد عن طريق االستخدام األمثل.

شفاطات املطبخ

تتم مواءمة شفاط املطبخ مع لون عنارص املطبخ األخرى أو 

يتم طالؤه ألسباب جاملية مبسحوق أو سائل الطالء. 

مواسري الفرن 

تعمل عمليات الطالء باستخدام مساحيق املينا عىل الحامية 

من الحرارة وتضمن درجة تَحمُّل عالية.



لحماية الجسم الرئيسي ألجهزة الشواء من درجات الحرارة العالية )من الداخل ومن الخارج( يكون من الضروري استخدام 
مساحيق الطالء من المينا. في بعض الحاالت يتم طالء النطاق الخارجي باأللوان ألسباب جمالية باستخدام مسحوق الطالء 

المعياري.

حلول ألجهزة الشواء

مقصورات الطالء بالمينا 

يتيح لنا تأثري نظام الشفط املمتاز 

ألنظمة االسرتجاع الخاصة بنا توليفة 

مثالية من املساحيق، وبيئة نظيفة، 

ودخوالً سهالً للمقصورة.

Air treatment Group
مع رشكة ATG ميكنك التحكم يف 

الرطوبة ودرجة حرارة الجو التي لها 

عالقة مع نظام الطالء باملينا، بهدف 

تحسني نتائج العملية.

اإلنسان اآللي ذو 

المحاور الثالثة 

باستخدام اإلنسان اآليل ذو املحاور 

الثالثة تُحقَّق نتائج ممتازة عن 

طريق استخدام الثالثة محاور أثناء 

 عملية التطبيق.

- انبعاثات أقل
-  مشاكل حرق أقل

تصميم األجسام

يف حاالت الطالء املكون من طبقتني يُستخدَم 
طالء املينا السائل مع مسحوق طالء للحصول 

عىل درجة لون فاتحة بشكلٍ مميز.

مقاومة الحرارة

مساحيق الطالء امللونة املصنوعة من املينا تحمي أجهزة الشواء 

نفسها من درجات الحرارة العالية. يتم وضع طبقتني من الطالء 

عىل قطع التشغيل - إما بالطريقة املعيارية بالتصليب بعد خطوة 

الطالء، وإما بتقنية Coat 2 Coat الخاصة بنا، التي تجعل من 

عملية التصليب خطوة زائدة.

WALthER PiLOt 
AR-700 WA

 WA تم تطوير املسدس األوتوماتييك

AR-700 خصوصًا لالستخدام مع املواد 

الكاشطة. املسدس الرشاش متوفر، وفقًا 

لالستخدام املرغوب به، سواءً بالضبط 

الداخيل أو الخارجي. يوجد العديد من 

الفوهات املناسبة لالستخدام املختلفة.



تتيح جودة أنظمة شركة WAGNER درجة مرونة وجودة عالية في المنتجات، وتغيير سريع لأللوان، ونتائج عمليات عالية الجودة في 
االستخدامات الخاصة بالتزيين. 

حلول لألجهزة المنزلية الصغيرة

تنفيذ أعمال الطالء بالمسحوق 

WAGNER شركة

تقدم مسدسات الطالء باملساحيق 

الخاصة برشكة WAGNER درجة 

كفاءة وإتقان عالية مع متطلبات 

الطالء اليدوية واألوتوماتيكية. 

.C.A تقنيات مسدسات الرش 
الهوائي األوتوماتيكية

.C.A.T املسدسات األوتوماتيكية تدمج بني 
درجات الجودة العالية وأفضل جودة يف 

عمليات الطالء بالرش املهبطي. حيث إنها 

تتواءم مع االستخدامات املختلفة، وتتيح 

طرق مختلفة من الطالء بالرش املهبطي. 

وباإلضافة إىل ذلك توجد مجموعة كبرية من 

امللحقات.

وعاء الضغط 

 WALthER PiLOt
باستخدام أوعية الضغط الخاصة بنا 

يتم دعم املواد الخالية من النبض 

للحصول عىل نتائج رش متميزة. 

باختالف مسدسات الطالء بالرش 

املهبطي للهواء التقليدية ال توجد 

هنا عملية امللء الالحقة لوعاء 
التدفق أو وعاء الضغط التي تستهلك 

الوقت. 

 REiNhARdt
ContiFlow Robot

ContiFlow Robot هو مفهوم منوذجي 
ومرن لألنظمة األوتوماتيكية الفردية. 

ميكن دمج مكونات املعايرة والخلط 

املختلفة يف مفاهيم األنظمة واملاكينات. 

مع هذا اإلنسان اآليل تستطيع االستفادة 

من الحلول املتكاملة متامًا فيام يتعلق 

باستخدامات املعايرة والخلط.

أدوات املطبخ الكهربائية

ماكينة القهوة، والخالط، وماكينة عمل الوافل- ميكن 

طالؤها بأي يشء باستخدام مساحيق الطالء والطالء 

السائل.

الطالء السائل

استخدامات الطالء السائل للحصول عىل نتائج ذات درجة 

ملعان عالية ودرجة صالبة ميكانيكية.

اللصق واإلحكام

لصق خزانات املياه وغرف التخميد وإحكامها باستخدام 

.2K 1 أوK السليكون



"مع حلول شركةWAGNER يمكننا تحقيق عمليات إنتاج 
بتكلفة مثالية."

توفر رشكة WAGNER لألجهزة، واملنظومات، واألنظمة لكل مجاالت طالء 

األسطح الصناعية أعامل اإلحكام واللصق. حلولنا ومنتجاتنا املبتكرة متتاز 

بالجودة، والفعالية، واإلنتاجية.

املميزات التي تحصل عليها:

 إطار منتجات كامل ملجاالت االستخدام يف حاالت الطالء السائل والطالء باملساحيق،  �
وعمليات اإلحكام، واللصق.

منتجات وأنظمة ذات جودة عالية، وطويلة العمر االفرتايض. �

حلول مُفصَّلة للمتطلبات الفردية، وإدارة فردية متخصصة موجهة. �

خدمات دعم وتدريب شاملة. �

 موجودون عىل مستوى العامل بفضل مقراتنا املوجودة دويلًا، وشبكة التوزيع لدينا. �
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www.wagner-group.com

J. Wagner ش.ذ.م.م.
حلول صناعية

Markdorf 88677-D
هاتف رقم 0 - 505 7544 )0( 49+ 

www.wagner-group.com

Walther Spritz- und Lackiersysteme ش.ذ.م.م.
30 - 18 Kärntner Straße

Wuppertal 42327-D
هاتف رقم 0 - 787 202 )0( 49+

www.walther-pilot.de

Reinhardt-Technik ش.ذ.م.م.
3 Waldheimstraße

Kierspe 58566-D
هاتف رقم 0 - 666 2359 )0( 49+

www.reinhardt-technik.de

C.A. Technologies
 Coating Atomization Technologies

 S. Arthur Ave. 337

 80027 Louisville, Co
هاتف رقم 4498 820 888 1+

www.spraycat.com

Wagner S.p.A.
109,Via Santa Vecchia

Valmadrera )LC( - Italien 23868

هاتف رقم 100 210 341 )0( 39+

www.wagner-group.com

WAGNER Systems Inc. 
  300 Airport Road, Unit 1 

60123-1600  Elgin, IL - USA 
T +1 )0( 630 503-2400 

www.wagner-group.com

WAGNER Spraytech Co., Ltd. 
1F, No. 58, 3rd Jiangchang Road 

  200436 Shanghai - China 
 هاتف رقم 888 433 60 21 )0( 86+

www.wagner-group.com


