
شركة كايرو هاوس

للتوريدات

&
التجارة الدولية



تقدم لكم شركة كايرو هاوس للتوريدات والتجارة الدولية منتجات كثيرة و جميلة و محبوبة و 

خدمات رائعة في كل وقت و في كل مكان مما يجعلك تحب الشركة و الطاقم الخاص بها و 

يع و األرضيات المرتفعة و الكومباكت لقواط( الكوريان)األسطح الصلبة : منتاجتها، فالمنتجات مثل

تقدم شرك كايرو هاوس المنتج األمريكي القوي و الجميل و المنافس الكبير . الحمامات و الفينيل

ن فهو منتج رائع لديه ألوان فريدة م( الكوريان)لكل الشركات  وهي شركة أفونيت لألسطح الصلبة 

نوعها و ال توجد في أى شركة أخرى نهائيًا و ألوان متنوعة تجذبك بشدة و تجعلك تحبها بشدة و 

عام و نحن شركة كايرو هاوس ١٥أيًضا هذا المنتج هو الوحيد في مصر الذي لديه ضمان 

الموزع الحصري و الوحيد له في مصر و نفتخر به تستخدم لصنع الكونترات و الباكسبالش و 

المطابخ و األحواض و الحمامات و تغليف غرف العمليات و الترابيزات و األثاث و أشياء كثيرة فا 
.من مميزاتها أنها ضد البكتريا و األحماض و لها مميزات كثيرة



تقدم أيًضا شركة كايرو هاوس المنتج اإليطالي لألرضيات المرتفعة شركة سي بي أي التي تقدم 

و جميع الطبقات التي تتمناها و ( الجاكات و الشدادات)أفضل األرضيات المرتفعة و اإلكسسوارات 

تقدم أيًضا شركة . تريدها مما يجعلك تحبها بشدة فهي منتجات رائعة و قوية و جميلة و متينة جًدا

كايرو هاوس المنتج الهندي للكومباكت لقواطيع الحمامات شركة جرين الم الرائعة صاحبة األلون 

الكثيرة الجميلة الجذابة تستخدم للحمامات و الترابيزات و الكراسي و أشياء أخرى كثيرة و جميلة 

نتشرف بالعمل مع كل هذه الشركات و بكل العمالء الذين .فإنها من أفضل المنتجات للكومباكت
.يتعاملون معنا و نقدم لكم خدمة رائعة حقيقية



أرضيات مرتفعة
مرور إنه عنرص معماري ، ويوفر أرضيات هيكلية مرتفعة فوق ركائز صلبة أو حوامل ثالثية ، إلنشاء مساحة مخفية ل

.الخدمات الكهروميكانيكية

االستخدامات
ي المجالت المتخصصة مثل تكنولوج

ي والمكاتب الحديثة ف 
ي المبان 

يا تستخدم هذه الطوابق عىل نطاق واسع ف 
ي . المعلومات ومراكز البيانات وقاعات الكمبيوتر

.  حيث هناك حاجة لخدمات الكابالت واألسالك والتيار الكهربان 
اوح من حوالي 

لمطابقة الخدمات . مم١٢٠٠مم إل حوالي ٥١يمكن تثبيت هذه األزياء عىل ارتفاعات مختلفة تتر
ي مر 

 
ي وإنارة عندما يتم رفع األرضية إليك ف

 
ي يمكن استعادتها أدناه وغالًبا ما يتم دعمها عىل هيكل إضاف

.ور الناسالتر



الخصائص

بسـرعة . تتميز األرضيات المرتفعة بمرونة التصميم، ومرور التعديل، وإعادة استخدام األلواح

اتف وسهولة تركيب تهوية جيدة والقضاء على مشكلة الكابالت واألسـالك الكهـربائية والفاكس والهـو

شـار النيران، والحريق في وزن كبير  وتر وأسالك اإلنترنت، وهي مقاومة النـت وأجهـزة الكمبـي

.وخفيف، وامتصاص أو تسـرب الكهـرباء وأيضا مقاومة الرطوبة



شاًرا لألرضيات المـرتفعة اإلستخدامات األكثر انـت

.والمتوسطةالكبيرةالحاسوبغرف-١

.العملياتوغرفالمستشفيات-٢

.الكهربائيةالتحكمغرف-٣

.البريدغرف-٤

.االتصاالتغرف-٥

.اإلداريةالمبانيفيشاملةتحكمغرف-٦





(كوريان)أسطح صلبة 
الخصائص

.سنة الضمان تثبيت دون لحام ، مما يسهل عملية التنظيف١٥-١

.أسطح صلبة مضادة للجراثيم-٢

ي عىل سطح غتر قابل للكرس ، ومقاومة للبقع ، ومقاومة األحماض ومقاومة المواد -٣
يأنر

اق. الكيميائية ي تصميم التشكيالت غتر القابلة لالحتر
 
.تنوع ف

ي أفونيت فقط١٠٠تتوفر أكتر من -٤
 
ي نفس الوقت ف

 
.لون مختلف ف

.المستهلك يستخدم هذا المنتج كمادة تطعيم أساسية-٥

.المنتجات لديها مقاومة الضوء ومقاومة الفطريات-٦



(كوريان)أسطح صلبة 
الخصائص

ي أماكن معقمة-٧
 
.ال يوجد فصل بير  الطبقة العالية المقاومة للمنظفات المستخدمة ف

.سهلة التصميم للتطعيم قبل اللون-٨

.سهلة لتشكيل عن طريق الحرارة-٩

ي و نعومة السطح-١٠
.تتمتر  بالمعان 

ي التصميم لسهولة التكوين-١١
 
.تنوع اإلضاءة ف

كة هذه -١٢ لديهم ألوان فريدة من نوعها مما يجعلها قادرة عىل المنافسة وليس لديها أي شر
(.الكوريان)األلوان مثل أفونيت لألسطح الصلبة 



اإلستخدامات
.واجهات للمعارض-١

ها من التقاليد-٢ .المحالت التجارية وغتر

ي المستشفيات-٣
.غرف العمليات ف 

.تجليد غرف األشعة-٤

.أرض المصعد-٥

.قوارب النيلية-٦

.عدادات استقبال للفنادق والبنوك والمستشفيات والقرى السياحية-٧

.تصميم مع وحدات مطابخ ووحدات حمام كاملة من األسطح الصلبة-٨





HPLكومباكت 

الخصائص

.وصيانةتثبيتلتفكيكسهلة-١

.أخرىوعواملوالماءالطقسلتحملمصممة-٢

.البكتيرياهذا المنتج ضد -٣

.أعوام على المنتج١٠ضمانهناك-٤



اإلستخدامات

ي قاطوع باب الحمام وقواطيع الحمام-١
 
.يتم استخدامه ف

.يمكنك استخدام أقسام للحمامات والمباول ، و دواليب المطبخ ، ومكتب-٢





سابقة األعمال

وق -فرع طيبة حسنير  هيكل االسماعيلية -المعادى -البنك االهىل المرصى -١ ر كفر كف-جولف الرسر
.صقر

كة سكيب للدهانات مدينة -٢ .أكتوبر6شر
ول الفلبينية المعادى-٣ كة البتر .شر
كة قناة السويس-٤ .شر
ي أحمد سعيد-٥

 
.مستشف  القوات الجوية ف

ي -٦
.طريق القطامية-مستشف  البنك الوطت 

.مستشف  الحىم العباسية-٧
.مطاعم برجر كينج-٨
.مطاعم كوك دور-٩



ي -١٠
 
.مطاعم هرف

.مطعم التابعي المهندسير  -١١

.وكالة فيات هليوبوليس-١٢

.سكوتش مول كايرو فيستيفال مول-١٣

ي -١٤ .كارفور مول المعادى المغرن 

.مؤسسة قطر-فرع فودافون -١٥

.فرع فودافون قطر-١٦

.مجالت ماكس للمالبس-١٧

.طلعت حرب مول التجاري-١٨



.طريق صالح سالم للقوات المسلحة-فندق الجالء -١٩

ونز-٢٠ .فندق فور ستر 

.فندق راديسون بلو-٢١

يطانية طريق العير  السخنة-٢٢ .مدرسة المعادي الت 

د-٢٣ ي بتر .حضانة بيت 

طة فرع العباسية-٢٤ .فرع أكاديمية الرسر

.نادي القوات الجوية-٢٥

.فرع نادي وادي دجلة زهراء المعادي-٢٦

.نادي الطالئع-٢٧



اتون-٢٨ .فلينت جيم فرع الشتر

.نادي الهيئة الهندسية-٢٩

.نادي الحرس الجمهوري-٣٠

.نادي المدفعية-٣١

.ملعب حرس الحدود-٣٢

ي السويس-٣٣
 
.كنيسة العذراء ف

ة-٣٤ .أبرشية الجتر 

.دير األنبا بوال-٣٥

.كاتدرائية اإلسكندرية-٣٦



.مبت  المخابرات العسكرية-٣٧

.مجلس الوزارات-٣٨

ول الجوية-٣٩ .وزارة الداخلية ، مطار القاهرة الدولي ، خدمات البتر

.مطار القاهرة-٤٠

.ميناء بورسعيد-٤١

.مبت  الجريدة الجمهورية-٤٢

CTV مبت  قناة-٤٣.

.مبت  ابو الفدا-٤٤



.دار االوبرا المرصية-٤٥

.متحف سوزان مبارك-٤٦

.مكتبة سوزان مبارك ، مرص الجديدة-٤٧

.مستشف  كفر الشيخ العام-٤٨

.مستشف  الهرم-٤٩

.مستشف  األورام-٥٠



ان مرب  ع ٣: العنوان هة الجديدة، القاهرة١٣١٤شارع مرص للطتر .بجانب السندباد، الت  

.01223111265: موبايل.                                                          02/226229755: تليفون

.01277413399: موبايل.                                                            01066672094: موبايل

.01030770458: موبايل

. www.cairohouseeg.com :الموقع

. info@cairohouseeg.com ي 
ون  يد اإللكتر : الت 

. www.facebook.com/cairo.house.79 : فيسبوك

http://www.cairohouseeg.com/
mailto:info@cairohouseeg.com
http://www.facebook.com/cairo.house.79

