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٣ ٢

من نحــن

شركة مصنع امين الجعثوث متخصصون بصناعه األثاث الوطني والمستورد 

خبره ألكثر من ١٠ سنوات ،  متخصصون ذوي خبرات عالية وكفاءات مختصه ...

نقدم أحدث طرازات األثاث المنزلي والمكتبي بأيدي متخصصون ومهندسون .

( يوجد لدينا قسم خاص إلعادة وتنجيد الكنب والكراسي )

انتاجنا المميز يشمل تغطية تأثيث كًال من: -

١ – الفنادق والشقق المفروشة بالكامل

٢ – الفلل والقصور واالستراحات

٣ – المنتجعات والشاليهات

٤ - قاعات االفراح والمناسبات

٥ - الشركات والمكاتب والمعاهد والجامعات

٦ - المستوصفات والمستشفيات

٧ - المطاعم والكافي شوب

٨ - والمساجد

هدفنا ارضاء جميع االذواق ودقه وسرعه التنفيذ.
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 عالم جديد 
في 

صناعه األثاث
المصداقية واإلبداع شعارنا ...

                                              وثقتكم سر نجاحنا
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 0537764645 - 0539311302

+966 53 930 0554

إتصل بنا

الرياض : مخرج 18 شارع اسطنبول 

يوجد لدينا خدمة توصيل في كل مدن و مناطق السعودية 

سجل تجاري رقم : 1010254145

Aminfactoryksa

Info@aminfactory.com

www.aminfactory.com

شكرًا .... على إهتمامكم


