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عنا
 م

ت
أن

أنت معنا
 "طريق القمة" شركة سعودية يقوم عليها فريق من الكفاءات العالية 

والمتميزة، تقدم خدماتها في مجال تجهيزات المطاعم اننا شركة متخصصة
فى توريد وتركيب معدات المطابخ الخاصة بكل من )الفنادق , المطاعم

 ,الكافتريات ,النوادى,المستشفيات,السفارات و السوبر ماركت الخ
 

وهي كيان متخصص ضمن مجموعة شركات بانوراما المحدودة التي تضم عدًدا
من الشركات النوعية المتخصصة التي تتكامل أنشطتها وتتضافر جهودها في

تقديم خدمة شاملة ومميزة لعمالئها وشركائها داخل المملكة. وتغطي
 خدماتها كافة مراحل المشروع

 
شركتنا توفر لعمالئها خدمة قبل وبعد البيع حيث يقوم فريق متخصص بزيارة

العميل في موقعه قبل البدء لمساعدته لتركيب المعدات وعمل رسومات  عن
طريق مهندس متخصص فى فرش وتجهيز المكان
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الخدمات
ت

ما
خد

ال

 خدمة االستشارة
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 خدمات ما بعد البيع  توريد المعدات الخدمة الهندسية

احصل على أسس متينة
 لعملك التجاري

نعمل على تصميم مطبخ
 أحالمك من األلف إلى الياء

أفضل العالمات التجارية
وأفضل معدات الفوالذ

 المقاوم للصدأ

نحن نعمل على إبقاء مطبخك
 في حالة ممتازة



خدمة االستشارة
ت

ما
خد

ال

بمجرد اتصالك بشركة طريق القمة، يمكنك توقع خدمة ما قبل البيع
 فريدة من نوعها
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فريقنا سوف يساعدك على إيجاد إعدادات المطبخ المناسبة لك، بناًء ليس فقط على احتياجاتك،
 ولكن أيًضا على مكان عملك الجديد

عالوة على ذلك، فإن شركة طريق القمة تقدم تدريًبا كامًال لكل عمالئها وموظفيهم على كل
 المعدات المستخدمة



الخدمة الهندسية
ت

ما
خد

ال

أفضل إمكانات هندسية في سوق الخدمات الغذائية كله". هنا في"
 طريق القمة ، نعمل لتحقيق مضمون هذه العبارة على أرض الواقع
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مع الخدمات الغذائية التي تقدمها شركة طريق القمة، فإنك ستحصل على أكثر من مجرد
 معدات، ألن فريق الهندسة والخبراء الفنيون لدى شركة الرقطان سيعملون من أجلك منذ البداية

نحن متيقنين بأن النجاح هو الخيار الوحيد في التعاون مع عمالئنا، لذا قمنا بتطبيق أنظمة أمان
 .معتمدة من قبل اآليزو في كل عملياتنا



توريد المعدات
ت

ما
خد

ال

من أبرز العالمات التجارية العالمية، إلى غرف التبريد و المصنوعات
 الفوالذية. كل هذا لدى شركة طريق القمة
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لقد اخترنا معداتنا بعناية من المصانع العالمية الشهيرة، باإلضافة إلى التصنيع المحلي ألفضل
المعدات المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، والمصادق عليها من المؤسسة الوطنية لتعزيز

 (NSF) الصحة العامة

وعالوة على ذلك، نوفر غرف التبريد، وأنظمة تنقية المياه، وإخماد الحرائق، والتي تكمل حلولنا
 الشاملة للمطابخ. كل هذا متاح تحت سقف واحد، واضعين دائًما فائدة المستخدم نصب أعيننا



توريد المعدات
ت

ما
خد

ال
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  نقوم بتوريد مستلزمات الفنادق بجميع متطلباتها
 

  نقوم بتوريد جميع انواع حافظات الطعام
 

  نقوم بتوريد خطوط الخدمة الكاملة للمطاعم
 

  نقوم بتوريد جميع انواع مكاين العصائر
 

  نقوم بتوريد جميع انواع شوايات الدجاج ذات االحجام المختلفة
 

  نقوم بتوريد جميع انواع مكاين الشاورما ذات االحجام المختلفة
 

  نقوم بتوريد جميع انواع الطاوالت االستانلس استيل حسب المقاس المطلوب

  نقوم بتوريد جميع انواع مكاين غسل االطباق
 

  نقوم بتوريد جميع انواع الجيرالت
 

  نقوم بتوريد مكاين البروست
 

  نقوم بتوريد حلل طهي االرز



توريد المعدات
ت

ما
خد

ال

9

  نقوم بتوريد ساخانات الساندوتش بمختلف احجامها
 

  نقوم بتوريد جميع حافظات الطعام للفنادق والمطاعم
 

  نقوم بتوريد عجانات الخبز ذات االحجام والصناعات المختلفة
 

  نقوم بتوريد مستلزمات السوبر ماركت
 

  نقوم بتوريد جميع معدات نقل االطعمة
 

  نقوم بتوريد وتفصيل مداخن المطابخ
 

  نقوم بتوريد مفارم اللحم ذات الصناعات والقدرات المختلفة
 

  نقوم بتوريد مناشير تقطيع اللحوم
 

  نقوم بتوريد جميع صحون ثالجات الخدمة
 

  نقوم بتوريد العديد من الكاشيرات ذات السير المتحرك والثابت
 

  نقوم بتوريد غرف التبريد والتجميد بمواصفات واحجام مختلفة



توريد المعدات
ت

ما
خد

ال
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نقوم بتجهيز كافة المعدات وبالمواصفات والصناعات المطلوبة من قبل العميل 

 صناعة وطنية - صناعة اوروبية - صناعة صينية
 

 لدينا اكثر من 5,000 صنف من المعدات
 

 نقوم بتفصيل خزائن المطابخ االستانلس استيل حسب المقاسات المطلوبة
 

نقوم بتوريد جميع انواع الثالجات من ثالجات حلويات او ثالجات عرض او ثالجات عصائر
  او ثالجات المطابخ بصناعات مختلفة

نقوم بتوريد جميع انواع االفران من افران خبز وحلويات وافران بيتزا بصناعات
  مختلفة

 
نقوم بتوريد جمبع انواع البوتجازات ( الشعل ) الغاز والكهرباء واحد شعل واثنين

  شعلة واربعة وخمسة وستة شعل بصناعات مختلفة
 

نقوم بتوريد جميع مكاين صناعة القهوة ( فتحة واحدة واثنين وثالثة فتحات )
  بصناعات مختلفة

 
  نقوم بتوريد جميع قاليات البطاطس الفتحة الواحدة واالثنين بصناعات مختلفة



خدمات ما بعد البيع
ت

ما
خد

ال

في طريق القمة، يعتبر الحفاظ على عالقة صحية معكم أهم أولوياتنا
 من خالل خدمة ما بعد البيع المميزة
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تبدأ خدمة ما بعد البيع من يوم زيارة الموقع، من خالل إدارة المشروع، والتركيب، وما يلي ذلك
 .لسنوات عديدة قادمة

لدى شركة طريق القمة فريق متخصص من الفنيين من ذوي الخبرة الواسعة في جميع نواحي
صناعة الخدمات الغذائية، والتي تتراوح بين الفوالذ المقاوم للصدأ، وإعداد غرف التبريد، إضافة إلى

 إعداد وتركيب األجهزة



 في شركة طريق القمة، يعتبر الحفاظ على عالقة سليمة معك
أهم أولوياتنا من خالل خدمة ما بعد البيع المميزة

ت
ما

خد
ال
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شركة طريق القمة



أحد أبرز أسباب نجاحنا وريادتنا في السوق هي المرونة، وتوفر المرافق
  الداخلية المتخصصة التي تنتج الفوالذ

 
المقاوم للصدأ وغرف التبريد، وإلى بصيرتنا في السوق. هذه الميزات

رسخت الشركة كشريك مثالي للعاملين في صناعة المطاعم

info@panoramacoltd.com00 966  55 50 70 57 6




