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تطبيقاتنا:

البناء بالحديد

البارد 
البناء بالواح

ال
يعة

الواح الطاقة

الشمسية

غرف الحراسة

ا�تنقلة 

 ا�صانع

 وا�ستودعات

انظمة البيوت

 الذكية

 تقديم مبا� بجودة عالية ومواد صديقة للبيئة بحلول موفرة للطاقة وا�اء والوقت

 ا�ستغرق نجاز البناء بتصاميم هندسية تتناسب مع جميع احتياجات. ك� اننا نقدم

 حلول البناء الحديثة وا�عتمدة من قبل مهندس� مختص� تتوافق مع حجم ا�شاريع

وا�واصفات ا�طلوبة للبناء لض�ن الجودة و£عة انجاز

نبذة عّنا
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هو نظام بتقنية اوروبية يعتمد ع© الهياكل الحديدية ا�تشكلة بدون استخدام الحرارة

و تستخدم حاليا بك»ة ª امريكا و اوروبا 

£عة انجاز للمشاريع و التي تصل ا° ١٠ اف م¬ مربع ª الشهر الواحد بنسبة

اخطاء ب«ية تتجاوز ٢٪ حيث يتم تشكيل الحوائط ª ا�صانع من خ´ل اجهزة و برامج عا�ية 

́بة و متانة عالية للجدران و الهياكل حيث يصل العمر اف¬ا¼ للهياكل ك» ص

من٢٠٠ عام و بض�ن ع© التكسيات و التأسيسات حتى ٢٥ عام 

قوة تحمل للعوامل الطبيعية حيث ان ا�با� قادرة ع© تحمل £عة رياح تصل ا°

 ٢٤٠ كم/س و اح�ل حية تصل ا° ٥٠٠ كجم/م٢ 

عزل صوÃ ممتاز يضاهي البناء التقليديالبناء بالحديد البارد

يتم استخدام ª التكسيات مواد صديقة للبيئة و مقاومة للحريق �دة تصل ا° ٣ ساعات 

عزل حراري عاÈ يتجاوز ٨٥٪ و الذي يعتÆ عام´ ª ال¬شيد من استخدام الكهرباء. حيث

ان العزل العاÈ يساعد ª الحفاظ ع© درجة برودة او دفئ ا�كان 

مرونة ª التصاميم و التشطيبات حيث Ëكن الوصول ª ابعاد ا° ١٢ م¬ دون اللجوء

ستخدام اعمدة ك� Ëكن تنفيذ اي نوع من انواع التشطيبات و الديكورات الداخلية 

و الخارجية 
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قاعدة خرسانية

 الواح الطوب ابيض او

الواح السمنت بورد

 الواح الطوب ابيض او

الواح السمنت بورد شبك تدعيم

صوف ضخري لعزل

الحرارة والصوت 

طبقة اساس  

قرميد (ب´ط سطح)

صوف صخريهيكل الحديد البارد

Ôعزل ما

الواح سمنت

هيكل الحديد ا�سحوب

ع© البارد 

روت عزل

الرطوبة 

البناء بالحديد البارد
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الواح سمنت

Ôعزل ما

ب´ط ارضياتالواح سمنت

خرسانة خفيفة
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آلية البناء بالحوائط الجاهزة البناء بالواح الحوائط الجاهزة

اهم مميزات هذا النظام

القوة وا�تانة العالية ª مقاومة الرياح والرطوبة 

 عزل حراري عاÈ يساعد ª التوفª Ö الطاقة ا�ستخدمة فيوفر

 ª الكهرباء بنسبة ٦٦٪ ª ا�با� السكنية و٤٠٪ ª ا�با�

التجارية

 مقاومة للحريق �دة تصل ا° ٤ ساعات

£عة انجاز

ª ان الواح الحوائط الجاهزة هو نظام مملوك ل«كات اس¬الية رائدة 

 تقنيات البناء ومتخصصة ª انتاج اك» منتجات البناء Ùيزا وصديقة للبيئة

 وهي عبارة عن الواح حاملة ذات استخدمات ا�تعددة ª صناعة

 انشاءات. فهي ا�ثالية ª انشاءات حيث يتم استخدامها ª بناء ا�ساكن

 الفردية وا�زدوجة ومتعددة الطوابق. يوفر البناء بالواح الحوائط الجاهزة

 من الحاجة ا° الطوب والحوائط الخشبية والجبس اللوحي نها تعمل

 كلوحات بناء حاملة داخلية وخارجية. ويتم تصنيع هذه الواح Ýوارد

 طاقة بيئية منخفضة واستخدام منخفض للطاقة م� يقلل انبعاثات

الكربونية العالية فيجعلها مبا� صديقة للبيئة

تصنع الواح عن طريق  

صب اجود انواع الياف 

الزجاجية وا�واد الجبسية 

ª ابعاد ١٢م وارتفاع ٣م 

وس�كة الجدران تصل ا° 

١٣سم.

 تقطع الواح ª ا�صنع 

ع© حسب التصاميم 

وتنقل ا° مواقع التنفيذ 

وتكون جاهزة لل¬كيب.
توضع الواح ª اماكنها 

حسب ا�خططات 

ا�ع�رية باستخدام 

رافعات صغÖة وتدعيه� 

حتى يتم انتهاء من 

الهياكل.

يصب ما ب� الواح 

بالخراسانات لزيادة قدرة 

التحمل بالعازل الحراري 

لتحس� مستوى اداء 

الحراري.
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 الواح الطاقة الشمسية
 Ëكننا تفيذ منزل متكامل يوفر الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق افضل ال«كات الرائدة ª هذا 

ا�جال و هي áكات محلية بخÆات عا�ية متخصصة ª مجال الطاقة الشمسية �دة تتجاوز

 ١٠ سنوات. و هذا عطاء عم´ئنا الكرام ا�ميزات و الخيارات ª حال الرغبة بعمل منزل صديق للبيئة 

واقتصادي يتم استه´ك الكهرباء فيه عن طريق الطاقة الشمسية. 

 البيوت الذكية
 Ëكن تأسيس منزل ذã يعمل باجهزة الك¬ونية وËكن التحكم ª الوحدات الكهربائية ª ا�نزل عن طريق تطبيقات 

يتم تحميلها ع© اجهزة الجوال او ايباد وتشمل: 

ª نظام التحكم

 ستائر النوافذ

كامÖات ا�راقبة

 و امن

نظام منع 

الحرائق

اقفال الذكية

نظام التحكم بانارة 

عن طريق الجوال
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ا�صانع وا�ستودعات
تنفذ بواسطة هيكل الحديد الحار  ومن ثم يتم تكسيتها من الداخل والخارج حسب ا�واصفات ا�طلوبة للتكسية 

والعزل

غرف الحراسة ا�تنقلة
غرف خفيفة قابلة للنقل بواسطة الرافعات وËكن تنفيذها بنظام الحديد البارد او البورت كابن حسب ا�واصفات 

وا�ساحات ا�طلوبة
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التصاميم الخارجية

يقوم مختصون ايكو بيلد باهت�م ª اضاءات الطبيعية ª ا�نزل والتي لها دور كبª Ö تحفيز الطاقة ايجابية 

والنشاط والسعادة داخل ا�نزل اضافة ا° الصحة العامة ويتم تصميم التهوية بافضل الطرق وتوفÖ الطاقة من خ´ل 

تصاميمنا ا�بتكرة مع �سات من الطبيعة باشجار مزهرة ª حديقة ا�نزل تعمل ع© تخفيض حرارة الجو ª محيط 

ا�بنى نهاراً ، وª الليل تقوم هذه اشجار ا�ختارة بعناية فائقة Ý©ء ا�كان برائحة رائعة.. 
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