
طبيعية حياة   ، طبيعية  منتجات 
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الزراعي والتجارة لإلنتاج  أرناس  رشكة 

البلدان املختلفة العديد من   أرناس تريم هي رشكة زراعية وغذائية تعمل يف 

القهوة  ، الزيتون   ، الزيتون  الجودة يف قطاعات زيت   بعالمات تجارية قوية وعالية 

التجميل ومستحرضات  العناية   ،

التقاليد و  بالشغف  وصفت 
الزراعية تقاليدنا  أساليب  ب�  والزراعة. نجمع  الرتبة  التعامل مع  األكرب هو   شغفنا 

وطبيعية فريدة  منتجات  البتكار  الحديثة  اإلنتاج  وتقنيات 

بالحب  صنعت 

، نعمل بجد واجتهاد وحب كب¦ين يف كل  لدينا حب كب¦ للزراعة واإلنتاج. لذلك 

»اًما لذيذة وصحية  الطريق. هذا يضمن منتجات  خطوة عىل 

 

الطبيعة من  القادمة  الجودة 
تحتوي ال  طبيعتها.  تحافظ عىل  منتجاتنا  أن  من  للتأكد  املناسبة  الطرق   نستخدم 

بالجودة أو الصحة منتجاتنا عىل أي إضافات قد ترض 

 

.

.

.

.
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أرناس عائلة 

 "      عاًما من الخربة يف األرض والزراعة"

 تحمل عائلة أرناس ، التي ½ت ألك¼ من 350 عاًما بالقوة التي تتلقاها من الرتبة ، تجربة املايض

والصدق واإل¾ان  بالعناية  الزراعية  أرناس  ملنتجات  واملمتعة  املث¦ة  املغامرة  تستمر  الحارض.   إىل 

أسالفنا ورثناها عن  التي 

350

.



تنا منتجا



املتوسط األبيض  البحر  تربة  املمتاز من أخصب  الزيتون ريكوليفو   يأÄ زيت 

التي تحتوي عىل  Åالعا النقاط يف  التي تشتهر بأنها إحدى   ،  وسفوح جبال كاز 

األكسج� مستويات  أعىل 

لريكوليفو أكتوبر  بداية شهر  الذي تم قطفه يف  الناضج  الزيتون غ¦   يتم إحضار 

 املمتاز إىل مركز العرص البارد دون انتظار طويل. هنا ، يف نفس اليوم وخالل نفس

الساعة ، يتم عرص الزيتون يف درجات حرارة ال تزيد عن 27 درجة مئوية

 حصاد مبكر ، زيت زيتون بكر ممتاز ٪100 عايل الجودة ، ريكوليفو له رائحة

والحلق الفم  لطيًفا يف  بوخزًا  إحساًسا  ، مÔ يرتك  الناضجة حديثًا  للفاكهة  عشبية 

زيت زيتون بكر

ممتاز عايل الجودة 

.

.

.



قصدير                عبوة 
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زجاجية عبوة 
                        500 أوقية(16.9       ) مل مل

زجاجية عبوة 
أوقية(25.36        ) 750                              أوقية(67.62        )  ليرت2



البارد  أزرق (خفيف) ريكوليفو زيت زيتون بكر ممتاز معصورعىل 

الخفيفة لألطباق  استخدام  أفضل  أث¦ي معقد.  زيتون   زيت 

البارد أخرض (عشبي بكر ممتاز معصورعىل  زيتون                         ريكوليفو زيت 

اإلفطار لوقت  نكهة منعشة  الفلفل.  أك¼ خرضة مصحوبة Öذاق  نكهة 

البارد  أحمر (قوي ريكوليفو زيت زيتون بكر ممتاز معصورعىل 

القوية النكهة  األطعمة ذات  استخدامه مع  الغني. يفضل  الفم  الكاملة ومذاق  النكهة  يحبون  النكهة ملن  زيت قوي 

(متوازن بنفسجي  البارد   بكر ممتاز معصورعىل  زيتون  ريكوليفو زيت 

اللعاب ملقبالتك الفم. خيار يسيل  متوازنًا ومتناغÔً يف   Ôًيرتك طع

(فاكهي برتقايل  البارد  بكر ممتاز معصور عىل  زيتون  ريكوليفو زيت 

الخاصة بك الصلصات  الفواكه يف  بطعم  استمتع  الرقة.  املثمر بشعور من  الزيت  يحتفظ 

.

.

.

.

(

(

(

(

بكر زيت زيتون 

ممتاز عايل الجودة 
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الصايف الوزن                 عبوة زجاجية 
أونصة(25.36         )مل  750



الزيتون زيت 

املمتاز  البكر 

 زيت الزيتون البكر املمتاز               زيت زيتون طبيعي          وخايل من

البارد العرص عىل  الجودة بطريقة  الحصول عليه من زيتون عايل  اإلضافات ويتم 

 بالنسبة إىل              ، نحرض الزيتون الذي نجمعه من أشجار الزيتون املزروعة يف

البارد دون انتظار. نقوم  األرايض الخصبة يف البحر األبيض املتوسط إىل مرافق العرص 

البارد ، دون استخدام  بتحويلها إىل زيت عن طريق عرصها بطريقة الضغط عىل 

الفم والحلق هو مؤرش عىل الذي يرتكه يف  الحرارية. الطعم املر قليالً   املعالجات 

الزيتون لدينا مدى جودة زيت 

الحصاد دون الذي يتم الحصول عليه مبارشة بعد   ، البكر املمتاز  الزيتون   زيت 

، ال يحتوي عىل أي مواد كيميائية أو إضافات صناعية الزيتون  انتظار 

The Mill

The Mill

%100

.

.

.



"The 3 STAR TASTE AWARD" بجائزة The Mill فوز

 حصل زيت الزيتون البكر املمتاز              عىل أعىل جائزة                                         مع التقييم

الذي أجراه أفضل الطهاة واملحكم� الذواقة يف معهد املذاق الدويل يف بروكسل
STAR TASTE AWARD”   The Mill

  The Mill

“3 

.

..

 حظي زيت الزيتون البكر املمتاز              بتقدير كب¦ من قبل أعضاء لجنة التحكيم بسبب نقاوته

لك الجودة  وعالية  منتجات صحية  تقديم      وكÔله سنواصل 



زيتون كالسي¢ زيت 
املمتاز البكر  الزيتون  الكالسيÞ هو مزيج من زيت  الزيتون   زيت 

السلطات مع  والباردة  الساخنة  لألطباق  مناسب  إنه  .واملكرر. 

زجاجية عبوة 
أوقية(16.9        )مل  500

زجاجية عبوة 
أوقية(33.81       )ليرت 1

زجاجية عبوة 
أوقية(8.45        )مل      250



الزيتون  زيت ثفل 

بالستيكية  عبوة 

      

بالستيكية  عبوة 

الذي يتم الحصول عليه من الزيت  الزيتون هو   زيت تفل 

الزيت كبديل الزيتون. ¾كن استخدام هذا  لبُب   العرص األخ¦ 

، حيث ¾كنه تحمل القيل  أثناء  الشمس   صحي لزيت عباد 

متكرر بشكل  استخدامه  املرتفعة و¾كن  الحرارة  .درجات 

أوقية(33.81       )ليرت 1 أوقية(67.62       )ليرت 2



األسود الزيتون 
 يتم الحصول عىل الزيتون األسود              من أشجار            التي يبلغ عمرها             عاًما يف منطقة

التقليدية دون استخدام أي مبيدات اإلنتاج  باستخدام طرق  إيجة  شÔل بحر 
     

 يتم تخم¦الزيتون األسود            بشكل طبيعي يف ظروف صحية ، وبالتايل الحفاظ عىل الفيتامينات
األكسدة واملعادن وخصائص مضادات 

الشهر رأًسا عىل عقب مرة واحدة يف  العبوة  املخمر بشكل طبيعي: يرجى قلب  للزيتون   مالحظة مهمة 
حتى ال يغرق الزيت يف القاع وال يجف الزيتون

الزيتون منتجات  تقديم  يتم  امللح).  (قليل  بشكل طبيعي وصالحة  املخمرة  منها  األصناف  العديد من   هناك 
األسود             يف برطÔنات بالستيكية و زجاجية ولها مدة صالحية تصل إىل     شهًرا

 

The Mill

The Mill

The Mill24

Gemlik150-100
.

.

.

.
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زيتي و منقوع ªاء وملح
زيتون أسود كامل

الوزن الصايف: 450غ جم

فاخر كب¬ 
               201-260 

فاخر ممتاز 
         291-320 

فاخر جيد 
كب¦ جداًصغ¦صغ¦ جدا   350-321               

الوزن الصايف: 900غالوزن الصايف: 900غالوزن الصايف: 900غ

  

كاملة أسود حبة  زيتون 
امللح  قليل 

الوزن الصايف: 700غ جم

رطل (1.99      ) بالستيك برطÔن  رطل (1.99      ) بالستيك برطÔن  رطل (1.99      ) بالستيك برطÔن 
أونصة(7.05        )

جم و 200أونصة(15.87        )
أونصة(12.34         )

جم و 350أونصة(24.69         )



املائدة األخرض زيتون 

 األصناف Öا يف ذلك ؛ محشوة بالفلفل و مشكلة و مكرسة. ال يحتوي عىل أي مواد
فة مضا

الزيتون والليمون The Mill ¾كنك تناول أصناف الزيتون  يف وجبة اإلفطار مع زيت 

املختلفة والتوابل 

 The Mill زيتون املائدة األخرض هو منتج ملحي عايل الجودة. هناك العديد من 

.

.
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 مكرس

 الوزن الصايف: 680غ

أونصة(12.34         )
غ و 350أونصة(23.98         )

فلفل محشو 
 الوزن الصايف: 680غ

أونصة(12.34         )
غ و 350أونصة(23.98         )

مشكل
 الوزن الصايف: 700غ

أونصة(12.34         )
غ و 350أونصة(24.69         )



 تتكون سلسلة               للذواقة من مجموعة واسعة من املنتجات من

، بدًءا من الطÔطم الفلفل الحار   الزيتون األخرض املشوي إىل معجون 

الربتقال  îالزيتون وحتى مر املنقوعة يف زيت  املجففة 

The Mill

 يتم إنتاج منتجاتنا الذواقة دون إضافة أي مواد حافظة أو إضافات ، تحت

العاملية الجودة  ، وفًقا ملعاي¦  لدينا  إرشاف مهنديس األغذية 

 يف               للذواقة ، جميع الخرضوات أو الفواكه املستخدمة خالية

الغذائية بالقيمة  وغنية  صحية  منتجاتنا  لذلك  املبيدات.  من 

الكب¦ نوعها مع زيتون كاالماتا  لتجربة ذواقة فريدة من   جهز نفسك 

الزيتون بزيت  املحرضة  الزيتون  فريد وسلطات   واللحمي وله مذاق 

ملذاق نكهة  الذي سيضيف  الطبيعي  الطÔطم  ومعجون  التوابل   ونكهات 

وجباتك

The Mill

الذواقة منتجات 

.

.

.

.
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الفلفل  معجون 

الحار
 الوزن الصايف: 750 غ  

(أونصة 26.5) و 320 غ

(أونصة 11.3)

أسود  زيتون 

طبيعي (مخمر 
 الوزن الصايف: 450 غ  

(أونصة 15.8) و 200 غ

(أونصة 07.05)

(

كاالماتا  زيتون 

أخرض
 الوزن الصايف: 730 غ  

(أونصة 25.7) و 300 غ

(أونصة 10.6)

أسود كاالماتا  زيتون 
 الوزن الصايف: 730 غ  

(أونصة 25.7) و 300 غ

(أونصة 10.6)

الفلفل  معجون 
 الوزن الصايف: 750 غ  

(أونصة 26.5) و 320 غ

(أونصة 11.3)

الط³طم  معجون 

بالشمس  املجففة 
 الوزن الصايف: 750 غ  

(أونصة 26.5) و 320 غ

(أونصة 11.3)
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 زيتون أخرض

 مشوي
 الوزن الصايف: 380 غ  

(أونصة 13.4) و 280 غ

(أونصة 9.9)

بالشمس مجففة   ط³طم 

بالبهارات (مشوية 
 الوزن الصايف: 380 غ  

(أونصة 13.4) و 280 غ

(أونصة 9.9)

(

مشوية زيتون   سلطة 

املجففة بالط³طم 
 الوزن الصايف: 380 غ  

(أونصة 13.4) و 280 غ

(أونصة 9.9)

الجوز (مع  الزيتون   سلطة 
املجففة والط³طم  والليمون 

 الوزن الصايف: 380 غ  

(أونصة 13.4) و 280 غ

(أونصة 9.9)

(

الربتقال مر¸ 
 الوزن الصايف: 470 غ  

(أونصة 16.5) و 350 غ

(أونصة 12.34)

أجوكا
 الوزن الصايف: 320 غ  

(أونصة 11.3)
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العنب ودبس  الطحينة 
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طحينة               ذات ملمس حريري و ناعم

 يتم إنتاج               دبس العنب من العنب الطازج عايل الجودة. ال تحتوي عىل أي مواد

كيميائية أو إضافات. يحتوي فقط عىل السكر الذي يحتويه العنب بشكل طبيعي

 الطحينة مصدر غني للثيام� والفوسفور والزنك والنياس� واملغنيسيوم والفوالت. يحتوي

دبس السكر عىل الحديد وأنواع مختلفة من فيتامينات أ ، ب ، د

 عادة ما يتم خلط الطحينة والدبس واستهالكهÔ مًعا. ¾كنك الحصول عىل طعم رائع عن

طريق خلط الطحينة مع               دبس العنب

.

.

.

.

.

   The Mill

ðe Mill

ðe Mill

زجاجي برط³ن  طحينة 
 الوزن الصايف: 500غ

أونصة(9.7         )
غ و 275أونصة(17.64         )

دبس عنب برط³ن زجاج
 الوزن الصايف: 620غ

أونصة(13.2         )
غ و 375أونصة(21.87         )
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طحينية  حالوة 
 توفر              الحالوة الطحينية الطاقة خالل فصل الشتاء ، وهي صحية جًدا لجسم

 اإلنسان Öحتواها من السمسم الغني جًدا بالكالسيوم والحديد. طحينة             ال

.تحتوي عىل مواد حافظة عىل اإلطالق

The Mill

The Mill

 يتوفر             الطحينة الحالوة الطحينية يف عبوات

أو كاكاو ولها مدة صالحية  بالستيكية مع خيارات سادة 

..تصل إىل      شهًرا 24

The Mill

سادة طحينية  حالوة 
Þبالستي وعاء 

)  الوزن الصايف: 500 غ (17.64 أوقية

بالكاكاو طحينية  حالوة 
Þبالستي وعاء 

)   الوزن الصايف: 500 غ (17.64 أوقية



تركية قهوة 
القهوة ، حيث تم تقديم   ñÔالعث العهد  الرتكية احتفاًال منذ  القهوة   كان صنع ورشب 

أيًضا املتعة  تجربة هذه  للعاÅ. ¾كنك  الرتكية 

أو الشوكوالتة  الرتكية مع  القهوة  تناول  ، ¾كنك  القهوة   ¾كنك دعوة أصدقائك لرشب 

التقليدية الرتكية  الحلويات 

.

.



óُمنتَج من أفضل أنواع حبوب ال 
أرابيكا املزروعة يف الربازيل

اللذيذة برائحتها  تشتهر  التي  الرتكية   القهوة 
 والفريدة من نوعها ورغوة رائعة هي

 واحدة من أك¼ أنواع القهوة شهرة إىل
املفلرتة والقهوة  اإلسربيسو  جانب 

وتبقي الجسم  تنشط  الرتكية   القهوة 

مستيقظا الجسم 
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40فنجان من القهوة يستحق     عاما للذكرى

.

.
.

.

 الوزن الصايف:      غ
أونصة (3.5        )

100
الرتكية القهوة  The Mill



العالمة علياء سلطان. مع  الجودة من  اختالف  التقليدية معك مع  القهوة   نكهات 

رغبتك والعثÔنية حسب  الرتكية  القهوة  نقدم خيارات   ، علياء سلطان  التجارية 

 منتجاتنا ، التي تستخدم حبوب قهوة من الدرجة األوىل وتوابل حقيقية ، ال تحتوي عىل

صناعية ومحليات  وألوان   نكهات 

سلطان علياء 

.

.
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سلطان علياء 
عث³نية قهوة   ماردين 

  الوزن الصايف:       غ
أونصة (8.8        )

250  

سلطان علياء 
البطم قهوة   ماردين 

 الوزن الصايف:       غ
أونصة (8.8        )

250

سلطان علياء 
تركية  قهوة 

 الوزن الصايف:       غ
أونصة (3.5        )

100



القهوة حبوب 

البلدان املختلفة موجودة اآلن يف القهوة املزروعة يف العديد من   öانية أنواع من 

بجودة   مطبخك 

للقهوة يف املنتجة  البلدان  الدرجة األوىل من أفضل  الó من   لقد قمنا بتجميع حبوب 

املنتجات العاÅ يف هذه املجموعة من 

الفريدة. من خالل الفريدة وقوامه ونكهته  برائحته  القهوة  أنواع   يتميز كل نوع من 

اليومية عاداتك  ثقافة قهوتك وتجاوز  ، ¾كنك تحس�  القهوة  تجربة هذه 

القهوة هو عندما يتم طحنها ألول مرة. إذا اشرتيت مطحنة  أحدث شكل من أشكال 

، فلن يكون لديك ما يكفي من  منزلية وقمت بطحن قهوتك قبل رشبها مبارشة 

ونكهتها مذاقها 

.The Mill

.

.

.



 

Ethiopia
Sidamo

Honduras 
Finca Cerro Azul

Colombia 
Supremo

Ethiopia 
Yirgacheffe
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Brazil 
Cerrado

Yemen 
Natural

Guatemala 
Huehuetenango

Kenya 
Natural

القهوة The Mill       حبوب 
أونصة(8.8         )الوزن الصايف: 250غ



The Mill

يوم بعد  يوًما  السكر  من  والخالية  والطبيعية  الصحية  املنتجات  عىل  الطلب  يتزايد 

 يف           ، أدركنا هذا التوجه ؛ فنحن نقدم لعمالئنا سلسلة مستخلصات الفاكهة
املعصورة عىل البارد وكذلك الخالية من السكر

 نظًرا ألن لها طعÔً مًرا وقويًا ، ¾كنك مزجها مع الطحينة أو العسل وتناولها كبديل
إذا كنت فواكه.  كعص¦  باملاء واستهالكها  منتجاتنا  أو ¾كنك مزج   صحي للحلوى. 

 ترغب يف ذلك ، ¾كنك تغي¦ وصفات الحلوى بإضافة نصف كوب من هذه
املقتطفات بدالً من كوب واحد من السكر وإنشاء حلويات صحية

مجموعة
ملستخلصات ا

.

.

The Mill
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مستخلص
الخروب

مستخلص
األنديز

مستخلص
األسود التوت 

مستخلص
لتمر ا

مستخلص
الربي التوت 

مستخلص
التفاح

مجموعة املســتخلصات
أونصة(45.8         )الوزن الصايف: 250 مل
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والطبيعية التقليدية  الطريقة  بهذه  إنتاجه  ويتم   ، لدينا  الت�  تجفيف  يتم 

املجفف الت¾ 

 بصفتنا          ، نقوم بتغليف وتقديم الت� املجفف ، وهو مرî ، ذو قرشة رقيقة ، وله

 قوام لب. نختار الت� الذي ½ت بشكل طبيعي دون أي تسميد أو رش كيمياù. ال

مضافة مواد  منتجنا عىل  يحتوي 

Iskele

.

.
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املجفف الت¾ 
أونصة(10.58         )الوزن الصايف: 300 غ

أونصة(17.6         ) و 500 غ 



الكيميائية. املنتجات  نبتعد عن  فنحن   ، املقدمة  بحياة صحية يف  التمتع  أهمية   Äتأ  ،  اليوم 

الطلب يزداد   ، لذلك  والطبيعية.  العشبية  التجميل  نحو مستحرضات  متزايد  اتجاه  ، هناك   أيضا 

يوم بعد  يوًما  الطبيعي  الصابون  عىل 

 يُنتج                          أنواع الصابون العشبية التقليدية برتكيباتها األصلية ويقدمها لك

تحت عالمة تجارية واحدة من الص� إىل املغرب ومن تركيا إىل هولندا

املكونات يتم خلط هذه  إنتاجه Öكونات طبيعية وعشبية.  ويتم  يدويًا  منتج مصنوع   كل 

الجميع قبل  بأمان من  استخدامه  استخدامها. ¾كن  ووفًقا ملجال  اإلنسان  لصحة  مناسبة   بنسب 

، Öا يف ذلك األطفال والنساء الحوامل

صابون عشبي مصنوع  
%100 يدويًا 

The Soap Factory

.

.

.
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النقي خاٍل من اإلضافات ، طبيعي الهند   زيت جوز 

العناية  ٪100. مناسب لالستخدام يف كل من 

الصايف لونه  والحلويات.  والطعام   الشخصية 

نضارته عن  يكشفان  املمتازة  ورائحته 

البارد الهند املعصور عىل  زيت جوز 

إبسوم وملح البحر وملح  الجمع ب� ملح   يتم 

اإلنجليزية والكربونات  الوردي   الهيÔاليا 

العطرية يف هذه والزيوت  املختلفة   واألعشاب 

إضافته استخدامه عن طريق   الزجاجات. ¾كنك 

 إىل مياه االستحÔم. تعمل أمالح االستحÔم عىل

الجس إجهاد  .التخلص من 

الطبيعي االستح³م  ملح 

الكالسيكية املجموعة 

، وهي الغليان  الصابون بطريقة  إنتاج هذه   يتم 

للصابون. اخرتاع  أول  منذ  تطبيقها  تم   طريقة 

، من الغار  البطم إىل   لديها مجموعة متنوعة من 

الحÔر إىل حليب  القطران  العرعر 

الحرير مجموعة 

املعالجة بطريقة  الحرير  مجموعة  إنتاج   يتم 

، يتم الحفاظ عىل  الباردة دون غليان. وبالتايل 

النباتية واملواد  للزيوت  الغذائية   الخصائص 

اإلنسان لبرشة  ممتازة  عناية  وتوفر   ،  الطبيعية 

وشعره

لونها الكروي  الشكل  ذات  االستحÔم  قنابل   تعطي 

 للÔء عند إلقاؤها يف املاء ، مÔ يخلق أيًضا تأث¦ًا

عليها تحتوي  التي  الغنية  املعادن  بفضل  مريًحا 

االستح³م قنابل 

بك¼ة. يحتويه  الذي  الطبيعي  الجلرسين  من  اسمه   يأخذ 

العادي وأهم ما ¾يز الجلرسين هو تأث¦ه املرطب غ¦ 

الرائعة الزهرية  ورائحته  امللون  إنه مذهل Öظهره 

الجلرسين صابون 

الطبيعي اللوف  صابون 

 يوفر تجربة سبا شبيهة بالواقع يف املنزل. يتم
الجلرسين صابون  سكب  طريق  عن   تحض¦ها 

اللوف رشائح  يف  والفاكهة  الزهور   Öستخلصات 
الحÔم يف  املعطر  التدليك  متعة  ¾نحك  الطبيعية. 

الحريف الصابون 
متنوعة. صابون أرتيزان خيارات   تقدم صابون 

 واحد أك¼ جÔلية من اآلخر. الصابون الحريف ،

الطبيعية من الزيوت  تحويل  فيه  يتم   الذي 

 الدرجة األوىل إىل صابون من خالل طريقة

بتصميÔته لإلعجاب  مث¦   ، الباردة   املعالجة 

أنواع مختلفة ، توجد  السلسلة   الخاصة. يف هذه 

الصابون تحتوي عىل مكونات فعالة جًدا  من 

والكربيت والفحم  الط�  مثل 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Plot No E-136 TO E-139, North West 
Industrial Zone, Port Qasim, 
Karachi-75020, PAKISTAN
Phone: +92 213 415 40 84
E-mail: imgcglobalpakistan@gmail.com

OIL WORLD (PVT) LTD

ARNAS AGRO INC.
1460 Broadway, 10036, NY, USA
Phone: +1 (646) 480 05 65
E-mail: us@arnasagro.com

Kosuyolu Mah. Cenap Sahabettin Sk. No: 26 
Kadikoy, Istanbul, 34718 TURKEY
Phone: +90 850 200 96 65
E-mail: tr@arnasagro.com
Factory: Cennetayagi Mah. Istasyon Cad. 
No: 39 Edremit, Balikesir, 10300 TURKEY

ARNAS TARIM URETIM VE TIC. A.S.

Comércio, Importação e Exportação Eireli Rua 
Almirante Guilherme, n 02, Sala 05 São 
Francisco do Sul - SC BRASIL
Phone: +55 (47) 3444-4049
E-mail: manaca@arnasagro.com

MANACÁ DO BRASIL

Россия, 109341, Москва, ул.
Верхние Поля, д. 48, стр. 2, офис 88 RUSSIA
Phone: +7 495 544 11 40
E-mail: ru@arnasagro.com

ООО АРНАС АГРО РУС

40 Nell Gwynn House, Sloane Avenue, 
London SW3 3AU, UK
Phone: +44 7435 507055
E-mail: uk@arnasagro.com

ARNAS GLOBAL CONSULTANCY LTD. ARNAS DEUTSCHLAND GMBH
Bochumer Landstraße 160, 45276 
Essen, GERMANY
Phone: +49 201 24489967
E-mail: de@arnasagro.com


