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سظ 
احضئ 

طیبة للصناعات الهندسیة إحدى الشرکات الرائده فی تشغیـــل 
وتشکیل املعادن . الحدید واإلستانلس ستیل و األملونیوم . 

  
کما انها إحدى الشرکات املحوریة فی عملیات اإلنتاج حیث أنها  
تنافس بقوه فی الصناعات الخدمیة وتصنیع مستلزمات خطوط 

اإلنتاج . 

الشرکة بما فیها من إدارة وعمالة فنیة مدربة وأجهزة هندسیـة الشرکة بما فیها من إدارة وعمالة فنیة مدربة وأجهزة هندسیـة 
تعمل دائما لتواکب التطور التکنولوجی والیات العصر الحدیــــث  

 مدار الساعة . 

کما  نحرص  إرضاء العمیل بما یلبی رغباتة بحرفیة شدیدة 
وبأسعار تنافسیه  

هدفنا | جودة عالیة - سعر منافس - خدمة ما بعد البیع 



2 دلفة رأسي. 
شماعة + کارت تعریف. 

فتحات تهویة + رف فاصل للدلف. 
رزة أو کالون و رزة لکل دلفة. 

180 × 45 × 45  سم 

دوقب 
ـل  ـس

دوقب سل 2 دئ 

2 دلفة رأسي × 2 أفقي. 
شماعة + کارت تعریف. 

فتحات تهویة + رف فاصل للدلف. 
رزة أو کالون و رزة لکل دلفه. 

180 × 90 × 45  سم 

دوقب سل 4 دئ 

4 دلفة رأسي أو 3 دلفة رأسي. 
کارت تعریف. 

فتحات تهویة + رف فاصل للدلف. 
رزة أو کالون و رزة لکل دلفة. 

180 × 45 × 45  سم 

دوقب سل 3-4 دئ رأجغ 

6 دلفة. 
شماعة + رف فاصل للدلف. 

فتحات تهویة. 
رزة أو کالون و رزة لکل دلفه. 

180 × 96 × 45  سم 

دوقب سل 6 د 

12 دلفة. 
کارت تعریف. 

فتحات تهویة + رف فاصل للدلف. 
رزة أو کالون و رزة لکل دلفة. 

180 × 96 × 45  سم 

دوقب سل 12 دئ 

9 دلفة. 
شماعة + رف فاصل للدلف. 

فتحات تهویة + کارت تعریف. 
رزة أو کالون و رزة لکل دلفة. 

 180 × 96 × 45  سم 

دوقب سل 9 دئ 

CODE
011

CODE
010

CODE
012

CODE
013

CODE
014

CODE
015



1 دلفة. 
 3 رف متحرك. 

کالون + 1 مقبض. 
180 × 46 × 42.5  سم 

دوقب 
طضائ 

ج  دوقب طق

دوقب طضائغ 1 دئ 
1 دلفة. 

 3 رف متحرك. 
کالون + 1 مقبض. 

180 × 46 × 42.5  سم 

دوقب طضائغ 1 دئ 

1 دلفة. 
 3 رف متحرك. 

کالون + 1 مقبض. 
180 × 46 × 42.5  سم 

دوقب طضائغ 1 دئ 

1 دلفة. 
 3 رف متحرك. 

کالون + 1 مقبض. 
180 × 46 × 42.5  سم 

دوقب طضائغ 1 دئ 

1 دلفة. 
 3 رف متحرك. 

کالون + 1 مقبض. 
180 × 46 × 42.5  سم 

دوقب طضائغ 1 دئ 

2 دلفة. 
3 رف متحرك. 

کالون + 2 مقبض. 
182 × 90 × 40  سم 

دوقب طضائغ 2 دئ 

CODE
017

CODE
020

CODE
021

CODE
018

CODE
019

CODE
016



2 أدراج  مجاري 
عجل حدید. 

– کالون سنتر لوك. 
70 × 46  × 62  سم 

ملله خشب أو سوست. 
 90 × 200  سم - 100 × 200  سم 

ملله خشب أو سوست- سلم متحرك. 
 90 × 200  سم  -     100 × 200  سم 

حظعن 2 درج 

3 أدراج  مجاري 
 عجل حدید. 

کالون سنتر لوك. 
54 × 40  × 54  سم 

وتثة أدراج 3 درج 
5 أرفف / 7 أرفف 

200 × 92 × 30  سم 
300 × 92 × 30  سم 
200 × 92 × 42  سم 
300 × 92 × 42  سم 

غئ  وتثة أرشش 

4 أدراج  مجاري 
 عجل حدید. 

کالون سنتر لوك. 
54 × 40  × 54  سم 

وتثة أدراج 4 درج 

جـــغـــــ  

جغ 2 دور 
3 أدراج  مجاري 

 عجل حدید. 
کالون سنتر لوك. 

100 × 46  × 62  سم 

حظعن 3 درج 

4 أدراج  مجاري  
عجل حدید. 

کالون سنتر لوك. 
130.5 × 46  × 62  سم 

حظعن 4 درج  CODE
023

CODE
029

CODE
022

CODE
024

CODE
025

CODE
026

CODE
027

CODE
028



3 أدراج  مجاري عجل حدید. 
کالون سنتر لوك. 

قرصه بوست فورمنج أو میالمین. 
 بروفیل املونیوم. 
122 × 76  × 76  سم 
115 × 61  × 76  سم 

طضاإ 3 درج 

4 أدراج  مجاري عجل حدید. 
2 کالون لوحدة أدراج + درج وسط. 
قرصه بوست فورمنج أو میالمین. 

بروفیل املونیوم. 
122 × 76  × 76  سم 

طضاإ 4 درج 

7 أدراج  مجاري عجل حدید. 
3 کالون. 

قرصه بوست فورمنج أو میالمین. 
 بروفیل املونیوم. 
152 × 76  × 76  سم 

طضاإ 7 درج 

3 أدراج  مجاري عجل حدید. 
کالون سنتر لوك. 

قرصه خشب میالمین. 
بروفیل املونیوم. 
122 × 76  × 76  سم 
115 × 61  × 76  سم 

قرصه بوست فورمنج. 
أو قرصة میالمین. 

120 ، 140 ، 160 × 76 × 76  سم 

طضاإ خج 3 درج 

طضاإ حجغ 

 7 أدراج  مجاري 
عجل حدید. 

 کالون سنتر لوك. 
قرصه خشب میالمین. 
بروفیل املونیوم. 

 152 × 76  × 76  سم 

طضاإ خج 7 درج 
4 أدراج  مجاري عجل حدید. 

کالون سنتر لوك. 
 قرصه خشب میالمین. 
 بروفیل املونیوم. 
122 × 76  × 76  سم 

طضاإ خج 4 درج 
 6 أدراج  مجاري  

عجل حدید. 
 2 کالون ( کالون لکل  

وحدة درج ). 
قرصه خش 

طضاإ خج 6 درج 

CODE
034

CODE
038

CODE
036

CODE
032

CODE
031

CODE
030

CODE
037

CODE
035

طضإ 



جع طرضئ  

ــــت  خغثـغ

ات ...... 

CODE
040

CODE
039

CODE
041

042
CODE

وتثات 
طثـزن 

وتثة ارشش بصغطئ 

وتثات 
ض  ســ



قت 
ثجغظ 

بالتات تخزین تالجات 
بالتات تخزین مخازن ثقیلة  

قص 
ثنی 
بنش 

تقطیع لیزر 

متخصصون  تورید الصاج واألستانلس ستیل  
باملقاسات بجمیع انواعها 

وقطاعات العلب واملواسیر حدید 
 إستانلس ستیل 304 - 316

CODE
044

CODE
043

CODE
045CODE

046

قت ثجغظ  حضغض اخج واسدن 


