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أنشأنا شركتنا كشركة عائلة في سنة 1987 و الیوم نحن معكم بخبرة تقدر اكثر من 30 سنة في مجال لوازم النسیج و 
 .الخیاطة. بصفتنا الجیل الثالث لعائلتنا نحن نتشرف بخدمتكم

.ھدفنا ھو المحافظة على القیم التجاریة و األخالقیة الموروثة من طرف عائلتنا و نقلھا بفخر لألجیال القادمة

تتم صناعة بضاعتنا في أحدث المنشأت المختصة و جودتنا تتم مراقبتھا عن قرب في كل مرحلة من الصناعة. و بفضل 
 .نظام تخزیننا الحدیث لدینا اسرع الخدمات في مجالنا، حیث یمكن ان یكون تاریخ تسلیمنا في نفس الیوم

 .من غیر تركیا، بضاعتنا یتم تصدیرھا ألكثر من 28 بلد على غرار اوروبا افریقیا و اسیا

 .المعروفین عالمیا TAL'S و كباسین  SBS تحت سقف شركتنا یجد زبائننا سحاباتنا من ماركة 

 .نشكركم على اھتمامكم و اختیاركم لنا و نأمل في العمل معا في المستقبل القریب

مع تحیاتنا، 
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 :اختیار المواد الخام

نحاس 
فوالذ اینوكس مضاد للصدأ 

فوالذ عادي مضاد للصدأ و اإلكثر طلبا 

مجال اإلستعمال

مالبس األطفال و الرضع
مالبس العمل 

المناشف و تغلیف األسرة 
األقمصة 

الشمسیات و المعاطف
قطع السیارات 

 .بضائع القرطاسیة

 :مالحظة
یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف و تفاصیل اخرى.  األبعاد و المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات 

.اكثر
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كبسون سعودي 7.8 مم 

كبسون سعودي 8.5مم 

كبسون سعودي 9.5مم 

كبسون سعودي 10.5مم 

كبسون سعودي 15مم 

كبسون سعودي 21مم 

الشوكة 7.8مم االنثى 8.5مم الذكر 8.5مم الشوكة 7.5مم

االنثى 8.5مم الذكر 8.5مم الشوكة 8.2مم الشوكة 8.2مم

الشوكة 9.2مم الذكر 9.5مم االنثى 9.5مم الشوكة 9.2مم

االنثى 11مم الذكر 11مم الشوكة 10.1مم الشوكة 10.1مم

الذكر 15مم الشوكة 15مم  االنثى 15مم الشوكة 15مم

االنثى 20مم الذكر 20مم الشوكة 21مم الشوكة 21مم
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   كبسون سعودي كاب 

 :اختیار المواد الخام

نحاس 
فوالذ اینوكس مضاد للصدأ 

فوالذ عادي مضاد للصدأ و اإلكثر طلبا 

مجال اإلستعمال

مالبس األطفال و الرضع
مالبس العمل 

المناشف و تغلیف األسرة 
األقمصة 

الشمسیات و المعاطف
قطع السیارات 

 .بضائع القرطاسیة

 :مالحظة
یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف و تفاصیل اخرى.  األبعاد و المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات 

.اكثر
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شوكة 6.8 مم

كبسون سعودي كاب 7.5 مم

كاب 7.5 ممانثى 7.5 مم ذكر 7.5 مم

ذكر 7.8 مم شوكة 7.8 مم كاب 8.5 ممانثى 7.8 مم 

ذكر 9.5 مم شوكة 9.2 مم كاب 10 ممانثى 9.5 مم

ذكر 10.8 ممشوكة 10.5 مم كاب 11.5 ممانثى 10.8 مم

ذكر 15 مم شوكة 15 مم كاب 15 ممانثى 15 مم

كاب 21 ممانثى 20 مم ذكر 20 ممشوكة 21 مم

كبسون سعودي كاب 8.5 مم

كبسون سعودي كاب 9.5 مم

كبسون سعودي كاب 10.5 مم

كبسون سعودي كاب 15 مم

كبسون سعودي كاب 21 مم
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كباسین سعودي صدف 

مجال اإلستعمال

مالبس األطفال و الرضع

مالبس العمل 

المناشف و تغلیف األسرة 

األقمصة 

الشمسیات و المعاطف

قطع السیارات 

 .بضائع القرطاسیة

مالحظة :

یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف و تفاصیل اخرى.  األبعاد و المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات 

.اكثر
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كباسین سعودي صدف 7.5مم 

كباسین سعودي صدف 8.5مم 

كباسین سعودي صدف 9.5مم 

كباسین سعودي صدف 10.5مم  

كباسین سعودي صدف 15مم 

كباسین سعودي صدف 21مم 

صدف 7.5ممانثى 7.5مم ذكر 7.5ممشوكة 6.8مم

ذكر 8.5مم شوكة 7.8مم صدف 8.5ممانثى 8.5مم

ذكر 8.5ممشوكة 9.5مم صدف 9.5ممانثى 9.5مم

ذكر 10.8مم شوكة 10.5مم صدف 11.5ممانثى 10.8مم

ذكر 10.8ممشوكة 10.5مم صدف 15ممانثى 10.8مم

ذكر 15ممشوكة 15مم صدف 21ممانثى 15مم
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كباسین كالسیك 

 :اختیار المواد الخام

نحاس 
فوالذ عادي مضاد للصدأ و اإلكثر طلبا

حدید األرخص من ناحیة السعر 

مجال اإلستعمال

مالبس األطفال و الرضع
مالبس العمل 

المناشف و تغلیف األسرة 
األقمصة 

الشمسیات و المعاطف
قطع السیارات 

 .بضائع القرطاسیة

 :مالحظة
یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف و تفاصیل اخرى.  األبعاد و المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات 

.اكثر
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 vt2كباسین 

كباسین 54 

  Mini كباسین 61  

 Mini كباسین ألفا 

كباسین 61  

كباسین ألفا

كاب 10مماإلنثى 10ممالذكر 9.1ممالمسمار 9مم

كاب 12.5مماإلنثى 12ممالذكر 11ممالمسمار 10.5مم

كاب 12.5مماإلنثى 11مم الذكر 10.6مم المسمار 10.7مم

كاب 15مماإلنثى 13.6ممالذكر 11ممالمسمار 11.1مم

كاب 15مم اإلنثى 13.5ممالذكر 14مم المسمار 13مم

كاب 15مماإلنثى 15ممالذكر 14مم المسمار 12.5مم
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كباسین حدیثة
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66 Snap 

88 Snap 

كبسون سعودي حدیث 

الكاب ذو قطر 14مم. األنثى 11.5مم. الذكر8.1مم. المسمار 7.4مم

:اختیار المواد الخام
 .نحاس + زماك

 :مجاالت اإلستعمال
 .المعاطف و الجاكت. العبائة

المحافض الیدویة، القفازات و المالبس الجلدیة
 .التطریز و األقمصة

 :مالحظة
یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف و تفاصیل اخرى.  األبعاد و 

.المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات اكثر

الكاب ذو قطر ١٥مم. األنثى ١٣٫٣مم. الذكر٩٫٤مم. المسمار ٩٫٨مم 

:اختیار المواد الخام
 .نحاس + زماك

 :مجاالت اإلستعمال
 .المعاطف و الجاكت. العبائة

المحافض الیدویة، القفازات و المالبس الجلدیة
 .التطریز و األقمصة

 :مالحظة
یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف و تفاصیل اخرى.  األبعاد و 

.المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات اكثر

:اختیار المواد الخام
 .نحاس + زماك

 :مجاالت اإلستعمال
 .المعاطف و الجاكت. العبائة

المحافض الیدویة، القفازات و المالبس الجلدیة
 .التطریز و األقمصة

 :مالحظة
یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف والطالء و تفاصیل اخرى.  األبعاد و 

.المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على معلومات اكثر



12

األیالت 

 :اختیار المواد الخام

نحاس 
فوالذ عادي مضاد للصدأ و اإلكثر طلبا

حدید األرخص من ناحیة السعر 

 :مجاالت اإلستعمال

الحقائب 
المالبس الجلدیة / القفازات 

احذیة
 .مالبس ریاضیة و معدات التخییم

مالبس 
ستائر 

قرطاسیة
ألبسة و معدات بحریة 

 :مالحظة
 .القطعة الثانیة من األیالت متوفرة بالستیك

یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف والطالء و تفاصیل اخرى.  األبعاد و المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على 
.معلومات اكثر



ایالت 66 

القطر الخارجي 62مم  القطر الداخلي 40مم اإلرتفاع 10مم 

ایالت  31

القطر الخارجي 29مم  القطر الداخلي 16.3مم اإلرتفاع 8مم 

ایالت  28

القطر الخارجي 25مم  القطر الداخلي 12.8مم اإلرتفاع 7.6مم 

ایالت  24

القطر الخارجي 18.8مم  القطر الداخلي 9مم اإلرتفاع 6.7مم 

ایالت  5

القطر الخارجي 15مم  القطر الداخلي 8.1مم اإلرتفاع 5.9مم 

ایالت 4

القطر الخارجي 11.8مم  القطر الداخلي 6.2مم اإلرتفاع 7مم 

ایالت  3

القطر الخارجي 10مم  القطر الداخلي 5مم اإلرتفاع 6.2مم 

ایالت  2

القطر الخارجي 8.5مم  القطر الداخلي 4.5مم اإلرتفاع 5.8مم 

ایالت  1.7

القطر الخارجي 7مم  القطر الداخلي 3.7مم اإلرتفاع 4.8مم 

13

ایالت 
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R�vet 

نحاس 
حدید األرخص من ناحیة السعر 

 :مجاالت اإلستعمال

الحقائب 
المالبس الجلدیة / القفازات 

احذیة
 .مالبس ریاضیة و معدات التخییم

مالبس 
ستائر 

قرطاسیة
ألبسة و معدات بحریة 

 :مالحظة

یرجى التواصل لتفاصیل التغلیف والطالء و تفاصیل اخرى.  األبعاد و المودیالت تحتلف یرجى مواصلتنا للحصول على
. معلومات اكثر
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R�vet 

:رقم 0 
قطر الكاب 6مم / ارتفاع الكاب 3.7مم/ قطر المسمار 7مم  / ارتفاع المسمار 7.1مم 

 :رقم 33 
قطر الكاب 7مم / ارتفاع الكاب 3.9مم/ قطر المسمار 6.9مم  / ارتفاع المسمار 7.1مم 

 :رقم 33.5
قطر الكاب 9مم / ارتفاع الكاب 3.7مم/ قطر المسمار 8.1مم  / ارتفاع المسمار 9.2مم 

 :رقم 123
قطر الكاب 11مم / ارتفاع الكاب 4.9مم/ قطر المسمار 11مم  / ارتفاع المسمار 12مم 

 :رقم 75
قطر الكاب 12مم / ارتفاع الكاب 6.1مم/ قطر المسمار 11مم  / ارتفاع المسمار 12مم 
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ازرار جینز و تصامیم خاصة
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عینة رقم 1 

عینة رقم 2 

عینة رقم 3

 .نحن في خدمتكم في تصمیم اي نوع خاص بكل األشكال و األلوان

تصامیم خاصة 
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مكبس و ادوات كبس

مكبس اوتوماتیك كباسین كالسیك

 .او 380 فولت ثالثي 220 (1

 .القدرة على كبس 30.000 قطعة في 10 ساعات (2

 .vt2یستعمل على مودیالت األلفا,54,61 و  (3

 .االبعاد: 60سم* 60سم*150سم (4

الوزن: 110 كغ  (5

المنشأ: تركیا  (6

 مكبس اوتوماتیك كباسین سعودي 

 .او 380 فولت ثالثي 220 (1

 .القدرة على كبس 25.000 قطعة في 10 ساعات (2

یستعمل على كل مودیالت السعودي  (3

االبعاد .سم ٠120سم* 60سم*60: (4

الوزن:  90 كغ  (5

 المنشأ: تركیا  (6
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ادوات كبس 

 :مكبس یدوي

النوع: ھیكل ألومینیوم

.األبعاد: 9.2سم * 18سم * 30.5سم

الوزن: 1.65كغ 

ضمان: 2 سنة 

 .یمكن استعمالھ على كل انواع الكباسین، ایالت، ریفات و كل األصناف

.القوالب یجب طلبھا حسب الصنف المستعمل

:القوالب

 .القوالب یتم صنعھا على حسب الصنف المستعمل و ھي تستخدم على المكبس الیدوي

:المكبس البالستیكي

 .یمكن استخدام المكبس البالستیكي باستعمال مطرقة لكبس الكباسین
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التغلیف الملون 

تغلیف فضي 

تغلیف دخان 

تغلیف اسود 

تغلیف نحاس

تخلیف انتیك 

.الصور الموجودة فوق ھي لأللوان الثابتة عندنا. یمكن تغلیف بألوان اخرى على حسب طلبات الزبائن

 .لدینا خاصیة التغلیف المعلق
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الطالء الملون 

 Pantone Fashion Home + Interiorیمكنكم اختیار األلوان على حسب الكارتلة و الكتالوغ الخاص ب  (1
     Catalogue. او یمكنكم ارسال األلوان الخاصة الینا. 

 .خاصیة الطالء الخالي من األزوت متوفرة (2

 .انواع الطالع تختلف من الطالء الكلي الى الطالء الجزئي (3



Tel    : +90 (212) 481 16 23
Fax  : +90 (212) 481 15 81

www.ncstekstil.com
www.tals.com.tr

İkitelli Osb Mah. Dersan 
B Blok, Trios 2023 Sit. No.69
Başakşehir  34490 - İstanbul / Turkey

المعلومات و الصور الموجودة في ھذا الكتالوغ ھي 
معلومات و شرح عام لبضاعتنا. یمكن لشركتنا ان 

تقوم بمختلف التغییرات على اي صنف.


