سابقة اعمال
تتميز كايرو هاوس العمال الكومباكت والكورين بأنها شركة ذات رؤيه واضحه ومنهجية عالية الدقه والكفاءة
سواء فيما يتعلق بالتصميمات التى قامت الشركة بتطويرها خالل اكثر من  5سنوات خبرة او من ناحية
الخامات والخبرات التى تمتلكها الشركة وقامت بتطويرها من خالل المدير المسئول عن مادة الكومباكت
والكوريان واالرضيات المرتفعه والفينيل والموكيت حيث ذات خلفية تصل الى  8سنوات خبرة فى تطوير هذه
المواد.
ولعل منهجية وخبرة شركة كايرو هاوس هو من أهلها الى ان تكون محل ثقة للكثير من العمالء والمؤسسات
وجعل هذا دافع فى تكلف هذة المؤسسات للمهام ذات التقنية العالية للتعامل مع الشركات وثقتها الكبيرة فى
قدرات الشركة الفنية واالدارية .
كما يشرفنا بثقه العمالء بنا واعتمادهم على اعمالنا وخدماتنا التى نقدمها لهم وابرز العمالء الذين نتعامل

معهم :
البنوك:
 .1بنك التنمية الصناعية فرع حلوان .
.2

بنك مصر الزمالك

.3

البنك االهلى المصرى فرع مصر الجديدة

.4

المصرف المتحد فرع الدقى

.5

بنك مصر

.6

فروع البنك االهلى

 .7البنك الوطنى فرع المهندسين .
.8

البنك االهلى المركزى (فرع وسط البلد)

 .9البنك االهلى المصرى (فروع:المعادى – طيبه – حسنين هيكل – اسماعيليه – الجولف -الشروق-كفر صقر
بالشرقية)
 .10بنك باركليز
 .11البنك العربى االفريقى
 .12بنك االسكان و التعمير -االسماعيليه

 .13بنك ناصر االجتماعى -الزقازيق
 .14بنك الخرطوم بالسودان
 .15بنك ناصر -قنا
 .10البنك المصرى للتنمية الصادرات
الشركات و المصانع:
 .16الشركة الرباعية – بنى سويف

 .17مصنع زجاج سفنكس مدينة السادات
 .18مصنع السويس للصلب
 .19مصنع ايكوباك  6اكتوبر
 .20شركة فنسرف المبنى االدارى
 .21مصنع اسمنت بورتالند
 .22مصنع حديد عز السادات
 .23المبنى االدارى لشركة المجموعة االوربية
 .24الشركة المصرية االلمانية اجتى
 .25مصنع حديد عز الدخيلة

 .26مبني شركة نعيم القرية الذكية
 .27الشركة المصرية االلمانية اجتى
 .28شركة االسكندرية لالنشاءات
 .29شركة ألف لبريمات البترول  -المعادى
 .30شركة فايزر لالدويه .
 .31شركة بترول السويس (جيبكو)
 .32شركة الغاز الطبيعى – مدينة نصر
 .33شركة اسكيب للدهانات (مدينة  6اكتوبر)
 .34شركة فاين – للمناديل الورقية
 .35شركة امون لالدوية -المبنى االدارى
 .36شركة المياه – دمنهور

 .37شركة الفطيم للمقاوالت
 .38شركة قناة السويس
 .39شركة مصر لالستثمار السياحى
 .40شركة نجم للزيوت
 .41شركة حصنى بالشيراتون
 .42شركة برازرز
 .43شركة الكهرباء – العين السخنة
 .44الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية و االسمنتية
 .45شركة مالتى ام جروب
 .46شركة الكهرباء – دمياط
 .47شركة فالكون – مصر الجديدة
 .48شركة اسمنت السويس
 .49شركة السالب للسيراميك
 .50الشركة الحديثة و الشركة الرابعية لمصنع الغزل النسيج – مدينة السادات
 .51شركة فرست
 .52شركة هانى ميكس
 .53شركة كونتراست (اعمال تمت بالسودان)
 .54الشركة الهندسية لتكنولوجيا البناء و المقاوالت
 .55شركة التامين (مبنى االدارة)
 .56شركة اليانز مصر
 .57شركة مصر لالستثمار العقارى و السياحة – ابو الفدا
 .58شركة المياه – البحيرة
 .59مصنع سيدكو لالدوية
 .60مصنع االسمنت القوات المسلحة – العريش
 .61مصنع بيريللى للكاوتش – االسكندرية
 .62مصنع مالبس نيو بورن
 .63مصنع دانون – العبور
 .64شركة راية جروب

المستشفيات :
 .65سلسلة معامل البرج .
 .66مستشفى االورام

 .67مستشفى 57357

 .68مستشفى امان بحلوان
 .69مستشفى المنوفية الجامعي مبنى الكبد
 .70مستشفى كفر سعد المركزى
 .71مشتشفى عين شمس التخصصى
 .72مستشفى القصر العينى القديم
 .73مستشفى بنها الخيرى

 .74مستشفى الرمد بشبرا
 .75مستشفى االورام  57357مبنى السليكترون
 .76مستشفى الرحمة بحلوان
 .77مستشفى امان بحلوان
 .78مستشفى كفر سعد المركزى
 .79مستشفى القصر العينى القديم
 .80مستشفى  57375مصر القديمة
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 .82مستشفى المركز الطبى العالمى
 .83مستشفى القوات الجوية
 .84مستشفى البحيرة العام
 .85معهد القلب
 .86العلمية الدولية للخدمات الطبية
 .87مستشفى كفر الشييخ العام

 .88مستشفى الهرم
 .89مستشفى القوات العسكرية بكوبرى القبة .
 .90مستشفى القوات الجويه فى احمد سعيد
 .91مستشفى االزهر الجديدة – دمياط
 .92مستشفى البنك االهلى – طريق القطامية
 .93مستشفى الحميات – العباسية
 .94مستشفى كفر سعد – دمياط
 .95مستشفى السويس العام – السويس
 .96مستشفى االورام الجديدة – المنيا
 .97مستشفى المنيا الجامعى
 .98مستشفى كليوباترا – مصر الجديدة
 .99مستشفى جراحات اليوم الواحد
 .100مستشفى مصر الطيران – الماظه
 .101مستشفى القوات المسلحة – المعادى
 .102مستشفى المغربى للعيون
 .103مستشفى النصر – شارع الطيران
 .104المعهد القومى لالورام
 .105مستشفى جامعة عين شمس
المطاعم:
 .106فرع مطعم سوشى .
 .107فرع مطعم تمارا .

 .108سلسلة مطاعم التابعى الدمياطى
 .109سلسلة مطاعم برجر كينج
 .110سلسلة مطاعم كوك دور
 .111مطعم تشيلز
 .112مطعم مراسى فى المعادى
 .113مطعم مكرونه ( فرع عين شمس )

 .114مطعم ايطاليانو – مول سيتى ستارز
 .115مطعم اريبكا – مول سيتى ستارز
 .116مطعم دينكى – مول سيتى ستارز
 .117مطعم كاسبر – مول سيتى ستارز
 .118مطاعم تشيكن تكسيس
 .119مطاعم برجر كينج
 .120مطاعم كوك دور
 .121مطاعم هرفى
 .122مطعم التابعى – المهندسين
 .123مطعم برجر  -الماظه
 .124مطعم البرنس – قصر النيل
 .125مطعم بريوش الفرنسى
 .126مطعم كانتون الصينى – سان ستيفانو االسكندرية
 .127مطاعم ماكدونالز
 .128مطاعم و كافيهات عوض هللا – المنصورة
 .129مطاعم بون ابيتيه
 .130مطعم ولعيتين
 .131مطعم الزاوى – الفيوم
 .132كوستا كافيه – المهندسين و عباس العقاد
 .133سوبر ماركت خير زمان – المعادى
 .134مطعم البوار – الهرم
 .135مطعم  –Apple pieceالدور الخامس – سيتى ستارز
المتاجر و المحالت التجارية:
 .136توكيل فيات – مصر الجديدة
 .137مبنى شرق التفريعة ميناء بورسعيد .
 .138مركز التجاره العالمى بكورنيش النيل .
 .139محل كيان فى حدائق االهرام .
 .140مول هوم سنتر فرع المعادى .

 .141مول هوم سنتر فرع االسكندريه .
 .142مول هوم سنتر داندى مول .
 .143محل بيسكوتش ( مول كايرو فيستيفال ) .
 .144مطعم فينرفالد فرع ميدان الحجاز .
 .145مول امارات مصر مطعم فينر فالد.
 .146مول كايرو فيستيفال محل بيريوش
 .147مول كايرو فيستيفال محل ماكس .
 .148محل ماكس فرع مول صن سيتى .
 .149مول كارفور المعادى محالت المغربى
 .150فرع فودافون مؤسسة قطر Cater Foundation
 .151فرع فودافون قطر El Meera Mall
 .152محل مكس للمالبس – Cairo Festival Mall
 .153مول طلعت حرب التجارى
 .154دانو تاول مول
 .155مول بيفيرلى هيلز – القرية الذكية
 .156مول الشركة المصرية لتجارة الجملة – قنا
 .157كارفور – اسكندرية
 .158محل نيويورك – مول سيتى ستارز
 .159محالت اد يد س
 .160مول العرب ( مجمع المطاعم)
الفنادق و المراكب السياحية:
 .161المراكب الفرعونيه .

 .162فندق مرتفعات طابا
 .163فندق الجالء ( القوات المسلحه – طريق صالح سالم )
 .164فندق الفور سيزون
 .165فندق راديسون بلو
 .166فندق امون – سفنكس
 .167مراكب تريانون – قصر النيل

 .168مركب سونستا – اسوان
 .169مركب ليفى اوف ذا نايل
 .170قرية سى جال – الغردقة
 .171فندق ام كلثوم – الزمالك
الجامعات و المدارس الخاصة:
 .172المدرسة البريطانيه فى المعادى طريق العين السخنه
 .173حضانة Baby Bird .

 .174المدرسة النموذجية بالمنيا
 .175الجامعة االمريكية بالقاهرة
 .176الجامعة االلمانية بالقاهرة
 .177جامعة اسيوط مبنى
 .178اكاديمية الشرطة فرع العباسية .
 .179مدرسة الحسام فى حدائق االهرام .
 .180شركة مصر لتأمين الحياة فى بورسعيد .
 .181مكتبة االسكندريه .
 .182المدرسه البريطانيه – فرع التجمع
 .183الجامعه البريطانية – فرع الشروق
 .184اكاديمية الحياة الدولية – التجمع الخامس
 .185جامعة مصر الدولية – طريق الواحات
 .186اكاديمية العلوم و التكنولوجيا – االسكندرية
 .187كلية الطب – جامعة عين شمس
 .188اكاديمية العلوم – االسكندرية
 .189كلية التجارة – بنى سويف
 .190مدرسة البشاير – المعادى
 .191جامعة الفيوم
 .192الجامعة الكندية –  6اكتوبر

 .193المدرسة النموذجية بالمنيا

 .194مدينة الطلبة الجامعة االمريكية
النوادى:
 .195نادى القوات الجويه .

 .196نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس
 .197نادى وادى دجله ( فرع زهراء المعادى )
 .198نادى طالئع الجيش .
 Balance GIM .199فرع الشيراتون .
 .200نادى دار الهيئة الهندسية .
 .201نادى حرس الجمهورى .
 .202نادى دار المدفعية .
 .203ستاد حرس الحدود .
 .204نادى الصيد – القاطمية .
 .205نادى الفروسية – المعادى .
 .206دار االمداد و التموين (حمام السباحة) .
الكنائس:
 .207كنيسة العذراء بالسويس .
 .208مطرانية الجيزه .
 .209دير االنبا بوال .
 .210الكاتدرائية المرقسية – االسكندرية .
 .211كنيسة الرحاب .
 .212كنيسة مارمرقس – بورسعيد .
 .213كنيسة قصر الدوبارة .
الجوامع:
 .214الجامع الكبير ( المنطقة الثالثة – مدينة السادات ) .
 .215مسجد العشية المحمدية – منشية ناصر .
 .216مسجد حسين صدقى – المعادى.
 .217الجامع – مدينتى .
متنوع:

 .218وزارة السياحه –  6أكتوبر
 .219ميناء بورسعيد .

 .220مبنى  NPCالقرية الذكية
 .221مبنى شرطة النجدة بامبابة
 .222مبنى هيئة االستثمار حى السفارات مدينة نصر القاهرة
 .223المركز الثقافى الفرنسى

 .224مصلحة االحوال المدنية بالعباسية
 .225مبنى مصلحة الضرائب بالدراسة المرحلة الثانية
 .226مبنى مصلحة الضرائب بالدراسة المرحلة االولى
 .227مبنى النور القرية الذكية
 .228محطة كهرباء الزعفرانة
 .229مركز معلومات مصر  6اكتوبر
 .230قناة البغدادية مدينة االنتاج االعالمى  6اكتوبر
 .231المقر االدارى لشركة نور سيتى ستارز القاهرة
 .232مبنى المالحة الجوية .
 .233معبد االقصر  ,معبد حتشبسوت .
 .234مركز تجميل محمد الصغير فندق ماريديام المطار .
 .235مبنى المخابرات الحربيه .
 .236مجلس الوزراء .
 .237وزارة الداخلية .
 .238مبنى االخوان المسلمين – المقطم .
 .239مبنى مجمع االخوان المسلمين – جاردن سيتى .
 .240مبنى االدراى لمنظمة االمم المتحدة – الشيراتون .
 .241مبنى الطلبة الماليزى .
 .242مبنى ادارة شركة موبينيل – كورنيش النيل .
 .243مركز صيانة  - BMW -ابو رواش .
 .244مركز توكيل . Toyota

 .245مركز جهاز المشروعات للخدمة الوطنية .
 .246مدينتى
 .247مطار القاهرة الدولى – خدمات البترول الجوية
 .248مهبط مطار القاهرة
 .249ميناء بورسعيد
 .250مبنى جريدة الجمهورية
 .251مبنى قناة CTV

 .252مطار سوهاج الدولى
 .253المتحف المصرى بالتحرير
 .254شبكة المعلومات
 .255متحف الحضارة

 .256مراكز خدمة راية ورينج
 .257مبنى ابوا الفدا
 .258دار االوبرا المصرية
 .259متحف سوزان مبارك
 .260مكتبة سوزان مبارك – مصر الجديدة
 .261مكتبة النصر للطفل
 .262مكتب بريد – االسكندرية
 .263معرض صالون االخضر
 .264حديقة الحيوان
 .265مبني بوليجون  5شركه سوديك
 .266مبني حسن دره بنك مصر
 5 .267موالت الشروق
 .268المصريه لالتصاالت
 .269كايرو فيستيفال
 .270وترو واى
 .271شركه حسن عالم ابو صير والقصاصين

 .272جامعه الجالله مبني كليه طب االسنان .
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و تفضلوا بقبول فائق الشكر ,,,
شركة كايرو هاوس

