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تأسست الشركة الٌمنٌة االٌطالٌة لأللمنٌوم المحدودة

يميتال فً عام  1993كمشروع استثماري بٌن

مجموعة السعدي التجارٌة  ATGومستثمرٌن اٌطالٌٌن وذلك بهدؾ ا ستٌراد وتصنٌع وتركٌب مختلؾ أنواع
 ,حٌث ٌتوفر لدٌنا وبشكل حصري األلمنٌوم
األلمنٌوم والزجاج وفقا ألعلى المواصفات والجودة العالمٌة
االٌطالً بأنواعه المختلفة مثل  R40 ,R50 ,R50sوكذلك األلمنٌوم الفرنسً نوع  TECHNALواأللمانً نوع
 CHOCOوكذلك مختلؾ أنواع الزجاج ا لعادي والملون والمقسى والزجاج ضد الرصاص بأعلى المواصفات
والقٌاسات واألحجام كما أننا وكالء المصنع السعودي األمرٌكً للزجاج.
أعمال يميتال تشمل مجاالت واسعة فً كافة أعمال األلمنٌوم والدٌكور موضحة الحقا ضمن هذا البروفٌل.
إن يميتال قد حرصت منذ تأسٌسها على الحصو ل على أجود أنواع المواد والتقنٌة العالٌة من اآلالت والمعدات
وكذلك المهندسٌن والمصممٌن باإلضافة إلى العمالة الماهرة المدربة والخبرات األجنبٌة والمحلٌة ذات الكفاءة
العالٌة بحٌث ٌمكننا تنفٌذ جمٌع األعمال والتصامٌم التً ٌطلبها الزبون والتً قد ٌعجز اآلخرون عن تنفٌذها.
والٌوم تعتبر يميتال الشركة الرائدة فً الجمهورٌة الٌمنٌة فً مجال أعمال األلمنٌوم والزجاج وخصوصا من
المنشأ االٌطالً والفرنسً واأللمانً وتقوم حالٌا باألعمال التالٌة:
 - 1إعداد كافة التصامٌم والمخططات التنفٌذٌة والنهائٌة وإعطاء المشورة الفنٌة التً ٌتطلبها العمل فً أي
مشروع.
 - 2االستٌراد والتصنٌع والتركٌب وفقا ً ألحدث وأعلى المواصفات العالمٌة.
ولقد قامت يميتال وهً الشركة الرائدة واألولى فً الٌمن بتنفٌذ مئات المشارٌع العامة والخاصة من قصور
وفلل وعمارات وفنادق ومستشفٌات ومراكز تجارٌة ومصانع فً مختلؾ محافظات الجمه ورٌة الٌمنٌة.
إن منتجاتنا قد صممت لتوفٌر الراحة واألمان والمنظر الجمٌل لما تمتلكه من مٌزات كثٌرة منها

((منع تسرب

الماء والهواء والعزل الحراري والصوتً))
إن شركتنا تسعى باستمرار إلى تطوٌر وتوسٌع مجاالت عملها وزٌادة كفاءة منتسبٌها وؼاٌتها األساسٌة من ذلك
الوصول إلى تقدٌم أفضل الخدمات للزبائن الكرام.
يميتال تتقدم بالشكر إلى زبائنها الكرام على ثقتهم وٌسرنا أن نستقبل جمٌع الزبائن فً مقر الشركة وفً
المعرض فً صنعاء شارع بؽداد الطالعهم على مختلؾ األنشطة والمنتجات التً نقدمها.
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Yemen Italian Aluminum Co. Ltd

(YEMITAL) was incorporated in 1993 as an investment

joint venture of Al-Sadi Trading Group(ATG) and Italian investors.


YEMITAL imports and manufactures the different types of Italian like R40 ,R50 ,R50s
and French aluminum of the type TECHNAL and German aluminum of the type

CHOCO, And all types and sizes of glass with the latest designs of the highest
international specifications. And we are the agent of Saudi American Glass factory.

YEMITAL works include a wide variety of aluminum and decoration works illustrated in the
attached pages.

YEMITAL has the high technology of programmed hardware and equipment and foreign
expertise of high efficiency as well as the local one that enables us to meet all requirements
of our customers.

YEMITAL is considered the pioneer in the Republic of Yemen in the field of aluminum works.
We currently carry out the following works:


prepare all designs and executive and final plans and provide technical consultancy
required by nature of work of any project.



Manufacture and installation in accordance with the highest international
specifications.

Our products designed to provide comfort, safety and beautiful view thanks to their
features of "waterproofing, air fighting, heat and sound insulation".
We have pleasure to receive our customers in our company premises and exhibition to
demonstrate and present our different activities and products.
Our company always endeavors to develop and expand fields of its works and increase our
base of customers and our utmost end is the best services to the satisfaction of our
esteemed customers.
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األعمال والمنتجات التً تخدمكم يميتال فٌها:
تقوم الشركة الٌمنٌة االٌطالٌة لأللمنٌوم المحدودة يميتال ومجموعة السعدي للتجارة ATG

باستٌراد و,تصمٌم و,تصنٌع وتركٌب المنتجات التالٌة :























ألمنٌوم اٌطالً بقطاعات مختلفة ()R40,R50,R50s
واجهات هٌكلٌة للعمارات واألبراج (استراكشر جلٌز).
واجهات نظام كارتٌن وول .
نوافذ وأبواب وزجاج عادي وضد الرصاص.
األبواب األوتوماتٌكٌة سحاب ودوار.
األبواب المروحٌة.
األبواب المضادة للحرٌق والهروب من الحرٌق .
بوابات أمنٌة من أقوى أنواع الفوالذ المعادن.
القبب بمختلؾ األحجام واألشكال والتصامٌم.
أسقؾ زجاجٌة بمختلؾ األشكال والمقاسات.
زجاج مرسوم ومعشق بالرصاص للقبب والنوافذ .
أبواب ونوافذ مزخرفة من الحدٌد والنحاس واالستٌل.
كافة أنواع درابزٌنات الساللم والحواجز.
أبجورات التهوٌة وكاسرات أشعة الشمس.
قواطع المكاتب العادٌة والمضادة للحرٌق.
كافة أنواع اإلكسسوارات وبواصفات عالمٌة.
أنظمة الهٌاكل المعدنٌة الخاصة بالتخزٌن.
طوب زجاجً لألسقؾ والدرج.
أسقؾ األلمنٌوم المستعارة.
نظام المفتاح الواحد لعدة أقفال.
نظام الكشؾ المبكر عن الحرٌق.
أنظمة أمنٌه (كروت دخول بالبصمة أو الصوت.).....,
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YEMITAL & AL-SADI GROP PRODUCTS AND SERVICES:





























Italian Aluminum sections (R40, R50 & R50s).
Structure glazing for buildings & towers
curtain wall systems.
Fire rated door & Windows.
Automatic sliding door.
Security Metal doors.
Wrought iron door & Windows.
Roller shutter doors & windows.
Stain Glass Domes & Partitions.
Space frames & Skylight.
Office partitions.
Sun breakers.
Fly screens: Normal and Roll-up type.
False Ceiling of Aluminum panels & Steel sheets.
Louvers and Sun breakers.
Hand rails: Wrought Iron & Aluminum.
All types of glass thickness with all colors and double glazed,
designs, Tempered, Laminated &Tinted.
Bulletproof glass and frames.
Glass blocks.
Accesses control systems.
Fire detection system.
Master Key system.
Security systems (biometrics surveillance(.
Italian Marbles.
Fire detection system.
Master Key system.
Elevators & Escalators.
Generators.
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قامت يميتال باعتبارها من الشركات الرائدة ومن اول شركات االلمنٌوم بتنفٌذ عدد من المشارٌع
رئاسٌة ومؤسسات وبنوك
المتمٌزة فً القطاعات الحكومٌة والتجارٌة والخاصة من قصور
ومستشفٌات وفنادق ومصانع ومراكز تجارٌة ورٌاضٌة وفلل وعمارات سكنٌة وفندقٌة وفً
مختلؾ انحاء الجمهورٌة الٌمنٌة.

قائمة ببعض المشارٌع التً نفذت بواسطة يميتال
أوال :الفنادق والشركات السفارات والمستشفٌات والم راكز التجارٌة:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

موقع
اسم المشروع
المشروع
المكال
فندق هولٌداي إن -المكال
تعز
فندق سوفتٌل
صنعاء
فندق مٌركور
عدن
فندق مٌركور
عدن
فندق عدن
صنعاء
فندق تاج سبأ
المكال
فندق بحر العرب
المكال
فندق المكال
صنعاء
فندق صنعاء الدولً
صنعاء
الصالة الرٌاضٌة
صنعاء
شركة النفط
عدن
قصر الرئاسة
تعز
قصر الرئاسة
المكال
دار الرئاسة
صنعاء
السفارة األمرٌكٌة
صنعاء
السفارة الٌابانٌة
صنعاء
المستشفى السعودي األلمانً
صنعاء
المركز اللٌبً (مركز صنعاء التجاري)
الخطوط الجوٌة الٌمنٌة(المبنى التجاري) صنعاء

LOCATION

NAME OF PROJECT

MUKALLAH
TAIZ
SANA’A
ADEN
ADEN
SANA’A
MUKALLAH
MUKALLAH
SANA’A
SANA’A
SANA’A
ADEN
TAIZ
MUKALLAH
SANA’A
SANA’A
SANA’A
SANA’A
SANA’A

HOLIDAY INN HOTEL
SOFITEL HOTEL
MERCURE HOTEL
MERCURE HOTEL
ADEN MOTEL
TAJ SHEBA HOTEL
BAHER AL-ARAB HOTEL
MUKALLAH HOTEL
SANA'A INTER. HOTEL
SPORT HALL
YEMEN PETROLEUM CO.
PRESIDENTIAL PALACE
PRESIDENTIAL PALACE
PRESIDENTIAL PALACE
AMERICAN EMBASSY
JAPANESE EMBASSY
YEMEN-GERMAN HOSPITAL
SANA’A TRADE CENTER
YEMENIA AIRWAYS
COMMERCIAL BUILDING
DR. ABDULGADER
AL-MUTWAKEL HOSPITAL
YEMEN-GERMAN HOSPITAL
AL-SAEED COMM. CENTER
YEMEN-GULF BANK
YEMEN ECONOMIC
CORPORATION

20

مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل

صنعاء

SANA’A

21
22
23
24

المستشفى الٌمنً األلمانً
مركز السعٌد التجاري (بنك التضامن)
بنك الٌمن والخلٌج
المؤسسة االقتصادٌة الٌمنٌة

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

SANA’A
SANA’A
SANA’A
SANA’A
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NAME OF PROJECT

LOCATION

CENTRAL BANK OF YEMEN
SANA'A INTER. AIRPORT
ZAID AL-QUBATY TOWER
NATIONAL FACTORY FOR
CIGARETTES & MATCHES
CANADIAN NEXEN PETROLEUM CO.
ACCOMMODATION
TELYEMEN
AL-MASAR OIL FIELD SERVICES
AL-REHAB ONSTRUCTIONS COM.
CANADA DRY CORPORATION
AL-AHMER GROUP
MAM CORPORATION
PALL MALL COMPANY FOR
CIGARETTE
SUQUTRA AIRPORT
QATER NATIONAL BANK
HADRAMOUT UNIVERSITY
DR.AZEEZ SHAHER HOSPITAL
AL-MUHANDES AL-YEMENI TOWER
AL-THAWRA GENERAL HOSPITAL
CULTURAL HOUSE
SANA’A INTERNATIONAL EXHIBITON
SHUMAILAH
IMAM AL-SHAFE’I MOSQUE
MAREB INSURANCE
POWER TRANSMISSION STATIONS
POWER TRANSMISSION STATIONS
POWER TRANSMISSION STATIONS
YEMEN-BAHRAIN SHAMIL BANK
YEMEN COMPUTER COM.
AMRAN WATER DEPARTMENT
TOTAL COM.
SABA MEDICAL COMPANY
AL-SHAMI APARTMENTS
YEMEN INDUSTRIAL & TRADE CO.

SANA'A
SANA'A
SANA'A
HODAIDAH

موقع
المشروع
صنعاء
صنعاء
صنعاء
الحدٌدة

اسم المشروع
ًالبنك المركزي الٌمن
)مطار صنعاء الدولً (التجدٌدات
ًبرج زٌد القباط
شركة التبػ والكبرٌت

م
26
27
28
29

HADRAMOUT

حضرموت

) الشركة الكندٌة للبترول (السكن30

SANA'A
AL-MASEELAH
SANA'A
HODAIDAH
SANA'A
SANA'A
SANA'A

صنعاء
المسٌلة
صنعاء
الحدٌدة
صنعاء
صنعاء
صنعاء

تلٌمن
شركة المسار للخدمات النفطٌة
شركة الرحاب للمقاوالت
شركة كندا دراي
مجموعة األحمر
)MAM) شركة مام
شركة بال مال للسجائر

31
32
33
34
35
36
37

SUQUTRA
SANA'A
HADRAMOU
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A

سقطرة
صنعاء
حضرموت
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

مطار سقطرة
ًبنك قطر الوطن
جامعة حضرموت
عزٌز شاهر للعٌون.مستشفى د
ًبرج مركز المهندس الٌمن
)مستشفى الثورة العام (التوسعة
بٌت الثقافة
ًمعرض شمٌلة الدول

38
39
40
41
42
43
44
45

MUKALLAH
SANA'A
MUKALLAH
HADRAMOUT
FUWA
SANA'A
SANA'A
AMMRAN
HADRAMOUT
SANA'A
SANA'A
ADEN

المكال
ًمسجد اإلمام الشافع
صنعاء
شركة مأرب للتامٌن
المكال
ًمحطة التحوٌل الكهربائ
حضرموت
ًمحطة التحوٌل الكهربائ
الفوعة
ًمحطة التحوٌل الكهربائ
صنعاء
مصرؾ الٌمن والبحرٌن الشامل
صنعاء
YCC الشركة الٌمنٌة للكمبٌوتر
عمران
مؤسسة مٌاه عمران
حضرموت
)شركة توتال (المبنى والمخازن
صنعاء
شركة سبأ لألدوٌة
صنعاء
شقق الشامً المفروشة
الشركة الٌمنٌة للتجارة والصناعة عدن

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

)الشـركــــة اليمـنية االيطــــالية لأللمنيـــوم المحـــــدودة (يميتال
YEMEN ITALIAN ALUMINIUM CO. LTD.(Yemital)

: العمارات والفلل:ثانٌا

NAME OF PROJECT

LOCATION

KUWAIT EMBASSY – AMBASSADOR’S
RESIDENCE
VILLA DR. ABDULGADER
AL-MUTWAKEL
BUILDING & VILLA: ABDULLAH OBEID
AL-MAKHZOUM
AL-THULAYA BUILDING
ABDULSAMAD SHARAF BUILDING
ABDULKAFI AL-ASBAHI BUILDING
SALEH ALI MOHSEN BUILDING
AL-AAUDI BUILDING
MEDIAN YASSEN BUILDING
MOHAMED AHMAD NASSAR BUILDING
KHALED AL-ROWAISHAN BUILDING
ALI ALDHULI BUILDING
MOH'D AL-HAZMI BUILDING
ALI MOHSEN SALEH BUILDING
SALAH SALEM BUILDING
AHMAD AL-NAJJAR BUILDING
AL-ASHTAL BUILDING
AHMAD AL-HUMEIDI BUILDING
BIN SUWAD BUILDING
ALI BIN ALI AL-EASAIE BUILDING
AWAD BEN GURAIBAH BUILDING
MEDIAN YASSEN BUILDING
EYAD MUGALY BUILDING
AHMED MAHFOUD BASLEEM BUILDING
ABDULKADER AL-KAFF BUILDING
SALMEEN SON'S BUILDING
VILLA ABDO BURGY
VILLA AHMED AL-SAIDY
VILLA SAEED YAFEY
VILLA RABEA GARMAN
VILLA MOH'D ALI MOUHSEN
VILLA BUQSHAN
VILLA HAEIL ABDULHAQ
ABDULLAH BA-BUTAIN BUILDING

SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
ADEN
ADEN
ADEN
ADEN
SANA'A
SANA'A
MUKALLAH
HADRAMOUT

اسم المشروع

م

SANA'A

موقع
المشروع
صنعاء

ًسكن السفٌر الكوٌت

1

SANA'A

صنعاء

فٌال الدكتور عبدالقادر المتوكل

2

عدن

عمارة وفٌال عبدهللا عبٌد
المخزوم
عمارة الثالٌا
عمارة عبدالصمد شرؾ
ًعمارة عبدالكافً االصبح
عمارة صالح علً محسن
عمارة العودي
عمارة مدٌن ٌاسٌن
عمارة محمد احمد نصار
عمارة خالد الروٌشان
ًعمارة علً الدال
ًعمارة محمد الحزم
عمارة علً محسن صالح
عمارة صالح سالم
عمارة احمد النجار
عمارة االشطل
عمارة احمد صالح الحمٌدي
عمارة صالح ربٌع بن سواد
ًعمارة علً بن علً العٌسائ
عمارة عوض صالح بن ؼرٌبه
عمارة ٌقٌن ٌاسٌن
ًعمارة إٌاد مجل
عمارة احمد محفوظ باسلٌم
عمارة عبدالقادر الكاؾ
عمارة أبناء سالمٌن
ًفٌال عبده بورج
فٌال احمد الصاٌدي
ًمنزل قبطان سعٌد ٌافع
منزل ربٌع جرمان
فًال محمد علً محسن
فٌال بقشان
منزل هاٌل عبدالحق
عمارةعبدهللا صالح بابطٌن

3

ADEN

ADEN
SANA'A
SANA'A
HADRAMOUT
TREEM
MUKALLAH
SANA'A
SANA'A
SANA'A
SANA'A
MUKALLAH
HADRAMOUT
SANA'A
HADRAMOUT

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
عدن
عدن
عدن
عدن
صنعاء
صنعاء
المكال
حضرموت
ٌافع
عدن
صنعاء
صنعاء
حضرموت
ترٌم
المكال
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
المكال
حضرموت
صنعاء
حضرموت
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يميتال

صور لبعض المشارٌع التً نفذتها

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

شركة النفط – صنعاء شارع الستٌن

فندق سوفتٌل  -تعز

مركز السعٌد التجاري  -صنعاء

فندق هولٌداي ان  -المكال

برج البابكري –صنعاء-التحرٌر

مركز صنعاء التجاري (المركز اللٌبً)  -صنعاء

فندق بحر العرب  -المكال

مبنى الخطوط الجوٌة الٌمنٌة (المبنى التجاري)  -صنعاء

فٌال خاصة  -صنعاء

المستشفى السعودي االلمانً  -صنعاء

مركز تجاري  -صنعاء

برج المدٌنة  -صنعاء

فٌال خاصة  -صنعاء

برج تجاري  -صنعاء

مستشفى دعزٌز شاهر – صنعاء

فٌال خاصة  -المكال

فٌال خاصة  -صنعاء

مستشفى المتوكل الجدٌد  -صنعاء
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بعض شهادات االنجاز الموقعة من زبائن

يميتال
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Italian Standers

المواصفات االٌطالٌة لأللمنٌوم:

أنظمة األلمنٌوم :
وٌت
 - 1نظام  : R40وهو نظام األبواب والشبابٌك المتحركة ٌتم استخدام مفصالت وإكسسوارات اٌطالٌة ,م
فٌه استخدام ثالثة أحجام من المقاطع وبمقاسات مختلفة وهًMAX. & MED. & NOR. :
وٌت
 - 2نظام  : R50وهو نظام األبواب والشبابٌك المتحركة ٌتم استخدام مفصالت وإكسسوارات اٌطالٌة ,م
فٌه استخدام ثالثة أحجام من المقاطع وبمقاسات مختلفة وهًMAX. & MED. & NOR. :
 - 3نظام  :R50sوهو نظام األبواب والشبابٌك السحاب ٌتم استخدام كفرات سحاب وإكسسوارات اٌطالٌة.
 - 4نظام  :RW140وهو نظام واجهات العمارات.
* ٌوجد لدٌنا مقطع ممٌز من األلمنٌوم ٌتكون من وجه من األلمنٌوم والوجه اآلخر من خشب الزان الفاخر.
* جمٌع القطاعات الرئٌسٌة التقل سماكتها عن  2ملم وذات جودة عالٌة ومصنعة حسب المواصفات العالمٌة
UNI 3569-6063 T5
* جمٌع أعمال األلمنٌوم مطابقة للمواصفات االٌطالٌة  UNI 7979بمقاومتها لتسرب المٌاه والهواء واألتربة.
* قطاعات األلمنٌوم تتقبل جمٌع أنواع الزجاج بسماكات من  6إلى  40ملم.
* ٌوجد نوافذ وأبواب وزجاج عادي وضد الرصاص.
* جمٌع أنواع الربالت من نوع  EPDMأو  PVC BIFLEXالمقاوم للماء والحرارة.

Aluminum Systems
R50, R40 system, movable doors and windows where Italian hinges are used.



R50s, slide doors and windows system.



RW 140, Buildings facades system.



All main sections have thickness of at least 2mm with high quality and international



specifications UNI 3569-6063 TS.
Powder coating thickness shall be at least 85 microns, kiln coating.



All aluminum works in conformity with Italian specifications UNI 7979 with respect to



water, air and dust proofing.
 All types of accessories are Italian made with high quality and manufactured in accordance
with international models and subjected to safety conditions and all are manufactured from
aluminum or stainless steel.
 All types of rubber are from the type EPDM or PVC Biflex water proof and heat resistant.
Aluminum sections fit with glass of 6-40mm thick.
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* جمٌع القطاعات الرئٌسٌة التقل سماكتها عن  2ملم وذات جودة عالٌة ومصنعة حسب المواصفات العالمٌة.
* جمٌع أعمال األلمنٌوم مطابقة للمواصفات الفرنسٌة من ناحٌة مقاومتها لتسرب المٌاه والهواء واألتربة.
* جمٌع أنواع الربالت من نوع  EPDMأو  PVC BIFLEXالمقاوم للماء والحرارة.
* جمٌع أنواع اإلكسسوارات صناعة فرنسٌة نوع  NFP 24-351 TECHNALوهً ذات جودة عالٌة ومصنعة
حسب آخر واحدث المودٌالت العالمٌة والمعتمدة من االتحاد األوروبً وهً خاضعة لشروط األمان وجمٌعها
مصنعة من األلمنٌوم أو الستانلس استٌل.
* قطاعات األلمنٌوم تتقبل جمٌع أنواع الزجاج بسماكات من  6إلى  40ملم.
* نوع السلٌكون المستخدم لدٌنا من أجود األنواع االٌطالٌة واألمرٌكًة .

All main sections have at least 2 mm with high quality and manufactured in accordance
with the international specifications NEP 243-01.



Powder coating thickness shall be at least 85 microns, kiln coating.
All aluminum works in conformity with international specifications UNI 7979 with
respect to water, air and dust proofing.




Accessories are manufactured from the French type NEP 24-351 Technal with high
quality and manufactured in accordance with the most modern international models and



subjected to safety conditions and all are manufactured from aluminum or stainless steel.
All rubber types are EPDM type, waterproof and heat resistant.
Aluminum sections fit with glass of 6-40mm thick.

طرٌقه دهان األلمنٌوم :
 - 1انوداٌز بالكهرباء التقل سماكتها عن 22إلً  24م اٌكرون وهو مقاوم لكافة المؤثرات الجوٌة.
 - 2بودركوتد بالكهرباء التقل سماكتها عن  85إلً  90م اٌكرون وهو مقاوم لكافة المؤثرات الجوٌة.
* ٌتوفر لدٌنا مجموعة كبٌرة من األلوان حسب اختٌاركم حٌث تصل مجموعة األلوان إلى أكثر من  250لون
وكذلك  51من األلوان الخشبٌة.
* جمٌع أنواع اإلكسسوارات صناعة اٌطالٌة وهً ذات جودة عالٌة ومصنعة حسب احدث المودٌالت العالمٌة
المعتمدة من االتحاد األوروبً وهً خاضعة لشروط األمان وجمٌعها مصنعة من األلمنٌوم أو الستانلس استٌل.
* نوع السلٌكون المستخدم لدٌنا من أجود األنواع االٌطالٌة واألمرٌكًة .
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مقطع شباك ألمنٌوم لون خشبً

بعض مقاطع األلمنٌوم االٌطالً التً تستخدم فً الشركة

مقاطع شباك من األلمنٌوم األبٌض  +ألمنٌوم مع خشب الزان الفاخر

شباك ألمنٌوم ٌفتح باتجاهٌن
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GLASS TYPES

أنواع الزجاج :
إن أنواع الزجاج تختلؾ من ناحٌتٌن هما الطبقات والسماكة ثم اللون  ,ومن ناحٌة السماكة فان هناك سماكات
مختلفة تصل حتى  40ملم ,حٌث ٌتم استخدام الزجاج المفرد ذو سماكة  6ملم لالستخدامات العادٌة ,أما الزجاج
المزدوج فٌستخدم لزٌادة العزل الحراري والصوتً كما ٌمكن أن ٌستعمل بشكل ثالثً الطبقات مع الفراؼات
الفاصلة بٌنهما لزٌادة العزل وألؼراض خاصة كما ٌمكن أن ٌكون متعدد الطبقات بدون فاصل للحصول على
زجاج ذو مقاومة عالٌة للصدمات.
ومن أنواع الزجاج:
* الزجاج المعشق : Decorative Glassوهو زجاج ملون ومرسوم برسومات حسب طلب الزبون وٌكون
معشق ومقوى بالرصاص وٌمكن استخدامه لمختلؾ االستخدامات كاألبواب والنوافذ واألسقؾ الزجاجٌة والقبب.
* الزجاج المقسى (تمبرد)  : Tempered Glassوهو ٌتحمل صدمات  7مرات أعلى من الزجاج العادي
وهو معالج بطرٌقة تجعله ٌتحول إلى عدد كبٌر من الشظاٌا صؽٌرة التً ال تجرح وال تؤذي أحداً عند الكسر فال
ٌسبب أي حوادث أو جروح.
* الزجاج المجلتن (لمناٌتد)  : Laminated Glassوهو مكون من عدة طبقات من الزجاج تفصل بٌنها
طبقة من الراتنجات فإذا تعرض للكسر فانه ٌبقى مكانه وال ٌتناثر بفضل التصاقه بطبقة أو طبقات أخرى وذلك
لزٌادة األمان.
* الزجاج المزدوج العازل ٌ : Double Glazing Glassخ ّفض الزجاج المزدوج العازل مصروفات الطاقة
الفعال الذي ٌؤدٌه  ,كما
( الكهرباء  ,البترول  ,الؽاز ).....تخفٌضا ً جوهرٌا ً و ملموسا ً ,نتٌجة العزل الحراري ّ
أنه ٌحقق مستوٌات مقبولة من العزل الصوتً .
* الزجاج المؽشى (المضروب بالرمل )  :Sandblasting Glassوهو زجاج م رسوم حٌث ٌجري الرسم
وتشكٌل الخطوط و األشكال و الرموز و الشعارات المختلفة على سطح الزجاج عن طرٌق آلة ضرب الرمل اآللٌة
كً ٌصبح ناعما ً و قابالً للتنظٌؾ بسهولة و مقاوما ً اللتصاق األوساخ و بقع الماء الرطبة.
* زجاج الكرٌستال ٌ : Crystal Glassتمتع هذا النوع من ا لزجاج بالشفافٌة العالٌة التً توفر الرؤٌة
الواضحة جداً  ,وٌعطً الشكل واللون الحقٌقً لألشٌاء المعروضة خلفه.
مقسى و ذلك لرفع عامل األمان والحماٌة ضد
* نظام الزجاج العنكبوتً  : Spider Systemsوهو زجاج
ّ
الكسر أو قوى ضؽط الرٌاح الخارجٌة المطبقة علٌه واإلكسسوارات المستخدمة فٌه ذات أذرع معدنٌة تحمل كل
منها لوح من األلواح الزجاجٌة مثبت بواسطة برؼً ذو مفصل كروي  ,و ٌُمأل الفراغ بٌن هذه األلواح بمواد
عازلة ,مقاومة للضؽط المٌكانٌكً و للعوامل الجوٌة.
* زجاج خاص مضاد للحرٌق  Fire rated glazingمعالج كٌمٌائٌا لٌقوم بتحقٌق الؽرض منه وهو ذو
مقاومة عالٌة للحرٌق بدرجات حرارة تصل مابٌن  140الى 180درجة ولفترة تصل إلى  120دقٌقة.
* كما ٌتوفر لدٌنا مختلؾ أنواع الزجاج الملفوؾ بألوان وأحجام وسماكات مختلفة.
وبالنسبة لأللوان ودرجة االنعكاس فهناك خٌارات بال حدود تقرٌبا من مختلؾ األلوان تبدأ من الزجاج الشفاؾ
عدٌم اللون لتصل إلى الزجاج المعتم تماما أي من ( )%100- 0فً درجة نفاذٌة الضوء.
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نظام الزجاج العنكبوتً يستخدم للواجهات والدرج والبوابات الزجاجٌة وؼٌرها

ٌتوفر الزجاج الملفوؾ بمختلؾ األلوان واألحجام

النوافذ والزجاج المضاد للرصاص:

ٌتوفر الزجاج المرسوم بمختلؾ األلوان واألحجام

BULLET RESISTANT GLASS AND WINDOW

األلمنٌوم المستعمل لهذه األؼراض ٌكون من سماكات اكبر من االعتٌادي كما ٌمكن أن ٌسلح بقضبان حدٌدٌة
كحشوة تقوٌة أما بالنسبة للزجاج فهو مصنوع خصٌصا لهذه الوظٌفة ويمكن أن ٌحوي طبقة من مادة البولً
كاربونٌت ( ) Polycarbonateوٌتكون من عدة طبقات ٌعتمد عددها على نوع السالح و قوة الطلقات المراد
تحملها ومنع اختراقها وكذلك ٌعتمد على مسافة إطالق النار وهو ٌمنع الرصاص أو قطع الزجاج المتكسر,
نتٌجة إلطالق الرصاص علٌه  ,من الطٌران نحو األشخاص و الممتلكات.

The used aluminum for these purposes has greater thickness than the ordinary one and can
be reinforced by steel bars as reinforcement fill. The glass consist of several layers
depending on the type of shots to be repelled and prevented penetration.
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نظام الزجاج المعشق والقبب :

Stainglass System And Domes

وتستخدم فٌه نفس المقاطع والم واصفات المستعملة فً نظام واجهات المبانً وٌعتمد مقطع األلمنٌوم على حجم
ومساحة ووزن السقؾ أو القبة وٌمكن عمل أي فتحة (نافذة) للحصول على تهوٌة مناسبة وٌمكن التحكم بنسبة
الضوء والحرارة النافذتٌن اعتمادا على نوع الزجاج المستعمل من ناحٌة السماكة واللون ودرجة انعكاس أشعة
الشمس.
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: نظام اإلنارة والتهوٌة السقفٌة

Skylight System
)وتستخدم فٌه نفس المقاطع والمواصفات المستعملة فً نظام واجهات المبانً وٌمكن عمل أي فتحة (نافذة
للحصول على تهوٌة مناسبة وٌمكن التحكم بنسبة الضوء والحرارة النافذٌن اعتمادا على نوع الزجاج المستعمل
. من ناحٌة السماكة واللون ودرجة انعكاس أشعة الشمس علٌه

The same sections and specifications used in buildings facades are used herein. Any opening
(window) can be made to get appropriate ventilation. The amount of the penetrating light
and heat could be controlled based on the used glass in terms of thickness, colors and
sunlight incidence thereupon.
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األبواب والقواطع المضادة للحرٌق:

Fire Rated Doors and Partitions

ٌوجد لدٌنا األبواب والقواطع المضادة للحرٌق بكافة طرق الفتح (سحاب أفقً  ,سحاب عمودي  ,مفصالت) ولها
القدرة على تحمل ومقاومة الحرائق إلى ؼاٌة  120دقٌقة وهً ؼٌر قابلة لالحتراق ,وتوقؾ زحؾ اللهب ,وتحد
من انتشار الدخان مما ٌزٌد نسبة النجاة عند حدوث الحرٌق وهً معتمدة عالمٌا وحاصلة على شهادة الفحص
وفق المواصفات االٌطالٌة  ,UNI 9723وهً متوفرة بقٌاسات مختلفة ومصنعة من ألواح حدٌدٌة ومحشوة
بعوازل خاصة ومجهزة بمفصالت ومقابض خاصة تؤدي الؽرض ال مطلوب من استخدامها وتتوفر بألوان
وأحجام وتصامٌم مختلفة.

We have available fire resistant doors and partitions of all opening ways (horizontally
sliding, vertically sliding and with hinges). Their fire resistance extend to 120 minutes,
approved and having testing certificate in accordance to Italian specifications UNI 9723.
They are available in different sizes and fabricated from metal plates filled with special
insulators, equipped with hinges and handles that perform the purpose of utilization.
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Fire Rated Glazed Doors

:األبواب الزجاجٌة المضادة للحرٌق
) دقٌقة وهً معتمدة رسمٌا وفق المواصفات االٌطالٌة120 -60( ٌتوفر هذا النوع بمدى مقاومة ٌتراوح من
 حٌث أن الدرؾ واإلطارات مصنعة من مقاطع, وتتوفر بنوعٌها المفرد والمزدوج وبعدة ألوانUNI 9723
.ألمونٌوم أو حدٌدٌة خاصة والزجاج من طبقات متعددة تجعله متوافقا مع المتطلبات المصمم من اجلها

This type is available with a resistance ranging from 60 to 120 minutes. It is officially
approved in accordance to the Italian specifications UNI 9723 and with its two types (single
and double) as well as in multi colors.
Leaves and frames are manufactured from special aluminum or metal sections as glass is of
several layers meeting the requirements for which the door was designed.
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Automatic Doors

األبواب األوتوماتٌكٌة:
وتتوفر بنوعٌن السحاب والدوار حٌث تستخدم فً مختلؾ األماكن مثل المطارات والمستشفٌات والمراكز
والمحالت التجارٌة والفنادق والبنوك ومداخل العمارات والشركات حٌث تتطلب ال حركة سرعة فتح وؼلق
األبواب للمحافظة على تكٌٌؾ الجو فً داخل المبنى.
وتعطً األبواب السحابة نسبة تصل إلى  3/2من الفتحة الكلٌة حٌث من الممكن أن تكون من قطعتٌن أو من
عدة قطع تسحب الواحدة إلى جنب األخرى.

They exist in two types sliding and revolving where they are used in places such as airports,
hospitals, trading centers, hotels, banks and entrances of buildings and companies whereas
movement requires quick opening and closing of doors to preserve air-conditioning inside a
building.
Sliding doors with opening percentage of 2/3 of the total opening where it is possible to
have them in two or more pieces each one is drawn besides the other.

أبواب المراوح:
تفتح هذه األبواب إلى أي اتجاه سواء فً اتجاه الدخول أو الخروج وٌشٌع استخدامها فً الفنادق والمستشفٌات
والمراكز التجارٌة والشركات ومداخل العمارات.

Structural Glazing System

نظام الزجاج الهٌكلً :
وهو نظام ٌتم فٌه استخدام الزجاج لواجهات المبانً بطرٌقة تكون فٌها جمٌع مقاطع األلمنٌوم مخفٌة حٌث أن
الواجهة الزجاجٌة تضفً على المبنى منظرا جمٌال وهذا النظام ذو مواصفات عالٌة توفر كافة متطلبات العزل
الحراري والصوتً الكامل مما ٌقلل من استهالك الكهرباء ألؼراض التدفئة والتبرٌد وكذلك ٌحل مشكلة الضجٌج.

A system where glass is used for buildings facades in such a way that all aluminum sections
are concealed where it gives a glass façade that casts a beautiful view on the building. High
specifications that provide all requirements of complete insulation.
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Curtain Wall System

نظام واجهات العمارات :
توفر أنظمة األلمنٌوم االٌطالٌة  RW140و الفرنسٌة  TECHNALوالمقاطع الخاصة األوروبٌة والخلٌجٌة
لعمل واجهات العما رات وبأي قٌاس وألي ارتفاع وذو مواصفات فنٌة عالٌة تلبً كافة المتطلبات المعمارٌة
لألبنٌة وٌوفر العزل الحراري والصوتً مما ٌقلل من استهالك الكهرباء ألؼراض التدفئة والتبرٌد وكذلك ٌحل
مشكلة الضجٌج وهو ٌعطً منظر رائع للمبانً وٌمكن استخدام جمٌع أنواع وألوان الزجاج فٌه.

A system where glass is used for buildings facades in such a way that all aluminum sections
are concealed where it gives a glass façade that casts a beautiful view on the building. High
specifications that provide all requirements of complete insulation.
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أسقؾ األلمنٌوم المستعارة :

Aluminum False Ceiling

تتوفر هذه األسقؾ بنوعًن:
* النوع األول شرٌطً قٌاس  100ملم وهً اٌطالٌة أو أمرٌكٌة الصنع وبألوان متعددة وهً سهلة التركٌب
والرفع دون الحاجة إلى استخدام آالت خاصة بذلك وٌمكن تركٌب أي إنارة سقفٌة أو فتحات تكٌٌؾ لتكون
متداخلة معها ,كما ٌمكن استخدام أشرطة عالمات ضمنها.
* النوع الثانً بشكل مربعات قٌاس ( )600×600ملم وهً اٌطالٌة الصنع كما أنها خالٌة من مادة االسبستوس
المحظورة مما ٌجعلها آمنة صحٌا  ,وتتوفر بعدة أنواع (األملس  ,الخشن  ,المثقب والمانع للصدأ) ,كما تتوفر
منها ألوان متعددة وحتى بالنوع العاكس.
كال النوعٌن مقاوم للصدأ والرطوبة وسهلة التنظٌؾ وهً سهلة التركٌب والرفع ألؼراض الصٌانة لخدمات
السقؾ وهً مالئمة لكافة الفضاءات كما أنها معالجة خصٌصا لمقومة الحرارة المرتفعة والرطوبة ومتوفرة
بمقاسات أخرى وبحسب الطلب.

These ceilings exist in two types: the first is a 100mm strip of Italian or American make
multicolored and readily installed and lifted without need to use special equipment. Any
overlapping ceiling lightening or air-conditioning may be used and marking strips may also
be use therein.
The second type in 600 x 600mm squares form of Italian make and is free from asbestos
material which makes it healthy safe. It is available in various types (smooth, punctured
and anticorrosive) with several colors and even in reflective type.
Both types are anticorrosive resistant to humidity and easily cleaned, installed and lifted for
the purposes of ceiling maintenance. Appropriate for all spaces and specially treated for
high heat and moisture and available on other sizes as per requirement.

)الشـركــــة اليمـنية االيطــــالية لأللمنيـــوم المحـــــدودة (يميتال
YEMEN ITALIAN ALUMINIUM CO. LTD.(Yemital)

: ًنظام المفتاح الرئٌس

Master Key System
 الجامعات, وهو نظام ٌوفر السٌطرة األمنٌة على كافة األبواب فً المبانً العامة المتعددة األجنحة مثل الفنادق
والمستشفٌات حٌث ٌتم تقسٌم المبنى إلى عدة أجنحة تجمع مفاتٌح األبواب فٌها ضمن مفتاح رئٌسً وجمع
ً المفتاح المعدن: المفاتٌح الرئٌسٌة ضمن مفتاح أعلى وٌتوفر هذا النظام بنوعٌن مختلفٌن من المفاتٌح هما
 وٌمكن,  حٌث ٌتم تؽٌٌر شفرة الكرت بعد تؽٌٌر الشخص المستخدم للمفتاح,ونظام الكروت المشفرة بالحاسوب
 كما, تقسٌم المبنى إلى عدة أجنحة حسب االستخدام والوظائؾ لكل جناح وتشكٌل هرم لتوزٌع درجات المفاتٌح
ٌمكن إضافة تحدٌدات أمنٌة أخرى للسٌطرة على طرق فتح األبواب مثل الرقم السري أو بصمة إبهام أو شبكٌة
.عٌن الشخص المخول باستخدام المفتاح

A system that provides safety for all public buildings of several wards such as hotels,
universities and hospitals where a building is divided into several wards which their doors
keys are grouped in one master key and master keys are grouped in one supreme key.
This system is available in two types:
The metal key and computer coded cards system. The card code is changed after the change
of user. The building may be divided to several wards in accordance to utilization and
functions of each ward and a pyramid is formed to distribute keys categories. Other
additional determinants may be added to control ways of doors opening such as the secret
number, thumb print or the eye retina of the authorized person to use the key.
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Mosquito Net

:شبك مانع الحشرات

ٌعتبر هذا الشبك من افخر أنواع شبك منع الحشرات وٌتمٌز بعدة صفات فهو سهل التركٌب وال ٌحتاج إلى
 وٌركب ضمن الفتحة البنائٌة وهو مصنع من, مسامٌر تثبٌت وٌمكن تركٌبه بشكل أفقً أو عمودي أو بدرفتٌن
األلمنٌوم والشبكة من مادة الفاٌبرجالس وٌمكن تحوٌر قٌاساته بكل سهولة بالقطع وإعادة تركٌبه وٌتوفر بألوان
.عدٌدة تصل إلى تسعة ألوان لتلبً مختلؾ األذواق

Considered the most insects preventive luxurious net. It is characterized by easy installation
and no need for fixing pins and may be installed in two leaves horizontally and vertically. It
is installed within the structural opening and is made of aluminum and the net is made of
fiber glass and measurements may be readily modified either by cutting or by reinstallation
and it is available in nine colors to meet all tastes of our customers.
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: أبجور التهوٌة وكاسرات الشمس

Louvers and Sun Breakers
ًوهً مقاطع ألمنٌوم خاصة تركب ضمن النوافذ العادٌة أو خارجها ضمن نظام واجهات المبانً التً تكون ف
األولى كعنصر تهوٌة وفً الثانٌة كاسرات ألشعة الشمس لتقلٌل أثرها داخل المبانً وٌمكن تشكٌلها بأي اتجاه
.أفقً أو عمودي اعتمادا على زاوٌة سقوط أشعة الشمس

They are special aluminum sections installed within and outside ordinary windows within
buildings facades which exists in the first as a ventilation element and in the second as sun
light breakers to minimize their incidence on the building internal spaces. It may be formed
to any direction horizontal or vertical depending on the sun light incidence from South, East
or West.

:نظام هٌاكل المخازن

Warehouse structures System
(الهناجر ) وٌمتاز بسهولة التركٌب والتشكٌل
وهو نظام ٌوفر استؽالل امثل للفضاءآت فً المخازن الكبٌرة
 كما أن الحركة بٌن الرفوؾ تكون سهلة جدا, واالستخدام وٌوفر المجال لخزن أنواع متعددة جدا من المواد
. ًلألشخاص والمعدات وٌمكن تركٌب هذا النظام فً أي فضاء مخزن

A system that provides optimal exploitation of big warehouse (Hangars).
Easy to install, form and use. Provides space to store completely different types of
materials. Movement between shelves and shores. Easy for equipment and personnel and
ready to install in any warehouse space.
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