
لمظهر يليق بك
شل

للعناية بالسيارة



منتجات شل
للعناية بالسيارة

لتجربة عناية متكاملة بسيارتك،
تتضّمن المجموعة منظفات الزجاج والمنظفات الداخلية والخارجية.

مع منتجات شل للعناية بالسيارة ستستمتع بتجربة قيادة لسيارة
نظيفة والمعة على مدار السنة.

اطلب المنتجات عبر الموقع ا�لكتروني أو عبر نقاط البيع.



العناية
الداخلية

العناية
الخارجية
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بالزجاج
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١العناية الداخلية
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١

أقمشة ا�لياف
 الدقيقة

(عبوة مزدوجة)

معطر جو
 ومنظف للمكيف

(١٠٠ جم)

مناديل تنظيف
 وحماية الجلد

(٢٠ منديل)

مناديل تنظيف
 لوحة القيادة

(٢٠ منديل)

بخاخ منظف
 داخلي
(٥٠٠ مل)

بخاخ تنظيف
 وحماية الجلد

(٥٠٠ مل)

بخاخ تنظيف
 لوحة القيادة

(٥٠٠ مل)
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يطيل عمر الفينيل نظافة ولمعان
إزالة الغبار

وا�تربة

بخاخ تنظيف لوحة القيادة
من شل

مواصفات المنتج
بخاخ تنظيف يمكن إستخدام 
لوحة القيادة من شل على جميع
أجزاء لوحة القيادة في السيارة وعلى
اسطح المصنوعة من الفينيل والمطاط
والبالستيك حيث يتجمع الغبار.  يحمي
من أضرار اشعة فوق البنفسجية والتشقق
ويعزز لون ومظهر اجزاء الداخلية

لتبدو كأنها جديدة.

كيفية ا�ستعمال
بعد رش سطح لوحة القيادة إستخدم
أقمشة ا�لياف الدقيقة من شل
لتوزيع المنظف بطريقة متساوية.
إستخدم الجزء الخلفي لمسح السطح
حتى يجف. تأكد من أن اسطح باردة
قبل البدء بالرش وذلك للحصول على
أفضل النتائج. ال يستخدم المنتج على
اقمشة أو الجلد المدبوغ. عليك
مراجعة كتيب تشغيل السيارة لمعرفة

إرشادات العناية قبل اªستخدام.
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كيفية ا�ستعمال
قم برش المنظف على أقمشة ا�لياف
الدقيقة من شل ومسح المناطق المطلوب
تنظيفها. إستخدم الجزء الخلفي من القماش
ªزالة بقايا المنّظف للحصول على نتيجة جيدة.
إمسح الجلد بقطعة جديدة من أقمشة ا�لياف
الدقيقة للحصول على مظهر جاف. تأكد من
أن اسطح باردة قبل البدء بالرش وذلك للحصول
على أفضل النتائج. ال يستخدم المنتج على اقمشة
أو الجلد المدبوغ. عليك مراجعة كتيب تشغيل
السيارة لمعرفة إرشادات العناية قبل اªستخدام.
يفّضل إستخدام المنظف أول مرة على منطقة

محددة قبل البدء.

بخاخ تنظيف وحماية الجلد
من شل

مواصفات المنتج
سائل جاهز ل²ستخدام ينظف
ويحمي الفينيل وجلد مقاعد
السيارات وا�سطح الداخلية.
ينعش ويجدد ويمنع التلف
والتشقق الناتج عن التعرض

ل¶شعة فوق البنفسجية.

نظافة وحماية
يمنع الضرر الناتج
عن ا�شعة فوق

البنفسجية
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بخاخ منظف داخلي متعدد
ا�ستخدامات من شل

مواصفات المنتج
منظف   متعدد اªستخدامات وجاهز
الصعبة اوساخ  يزيل  ل²ستعمال. 
والغبار المتراكم. مناسب لجميع
أسطح السيارات الداخلية بما في
ذلك المطاط والفينيل والبالستيك

والمنسوجات.

كيفية ا�ستعمال
قم برش المنظف على أقمشة
ا�لياف الدقيقة من شل ومسح
المناطق المطلوب تنظيفها. إستخدم
الجزء الخلفي من القماش ªزالة بقايا
المنّظف. للحصول على نتيجة جيدة
إمسح الجلد بقطعة جديدة من
أقمشة ا�لياف الدقيقة. تأكد من
أن اسطح باردة قبل البدء بالرش وذلك
للحصول على أفضل النتائج. عليك
مراجعة كتيب تشغيل السيارة لمعرفة

إرشادات العناية قبل اªستخدام.

يطيل عمر الفينيل نظافة ولمعان
إزالة الغبار

وا�تربة
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كيفية ا�ستعمال
استخدم أقمشة ا�لياف الدقيقة
من شل عند إستعمال منظف الزجاج
والنوافذ من شل و بخاخ تنظيف
الجلد و المعجون الشمعي لتلميع
السيارات و بخاخ تنظيف لوحة
القيادة من شل و بخاخ المنظف

الداخلي من شل.

ال يسبب خدوشلجميع ا�سطح إستخدام متكرر

أقمشة ا�لياف الدقيقة من شل

مواصفات المنتج
أقمشة ا�لياف الدقيقة من شل
مصنوعة من ألياف فائقة النعومة
تساعد على التنظيف بسهولة. ال
تسبب خدوش لطالء السيارة أو أي
سطح آخر ويمكن غسلها وإعادة

إستخدامها مرات عديدة.
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مواصفات المنتج
يتميز بخاخ معّطر الجو ومنّظف المكيف من
 شل، بسهولة اªستخدام. متعدد اªستخدامات
ªزالة الروائح الكريهة من نظام تكييف الهواء في
السيارة وذلك بإطالقه رائحة شبيهه برائحة الحمضيات.
يتكّون المنتج من مادة اثينول التي تساعد على
تنقية نظام تكييف الهواء وتساهم في قتل
الجراثيم والحشرات داخل السيارة. ªستعمال
المنتج، ضع العبوة في وسط السيارة ثم قم
بتشغيل المحرك مع وضع  نظام تكييف الهواء

  على توزيع داخلي.

لجميع أنظمة
تكييف الهواء

�ستخدام واحد
ومتعدد ا�ستخدامات

بخاخ معّطر جو ومنّظف للمكيف
من شل

كيفية ا�ستعمال
قم بتشغيل محرك السيارة ثم قم بتشغيل
نظام تكييف الهواء للوصول إلى الطاقة

القصوى وأعلى سرعة للمروحة.
ضع العبوة على سطح مستوي بحيث ال يتم

 تفريغ البخاخ على أي سطح آخر.
رج العبوة جيدÅ واضغط صمام تفريغ البخاخ.
بمجرد ايروسول  صمام  إغالق  يمكن 
تنشيطه ويجب تركه ªتمام عملية التفريغ.
اترك مكيف الهواء يعمل لمدة ١٠ دقائق

أخرى بعد تفريغ كامل البخاخ. 
أوقف تشغيل المحرك وافتح أبواب السيارة
وقم بتهوية المركبة لمدة ٦دقائق قبل

القيادة.

-١

-٢

-٣
-٤

-٥

-٦



11

سهل
ا�ستخدام

مناسب ل®ستعمال
في أي وقت

مناديل تنظيف لوحة القيادة
من شل

مواصفات المنتج
من السهل تخزين مناديل تنظيف
داخل لوحة القيادة من شل 
سيارتك. يتم إستعمالها لتنظيف
وحماية لوحة القيادة المصنوعة من

الفينيل والمطاط والبالستيك.

إزالة الغبار
وا�تربة
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مناديل تنظيف وحماية الجلد
من شل

مواصفات المنتج
مناديل تنظيف سريعة وعملية
المتراكمة والغبار  اتربة  ªزالة 
على الجلد داخل السيارة. ال يترك

أثرÅ بعد اªستعمال.

إزالة الغبار
وا�تربة

مناسب ل®ستعمال
في أي وقت

سهل
ا�ستخدام



العناية الخارجية1



1

14

بخاخ تنظيف
 ا�طارات والجنوط

(٥٠٠ مل)

بخاخ شمع
 التلميع السريع

(٥٠٠ مل)

بخاخ مزيل الحشرات
 والقطران

(٥٠٠ مل)

شامبو وشمع
 بريميوم للسيارة

(٥٠٠ مل)

سائل ملّمع
ا�طارات
(٤٠٠ جم)

معجون شمعي
 لتلميع السيارات

(٢٥٠ جم)

شامبو بريميوم
 للسيارة
(٥٠٠ مل)



15

بخاخ تنظيف ا�طارات والجنوط
من شل

قابل للتحلل

مواصفات المنتج
يتميز بخاخ تنظيف ا�طارات والجنوط
من شل بسهولة اªستعمال وذلك
ªزالة اتربة والقطران وغبار الفرامل

  من العجالت.

كيفية ا�ستعمال
يمكن رش المنتج على المنطقة
المتسخة ومن ثم اªنتظار  لمدة
١٠ دقائق قبل غسل اªطارات والجنوط

للحصول على نظافة فائقة.

نظافة فائقة صديق للبيئة
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كيفية ا�ستعمال
يمكن إستخدام بخاخ شمع التلميع
السريع من شل على اسطح المطلية
النظيفة للسيارات ªعطائها طالء واقي
المع. يساعد على إنزالق الماء عن سطح
السيارة. ويمكن إستخدام المنتج عن
طريق الرش على سطح السيارة ثم
المسح للحصول على ملمس ناعم.
وللحصول على أفضل النتائج ُينصح
بوضعه على أسطح نظيفة بعد إستعمال

 شامبو شل بريميوم للسيارة.

بخاخ شمع التلميع السريع
من شل

مواصفات المنتج
منتج جاهز ل²ستخدام عن طريق
الرش. يعطي ملمس§ ناعم§ مع
درجة لمعان فائقة ووقاية �سطح
السيارات. يساعد على إنزالق الماء

عن سطح السيارة.

يزيل بقع الماء درجة لمعان فائقة
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مواصفات المنتج
سائل جاهز ل²ستخدام ومصَمم
ªزالة اوساخ الصعبة والقطران
والحشرات وعصارة ا�شجار من

المركبات.

مناسب ل®ستعمال
على جميع ا�سطح

بخاخ مزيل الحشرات والقطران
من شل

كيفية ا�ستعمال
قم برش المنطقة المطلوب تنظيفها،
واترك المزيل لمدة دقيقة واحدة
تقريب· ثم إمسح السطح بإستخدام
قطعة قماش قطنية ناعمة.  بعد
ذلك إستعمل أقمشة ا�لياف
الدقيقة من شل للتلميع. وللحصول
على أفضل النتائج عليك بتكرار
الخطوات المذكورة أعاله إذا لزم

امر.

نظافة فائقة قابل للتحلل
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مظهر المع رائحة ذكية لطيف على البشرة

شامبو بريميوم للسيارة من شل

كيفية ا�ستعمال
أضف ١٠٠ مل من شل شامبو بريميوم
في دلو وأضف إليه ماء عادي حتى يصل
الحجم اªجمالي إلى ٥ لترات يحّرك لفترة
قصيرة حتى يختلط السائل مع الماء.
يوضع الشامبو على سطح السيارة
ويتم فركه بقماش من الياف الدقيقة
ªزالة الدهون أو اوساخ. يغسل بالماء

للحصول على سطح نظيف والمع.

مواصفات المنتج
يحتوي المنتج على مكونات توفر
رغوة غنية ونظافة فعالة. مناسب
للسيارات والدراجات النارية والشاحنات
الصغيرة والكبيرة والحافالت والقوارب.
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شامبو وشمع بريميوم للسيارة
من شل

رائحة عطرة لطيف على البشرة

كيفية ا�ستعمال
أضف ١٠٠ مل من شل شامبو وشمع
بريميوم في دلو وأضف إليه ماء عادي
حتى يصل الحجم اªجمالي إلى ٥ لترات.
يحّرك لفترة قصيرة حتى يختلط السائل
مع الماء . يوضع الشامبو الشمعي
على سطح السيارة ويتم فركه بقطعة
قماش من الياف الدقيقة ªزالة المواد
الزيتية واوساخ ويساعد على إنزالق

الماء عن سطح السيارة.

مواصفات المنتج
يحتوي المنتج على مكونات توفر
رغوة غنية ونظافة فعالة. مكون
من شمع عالي الجودة لضمان
لمعانÕ ونظافًة متميزة. مناسب
للسيارات والدراجات النارية والشاحنات
الصغيرة والكبيرة والحافالت والقوارب.

قابل للتحلل
بشكل كامل
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 يجعل ا�طارات
تبدو بشكل جديد مظهر أنيق

سريع وسهل
ا�ستخدام

كيفية ا�ستعمال
ل²ستخدام فقط في مناطق جيدة
التهوية. تأكد من نظافة اªطارات
وجفافها تمامÕ قبل إستعمال المنتج.
قم برش طبقة متساوية من سائل
ملمع ا�طارات على جوانب مردات
الوحل وغيرها. ثم قم بمسحها
بعد ٥ إلى ١٠ دقائق بقطعة قماش

جافة.

سائل ملّمع ا�طارات من شل

مواصفات المنتج
يحتوي المنتج على مكونات غنية
بالسيليكون ذات جودة عالية ومصمم
لمنح اªطارات لمعانÕ غنيÕ. يساعد على
إزالة اوساخ واتربة، مما يجعل

اªطارات تبدو المعة لفترة طويلة.
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كيفية ا�ستعمال
تغسل السيارة وتجفف جيدÅ قبل استخدام
المعجون الشمعي من شل. إستعمل
اªسفنج لمسح الشمع من داخل العبوة.
إمسح الشمع بطريقة دائرية على السيارة
مع ترك طبقة رقيقة ومتساوية. يترك لمدة
١٠ دقائق ثم يتم إستعمال أقمشة ا�لياف
الدقيقة من شل للتلميع وللحصول على
سطح شديد اللمعان. تجنب إستعمال
معجون الشمع على السيارة عند وقوفها

تحت أشعة الشمس المباشرة.

مواصفات المنتج
يحتوي المنتج على تركيبة شمعية
لتوفير حماية ممتازة مصممة 
فائقة لطالء السيارة مع لمسة

 نهائية المعة.

معجون شمعي لتلميع السيارات
من شل

مظهر المع حماية مثالية يدوم طويًال



العناية بالزجاج٣
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سائل غسيل الزجاج
(٥٠٠ مل)

 مناديل تنظيف الزجاج
(٢٠ منديل)

بخاخ تنظيف
الزجاج والنوافذ

(٥٠٠ مل)
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 سائل غسيل الزجاج من شل

مواصفات المنتج
منتج مائي مرّكز صديق للبيئة
مصمم لتنظيف اوساخ بشكل
ممتاز ويعمل على تقليل تراكم
امالح الضارة ليعطي مظهر الئق

لسيارتك.

كيفية ا�ستعمال
منتج مرّكز يجب تخفيفه بالماء
للحصول على التركيز المطلوب.
قبل اªستخدام يتم تخفيف جزء
واحد من سائل شل لغسيل الزجاج
بإستخدام ١٩ جزء من الماء وإضافته
إلى خزان غسل الزجاج الخاص بالسيارة.

نظافة فائقةصديق للبيئة مظهر الئق
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 مناديل تنظيف الزجاج من شل

مواصفات المنتج
مناديل سهلة اªستخدام تستعمل
ªزالة ا�وساخ والزيوت والشحوم
من اسطح الزجاجية بسرعة وفعالية.
سهل التخزين في سيارتك ومناسب

للتنظيف السريع.

 مناسب للتنظيف
 السريع

سهل
ا�ستخدام
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كيفية ا�ستعمال
قم بالرش بشكل مباشر على أي
سطح زجاجي. إستخدم قماش ا�لياف
الدقيقة من شل ªزالة أي بقايا، ثم
إقلب قطعة القماش وقم بالتلميع

للحصول على أفضل نتيجة.

مواصفات المنتج
منتج صديق للبيئة وجاهز ل²ستعمال
لتنظيف زجاج السيارات وأسطح

الكروم للحصول على أفضل نتيجة. 
ال يترك أثرÅ بعد اªستعمال.

بخاخ تنظيف الزجاج والنوافذ
من شل



منتجات شل للعناية بالسيارة
لمظهر يليق بك
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شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة




