
االستخدامات :  تلميع جميع اجللديات
يــدوم طويــًا وســهل  اقتصــادي  حمايــة وملعــان،  المزايــا: 

الســتخدام. ا

االستخدامات :  تلميع جميع اجللديات
يــدوم طويــًا وســهل  اقتصــادي  حمايــة وملعــان،  المزايــا: 

الســتخدام. ا

عبــوة كاســيكية لعنايــة تــدوم طويــًا بمظهــر احلــذاء ومناســب 
جلميــع اجللديــات بفضــل ألوانــه املتعــددة.

عبــوة عصريــة لعنايــة تــدوم طويــًا بمظهــر احلــذاء ومناســب 
جلميــع اجللديــات بفضــل ألوانــه املتعــددة.

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاحلجماللوناسم الصنف

Product Name ColorSizePiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

سائل تلميع ذايت
COLLONIL SELF SHINE

بين
Brown50 ml4002092855021-----------12X1

سائل تلميع ذايت
COLLONIL SELF SHINE

أسود
Black50 ml4002092855045-----------12X1

سائل تلميع ذايت
COLLONIL SELF SHINE

شفاف
COLORLESS50 ml4002092855014-----------12X1

سائل تلميع ذايت باستيك 
COLLONIL PLASTIC SELF SHINE

بين
Brown100 ml4002092857025-----------12X1

سائل تلميع ذايت باستيك 
COLLONIL PLASTIC SELF SHINE

أسود
Black100 ml4002092857056-----------12X1

سائل تلميع ذايت باستيك 
COLLONIL PLASTIC SELF SHINE

شفاف
COLORLESS100 ml4002092857018-----------12X1

كولونيل سائل تلميع ذاتي بسعة 50 مل

كولونيل سائل تلميع ذاتي بسعة 100 مل
سائل تلميع ذاتي

SELF SHINE



تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاحلجماللوناسم الصنف

Product Name ColorSizePiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل كريم األحذية
COLLONIL SHOE CREAM

بين
Brown50 ml4002092853041-----------12X1

كولوني�ل كريم األحذية
COLLONIL SHOE CREAM

أسود
Black50 ml4002092853027-----------12X1

كولوني�ل كريم األحذية
COLLONIL SHOE CREAM

شفاف
COLORLESS50 ml4002092853010-----------12X1

وتلميــع  تنظيــف    : االســتخدامات 
الطبيعيــة واملــواد  اجللديــات 

المزايــا: ســهل االســتخدام، عنايــة وملعــان 
تــدوم طويــا.

تلميــع اجللديــات واملــواد الطبيعيــة وإضفــاء 
/ إعادتهــا إىل شــكلها اجلديــد.

كولونيل كريم األحذية

الحماية الشاملة
Universal Protector



فرشاة تلميع األحذية
POLISHING BRUSH

االستخدامات :  تلميع اجللديات
المزايــا: انســيابي�ة وســهولة يف االســتخدام، تركيبــ�ة فّعالــة، 

مناســب جلميــع األلــوان

االستخدامات :  فرد كريم التلميع على احلذاء.

المزايا: سهولة االستخدام والنعومة على اجللد.

فرشــاة لتلميــع األحذيــة مصنوعــة خصيصــًا مــن شــعر احلصــان 
الطبيعــي

فرشاة خاصة لوضع كريم التلميع على احلذاء وتوزيعه.

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاسم الصنف

Product Name Piece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل فرشاة تلميع األحذية عالية اجلودة
POLISHING BRUSH HIGH QUALITY

4002092027169-----------12X1

كولوني�ل فرشاة دهان األحذية عالية اجلودة
COLLONIL APLICATION BRUSH

4002092027084-----------12X1

فرشاة تلميع األحذية عالية الجودة

فرشاة دهان األحذية عالية الجودة



االستخدامات : تنظيف األحذية جبميع أنواعها 
المزايا: تنظيف األحذية ، عناية شاملة

فرشاة لتنظيف األحذية مثالية جلميع األحذيــة
فرشاة تنظيف األحذية عالية الجودة

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاسم الصنف

Product Name Piece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل فرشاة تنظيف األحذية عالية اجلودة
COLLONIL CLEANING BRUSH

4002092027176-----------12X1

كولوني�ل فرشاة تنظيف املنسوجات عالية اجلودة
COLLONIL TEXTILE BRUSH

4002092027152-----------12X1

كولوني�ل فرش داخلي للحذاء مزيل للراحئة مقاس 46-34
COLLONIL ACTIVE DEO INSOLE 34- 46

4002092902572-----------12X1

االستخدامات : تنظيف املنسوجات جبميع أنواعها
المزايا: تنظيف املنسوجات بفاعلية أكرب من قبل

فرشــاة لتنظيــف املنســوجات واملابــس املصنوعــة مــن املــواد 
العاليــة اخلصوصيــة  وذات  الطبيعيــة 

كولونيل فرشاة تنظيف المنسوجات

االستخدامات : فرشة لداخل احلذاء
المزايــا: صحيــة، تمتــص الصدمــات، حتتــوي علــى طبقــة 

ــة ــد احلاج ــر عن ــة للتغي ــس، قابل ــن الاتك م

فرشــة كولونيــ�ل لتوفــر منــاخ جيــد وصــي داخــل احلــذاء تمنحــك 
عنايــة فائقــة بالقدمــن

كولونيل فرش داخلي للحذاء

االستخدامات :  داخل احلذاء لراحة القدمن.
المزايا: انسيابي�ة وسهولة يف االستخدام لراحة القدمن.

االستخدامات :  هيكل داخل احلذاء
المزايا: حيافظ على مقاس احلذاء ومظهره كما تم شراؤه.

الراحــة  مــن  مزيــدًا  إلعطــاء  احلــذاء  داخــل  للكعــب  حشــية 
. مــن للقد

ــع  ــو م ــا ه ــذاء كم ــى احل ــاظ عل ــوع للحف ــتيكي مصن ــكل باس هي
مــرور الوقــت متوفــر للجنســن

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاسم الصنف

Product Name Piece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل حشية للكعب داخل للحذاء مقاس 37-35
COLLONIL 35 - 374002092925014-----------12X1

كولوني�ل حشية للكعب داخل للحذاء مقاس 40-38
COLLONIL 38 - 404002092925021-----------12X1

كولوني�ل حشية للكعب داخل للحذاء مقاس 43-41
COLLONIL 41 - 43

4002092925038-----------12X1

كولوني�ل هيكل للحفاظ على األحذية نسايئ
COLLONIL Plastic Shoe Tree (female)

4002092903012-----------12X1

كولوني�ل هيكل للحفاظ على األحذية رجايل
COLLONIL Plastic Shoe Tree (Male)

4002092903050-----------12X1

كولونيل حشية للكعب داخل للحذاء

كولونيل هيكل موسع لألحذية



تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاحلجماللوناسم الصنف

Product Name ColorSizePiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل احلماية الشاملة
COLLONIL UNIVERSAL SPRAY 

شفاف
COLORLESS200 ml4002092073340-----------12X1

االستخدامات : حماية املنسوجات واجللديات. 
يمنــع  املتطــورة  النانــو  تقنيــ�ة  باســتخدام  المزايــا: 
التصــاق األوســاخ، وامتصــاص الســوائل يف اجللــود، 
أو  شــكلها  علــى  تأثــر  ودون  واملفروشــات  واألنســجة 

جودتهــا.

منتــج فريــد حلمايــة  فعالــة للغايــة علــى املــدى الطويــل 
لألحذيــة واملابــس املصنوعــة مــن اجللــد واملنســوجات

الشــاملة الحمايــة   كولونيــل 
شــفاف واألنســجة  للجلــود 

الحماية الشاملة
Universal Protector



االستخدامات :  يستخدم برشه داخل احلذاء.
المزايــا: يزيــل الــرواحئ الكريهــه مــن داخــل احلــذاء ويقــي 

علــى مســبب�اتها، يــدوم طويــا

عليهــا  ويقــي  القدمــن  راحئــة  ملســبب�ات  فّعــال  مزيــل 
ويعطــي انتعــاش وراحئــة زكيــة بعبــر الليمــون ونســيم البحــر 

طبيعيــة. بمكونــات 

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاحلجماللوناسم الصنف

Product Name ColorSizePiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل خباخ منعش داخل احلذاء
COLLONIL FRESH UP

نسيم البحر
SEA 

BREEZE
150 ml4002092073128-----------12X1

كولوني�ل خباخ منعش داخل احلذاء
COLLONIL FRESH UP

ليمون أخضر
GREEN 
LEMON

150 ml4002092073111-----------12X1

كولونيل بخاخ منعش داخل الحذاء

الحماية الشاملة
Universal Protector



االســتخدامات :  حمايــة املنســوجات االســرتش واملحافظــة عليهــا 
من اجلفــاف والتشــقق.

املنســوجات  جلميــع  طويــًا  تــدوم  وحمايــة  عنايــة  المزايــا: 
تش ســر ال ا و

االستخدامات :  تنظيف اجللديات بعناية.
باملــواد  أكــرب، تركيبــ�ة قويــة وغنيــ�ة  تنظيــف وحمايــة  المزايــا: 

لطبيعيــة ا

حماية فّعالة للمنسوجات االسرتش. 

رغــوة كولونيــ�ل الغنيــ�ة والفريــدة مــن نوعهــا,  لتنظيــف وحمايــة 
جميــع أنــواع اجللديــات

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاحلجماسم الصنف

Product Name SizePiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل خباخ للعناية باجللود واالسرتش
COLLONIL SPRAY FOR LEATHER & STRETCH 

CARE
150 ml4002092315679-----------12X1

كولوني�ل رغوة لتنظيف وحماية اجللود
COLLONIL CLEAN & CARE FOAM 200 ml4002092305595-----------12X1

كولونيل بخاخ للعناية بالجلود واالسترتش

كولونيل رغوة لتنظيف وحماية الجلود

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاحلجماسم الصنف

Product Name SizePiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل لوشن البامبو للعناية باجللود
COLLONIL BAMBOO LOTION FOR LEATHER 

CARE
 200 ml4002092065529-----------12X1

 كولوني�ل خباخ منعش ومنظف داخل احلذاء
COLLONIL INSID FRESH & CLEAN150 ml4002092304130-----------12X1

أو  اجللــود  علــى  البامبــو  شــامبو  ـرش  ـي  : االســتخدامات 
املنســوجات مــن مســافة 20ســم وتــزال األوســاخ بقطعــة قمــاش 

ناعمــة وتــرك لتجــف
اجللديــة  القطــع  جلميــع  مناســب  حييم،يرطــب،  المزايــا: 

واملنســوجات

كولونيــ�ل شــامبو البامبــو يعمــل علــى حمايــة اجللود واملنســوجات 
ويجعلهــا رطبــة بعيــدًا عــن اجلفاف

كولونيل لوشن البامبو للعناية بالجلود

داخــل  وتنظيــف  الكريهــه  الــرواحئ  إزالــة   : االســتخدامات 
احلــذاء.

المزايــا: ينظــف ويمنــح راحئــة زكيــة، مناســب جلميــع األحذيــة 
ومثــايل لألحذيــة الرياضيــة.

مــن  احلــذاء  تنظيــف  مــع  الكريهــه  الــرواحئ  الزالــة  صــي  رذاذ 
الداخــل.

 كولونيــل بخــاخ منعــش ومنظــف داخــل
 الحــذاء



إســفنج لألحذيــة ســريع 
التلميــع

MOBIL SPONGE

تنظيف وتلميع األحذية.
المزايا: نظافة وملعان تدوم طويًا للجلديات.

االســتخدامات :  تلميــع اجللديــات ملــدة أطــول بمجــرد املســح 
عليهــا.

انســيابي�ة وســهولة يف االســتخدام، تركيبــ�ة فّعالــة،  المزايــا: 
مناســب جلميــع األلــوان

ــة  ــة ملع ــات وإضاف ــة واجللدي ــف األحذي ــفنج لتنظي ــ�ل اس كولوني
ــا ــدوم طوي ت

ــة  ــواد اجللدي ــة وامل ــة باألحذي ــائل للعناي ــع س ــفنج م ــ�ل اس كولوني
ــريع ــع س ــة وتلمي ــ�ة سلس ــة ذو تركيب الناعم

تعبئ�ة الكرتونباركود الكرتونباركود احلبةاللوناسم الصنف

Product Name ColorPiece Barcode Carton Barcode Packing/ Carton

كولوني�ل إسفنج لألحذية سريع التلميع
COLLONIL MOBIL SPONGE

أسود
Black4002092053748-----------12X1

كولوني�ل إسفنج لألحذية سريع التلميع
COLLONIL MOBIL SPONGE

بين
Brown4002092053755-----------12X1

كولوني�ل إسفنج لألحذية سريع التلميع
COLLONIL MOBIL SPONGE

شفاف
COLORLESS4002092053731-----------12X1

كولوني�ل إسفنج ملمع أحذية مع سائل
COLLONIL MOBIL SPONGE WITH LIQUID

أسود
Black4002092051751-----------12X1

كولوني�ل إسفنج ملمع أحذية مع سائل
COLLONIL MOBIL SPONGE WITH LIQUID

بين
Brown4002092051768-----------12X1

كولوني�ل إسفنج ملمع أحذية مع سائل
COLLONIL MOBIL SPONGE WITH LIQUID

شفاف
COLORLESS4002092051775-----------12X1

كولونيل إسفنج لألحذية سريع التلميع

كولونيل إسفنج ملمع أحذية مع سائل


