
 

 

  

 اعمال سابقة 
  

 

بأنها شركة ذات رؤيه واضحه ومنهجية عالية الدقه والكفاءة والكورين  الكومباكتالعمال كايرو هاوس تتميز 

سنوات خبرة او من ناحية  5سواء فيما يتعلق بالتصميمات التى قامت الشركة بتطويرها خالل اكثر من 

 الكومباكتمن خالل المدير المسئول عن مادة  االخامات والخبرات التى تمتلكها الشركة وقامت بتطويره

خبرة فى تطوير هذه  سنوات 8حيث ذات خلفية تصل الى والكوريان واالرضيات المرتفعه والفينيل والموكيت 

 .وادالم

هو من أهلها الى ان تكون محل ثقة للكثير من العمالء والمؤسسات  هاوس كايروولعل منهجية وخبرة شركة 

تكلف هذة المؤسسات للمهام ذات التقنية العالية للتعامل مع الشركات وثقتها الكبيرة فى  وجعل هذا دافع فى

 .قدرات الشركة الفنية واالدارية 

 
كما يشرفنا بثقه العمالء بنا واعتمادهم على اعمالنا وخدماتنا التى نقدمها لهم وابرز العمالء الذين نتعامل 
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 و تفضلوا بقبول فائق الشكر ,,,

 شركة كايرو هاوس

 

 

 

     


