جراند نايل تاور
Grand Nile Tower

•أعمال صيانة وتجديد حمام السباحة
•	 Maintenance and renovation of the
swimming pool.

حمامات السباحة
Pools
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مركز التنمية الرياضية بشيراتون
Sports Development
Center Sheraton

•تصميم وتنفيذ األعمال اإللكتروميكانيكية لحمام
.السباحة األوليمبى
•تم تنفيذ الشبكات وتسليمها
•وجاري استكمال باقي األعمال
•	
•	
•	

Design and implementation of
electromechanical works for the Olympic
swimming pool.
Networks are implemented and delivered
The rest of the work is being completed (in
progress)

حمامات السباحة
Pools

4

الهيئة العامة للنقل النهرى
General Authority for
River Transport
•أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة
.بالمنطقة المحيطة
•تم اعادة تصميم وتطوير حمام السباحة النصف
أولمبي وتحويله من نظام اإلسكيمر إلي أوفر
.فلو
•تصميم وتنفيذ األعمال اإللكتروميكانيكية لحمام
.السباحة
•تنفيذ أعمال التشطيبات والالندسكيب (تنسيق
.الحدائق) لمبنى الخدمات الخاص بحمام السباحة
•	 Development and upgrading of the
swimming pool efficiency with the
surrounding area.
•	 The Semi-Olympic Swimming Pool has been
redesigned, developed & transformed from
Ischemer system to Overflow.
•	

Design and implementation
of electromechanical works for the
swimming pool.

•	

Execution of finishing work &
Landscaping for the pool facilities
building.

حمامات السباحة
Pools
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بالم هيلز
Palm Hills
•فيال 9ب مرحلة امتداد الجولف ،السادس من
أكتوبر.
•فيال  86مرحلة إمتداد الجولف السادس من اكتوبر .
•فيال  87مرحلة إمتداد الجولف السادس من أكتوبر .
•فيال  88مرحلة إمتداد الجولف السادس من أكتوبر .
•فيال  15/4مرحلة جولف فيو السادس من اكتوبر.
•فيال  47مرحلة جولف فيو السادس من اكتوبر.
•	 Villa 9 B Golf Extension Phase، 6th of October.
Villa 86 Golf Extension Phase, 6th of October.
•	 Villa 87 Golf Extension Phase, 6th of October.
•	 Villa 88 Golf Extension Phase, 6th of October.
Villa 4/15 Golf View Phase, 6th of October.
•	Villa 47 Golf View Phase, 6th of October.
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حمامات السباحة
Pools

بالم هيلز
Palm Hills
 التجمع الخامسPK2 213 •فيال
 التجمع الخامسPK2 813 •فيال
 إمتداد الجولف أعمال إليكتروميكانيكية513 •فيال
 إمتداد الجولف أعمال إليكتروميكانيكية23 •فيال
 جولف فيوز أعمال إليكتروميكانيكية142 •فيال
 جولف فيوز أعمال إليكتروميكانيكية264•فيال
 جولف فيوز أعمال إليكتروميكانيكية109 •فيال
•	 Villa 213 PK2, 5th Settlements, New Cairo
•	 Villa 813 PK2, 5th Settlements, New Cairo
•	 Villa 513 Golf Extension, Electromechanical
Works.
•	 Villa 23 Golf Extension, Electromechanical
Works.
•	Villa 142 Golf Views, Electromechanical
Works.
•	Villa 264 Golf Views, Electromechanical
Works.
•	 Villa 109 Golf Views, Electromechanical
Works.

حمامات السباحة
Pools
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القطامیة ھیلز
katameya hills

•أعمال المعالجة ورفع كفاءة البحيرات والعزل
والتشطيب بكمبوند قطامية هيلز التجمع الخامس
. 2 م1000 بمسطح
•	Repairing and upgrading works in lakes,
as well as insulation and finishing works in
Katameya Hills Compound, 5th Settlements,
New Cairo, with a surface of 1000 m2.

أعمال العزل والمعالجة
واألرضيات الصناعية

Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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اميرالد توين بالزا
Emerald Twin Plaza

•أعمال عزل البحيرات بمرحلة التجديدات األولي
.2 م1500 بمسطح
•أعمال إنشاء وعزل وتشطيب البحيرات بمرحلة
.2 م500 التجديدات الثانية بمسطح
•أعمال معالجة الفواصل اإلنشائية وفتحات الكور
•األعمال اإلليكتروميكانيكية للبحيرات بمرحلة التجديدات
. الثانية
. •أعمال الصيانة والتشغيل للبحيرات والنوافير
•	 Isolation of lakes in the first renovation phase
with a surface of 1500 m2 .
•	 Construction, insulation and finishing of lakes
in the second phase of renovations with a
surface of 500 m2.
•	Repairation of structural joints & Cor
openings.
•	

Electromechanical works of lakes in the
second phase of renovations .
•	Maintenance and operation of lakes
and fountains .

أعمال العزل والمعالجة
واألرضيات الصناعية

Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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إميرالد بارك
Emerald Park
•تنفيذ اعمال العزل األسمنتي ألسطح الفيالت
 انتاج شركة دراى517 بمادة دراي بروف
ميكس مع عمل طبقة حماية من أشعة
الشمس بمادة ميجا فلور سيل انتاج شركة انتريد
. 2  م8000
•أعمال عزل الحوائط الساندة والبدرومات ومعالجة
.الفواصل اإلنشائية
•أعمال عزل خزانات مياه الشرب والرى من الداخل
بنظام اللوح االسمنتى ومن الخارج بنظام اإليزو
.المطاط
.2 م6000 •أعمال عزل وتشطيب البحيرات الصناعية
.•أعمال صيانة وتشغيل البحيرات والشالالت
•	 Execution of concrete insulation works for
surfaces of villas with dry proof material
517, Production of Dry Mix Company, with a
layer of sun protection with material mega
floor cell, Production company Antred. 8000
M2
•	 Wall & Basement insulation works &
repairing construction separators
•	 Isolation of water and irrigation tanks inside
the cement sheet and from the outside by
Iso Rubber
•	 Works of insulation and finishing artificial
lakes of 6000 m 2
•	 Maintenance and operation of lakes
and waterfalls
أعمال العزل والمعالجة واألرضيات الصناعية
Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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هايبر وان
Hyper One
•أعمال عزل مائي وحراري لسطح المشروع
Polyurethane foam sprayبالكامل بنظام
( شامل عمل خرسانةCombo roof System)
.2 م7000 ميول وتشطيبها بمسطح
•أعمال عزل المسطحات الخارجية حول المبني بنظام
.2 مCement Sheet 3500
Omega •أعمال معالجة الفواصل اإلنشائية بنظام
.Sheet
.•أعمال عزل وتشطيب سطح محطة المعالجة
•	

Water and thermal insulation works for the
whole project surface system Polyurethane
foam spray )Combo roof System). Concrete
tendencies work and finishing is included
with a surface of 7000 m2.

•	

Insulation of external surfaces around
Cement Sheet 3500 m2.

•	 Structural separation work with Omega
Sheet system.
•	 Insulation and finishing of the surface of a
plant treatment.

أعمال العزل والمعالجة واألرضيات الصناعية
Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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فندق مينا هاوس
ونادي الجولف
mena house hotel
Golf City Club House
• أعمال العزل المائى بالمرحلة التى تم رفع
كفائتها بالفندق بنظام ألياف األسمنت
مطابخ ( بإجمالي مسطحات-حمامات-( أسطح
. 2 م10000
•أعمال معالجة الفواصل اإلنشائية بنظام ورق
.أوميغا
•أعمال العزل المائي بنادي الجولف لألسطح
. 2 م1500 والحمامات والمطابخ
•	

Waterproofing works at the stage that
has been upgraded in the hotel with
a Cement Sheet system. (Surfaces,
Bathrooms & Kitchens) with a total
area of 10000 m2.

•	

Structural separation work Omega
Sheet system.

•	

Waterproofing works at the Golf Club
for Bathrooms and kitchens surfaces
1500 m2.

أعمال العزل والمعالجة واألرضيات الصناعية
Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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فندق لي مريديان بيرمدز
Le Méridien Pyramids
Hotel
IT •عزل سطح المبنى القديم ومبنى ال
بنظام ألياف األسمنت شامل طبقة تشطيب
نهائية مقاومة لالحتكاك وأشعة الشمس
.2  م1500 بمساحة
Iso Rubber •عزل سطح قاعة الحفالت بنظام
.3  م400 بمساحة
•أعمال عزل ودهان وتدعيم الشالل داخل الفندق
.ودهان الشالل أمام الفندق
.•أعمال حقن ومعالجة الجاكوزي
.•أعمال عزل ومعالجة الحمالون بسطح المبني القديم
•	

Isolate of the surface of the old building
and IT building with Cement Sheet system
including final finishing layer resistant for
friction and sunlight with an area 1500 m2

•	 Isolating of the floor of the concert hall with
the Iso Rubber system with an area of 400
m3.
•	 Insulation, painting and reinforcement of the
waterfall inside the hotel and waterfall
paint in front the hotel.
•	

Injection and treatment of Jacuzzi.
•	 Insulation and treatment of surface
conveyors of the old building.
أعمال العزل والمعالجة واألرضيات الصناعية
Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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مصانع السويدي
Elsewedy Electric
•تنفيذ أرضيات إيبوكسية لسطح الشيلرات
.بالمتحدة للصناعات
•أعمال دهان الجمالون بمصنع المتحدة
.للصناعات
•تنفيذ أرضيات إيبوكسية لمصنع الورنيش بالمتحدة
.للصناعات
•عزل خزانات الشرب والخزانات الصناعية وغرف التفتيش
.بمصنع العربية للكابالت والمتحدة للصناعات
.•أعمال تسويات وأرضيات إيبوكسية بمصنع االستيل واير
•	

Implementation of epoxy flooring for chillers
surface in United Industries.

•	

Painting the gable/truss in United Industries
factory.

•	 Implementation of epoxy floors in Varnish
factory in United Industries.
•	 Isolation of drinking tanks and industrial
tanks & inspection rooms at Al Arabia for
Cables Factory & United Industries.
•	

Epoxy flooring and settlement works at
the Steel Wire factory.

أعمال العزل والمعالجة واألرضيات الصناعية
Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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 نيروبي- فندق كمبينسكي
Villa Rosa Kempinski
•أعمال معالجة غرف البخار باستخدام البولي
.يوريثان
.•أعمــال حقــن ومعالجــة تســربات الجا كــوزى
•تم تنفيذ األعمال بمواد صنع فى مصر وبكفاءة
عالية مع فترة ضمان فعلية ثالث سنوات مضى
ً
.شهرا18
منها
•	 Treatment of steam rooms using
Polyurethane.
•	

Injection and treatment of Jacuzzi leaks

•	

The work was carried out with highly
efficient materials manufactured in Egypt
with a guarantee period of three years of
which 18 Months passed.

أعمال العزل والمعالجة واألرضيات الصناعية
Insulation & Repairing Works &
Industrial Flooring
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محطة كهرباء الشباب
باإلسماعيلية
AL SHABAB POWER
PROJECT
•أعمال النجارة المسلحة والحدادة وصب
:الخرسانة ل
•غرف شبكة صرف المطر
•أبراج الحراسة
•خزانات وقواعد نظام الفلترة
•	 Carpentry works and steel smithing & the
casting of concrete to:
•	

Rain drainage network rooms

•	

Guard towers

•	

Filtration system cabinets and bases

األعمال المدنية
Civil Works
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محطة كهرباء الشباب
باإلسماعيلية
AL SHABAB POWER
PROJECT
•أعمال توريد وتركيب قطاع التدبيش
.3م2000
.3 م5000 •أعمال توريد وفرد الزلط
.  م3000 •تركيب الطوب الوردي لسور المحطة
2

.•أعمال تسويات وحفر وإحالل
•	 Supply and installation of the brushing
sector 2000 m3
•	

Supply works and flattens & spreading of
rocks 5000 m3

•	

Installation of pink bricks to the wall of the
station 3000 m2

•	

Settlement, drilling and replacement work.
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األعمال المدنية

المستشفي الجوي التخصصي
Air Force Specialized
Hospital
•أعمال الحفر للمبني
•أعمال الخرسانات العادية والمسلحة للمبني
بالكامل
•أعمال العزل للبشة المسلحة
•	Drilling of the building.
•	 Ordinary and reinforced concrete works for
the entire building.
•	

Insulation works for the Raft Foundation.
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األعمال المدنية

