مقارنــة ســريعة شــبابيك يــو بــي وي ســي شــبابيك
االلومنيــوم شــبابيك خشــب
 -1قـدرة فائقـة علـى توفيـر الطاقـة ورفـع كفـاءة التبريـد والتدفئـة
ممـا يوفـر فـى فواتيـر الكهربـاء.
 -2تـم تصنيعـة خصيصـا بمواصفـات تناسـب أجـواء الشـرق
االوسـط والتغيـر الملحـوظ.
 -3قدرة عزل حرارى  884مرة ضعف االلومنيوم.
 -4مقاومـة فعالـة للتأثيـرات الجويـة و الكميائيـة حيـث ال يتأثـر
بدرجـات الحـرارة أو درجـات البـرودة العاليـة وال يتأثـر بـأى مـواد
كميائيـة ومعالـج ضـد االشـعة فـوق البنفسـجية التـى تؤثـر
علـى األلـوان.
 -5غير قابل لمعيشة الحشرات.
 -6ع ــازل للص ــوت والضوض ــاء ع ــن المحي ــط
الخارجـــي بنســـبة تصـــل الـــى .%85
 -7محكـم الغلـق الن اللحامات تكـون لحامات
حراريـة ال تسـمح بتسـريب الغبـار أو ذرات
الغبـار الدقيقـة.
 -8عازل جيد للحرارة العالية و الرطوبة
الشديدة وال يتأثر بالمياة المالحة قرب
الشواطىء والعوامل الجوية لذلك
يعتبر اختيار جيد ً
جدا الستخدامة فى
المناطق الساحلية.
 -9يمكـن تشـكيلة أثنـاء التصنيـع بـأى شـكل
معمـارى.

لماذا اكسسوارات البى فى سي؟
صممت اكسسوارات البى فى سى بجودة
عالية تتحمل االجواء الحالية والقادمة مقاومة
للصدا تحتفظ بجودتها وشكلها لمدة اربعون
ً
عاما لذلك اختيارك ألنظمة يو بي وي سي
أفضل أختيار لالكسسوارات البى فى سى
العالمية تتحميل المفصالت أوزان عالية
بمجموعة مختلفة حسب وزن الضلف وتعدد
نقاط االغالق للنوافذ واالبواب لعمل عزل
صوتي ومساعدة القطاعات للغلق المحكم
لتوفير عزل لالتربة نظام الغلق المحكم متوفر
فقط بالنظمة النوافذ واالبواب البى فى سى
بالضافة الكسسوارات تضيف فتح مزدوج
ومجموعة مختلفة لفتح الشبابيك واالبواب
بطريقة مختلفة مع الحافظ بجميع خصائصها.
لماذا قطاعات البى فى سي؟

صممت قطاعات البي في سـي وشـكلت بجودة عالية لتتحمل األجواء الحالية والقادمة سـواء الداخلية او الخارجية بكافة أشـكالها
وظروفها المناخية  ,لذلك اختيارك ألنظمة يوبي وي سـي أفضل اختيار .العتماد شـركتنا بأفضل القطاعات من شـركات العالمية
ً
نهائيـا
ذات  4غـرف مـن الداخـل لزيـادة نسـبة العـزل الصوتـي والحـراري وتتميـز بكاوتـش بجميـع الحلـوق والضلـف لعـزل االتربـة
ولتوفيـر الطاقـة الكهربائيـة والحفـاظ علـى أثـاث منزلـك وتوفيـر االمان المطلوب باالضافة الشـكل الجمالـى المثالى.

اسـماعيل بـن علـي لاللمنيـوم عضـو مـن مجموعـة اسـماعيل بـن علـي التـي انشـات
فـي 1939م وتخصصـت فـي التجـارة العامـة والعقـارات.
ً
ومؤخرا
مصنع االلمنيوم انشـا في 1982م لتصنيع وتثبيت جميع أنواع االلمنيوم
أضيف جميع أنوا يوبي في سـي .UPVC
هدفنا االساسي هو ارضاء العمالء واالستشاريين بمهاراتنا وخبرات
المهندسين الفنيين واالشراف على فريق التركيب وأنواع
المواد المستخدمة حيث اننا نستخدم أعلى جودة موجودة
في األسواق.
هـذا العمـل دائـم  35سـنة بنفـس الكفـاءة وال
ينبغـي علينـا ايقـاف مثلـت قوتنـا «الجـودة ،التكلفـة
والوقـت».

Ismail Bin Ali Aluminum is a memeber of IBA
Group which was established in 1939 having
specialized with General Trading and Real Estate.
In 1982 the Aluminum Factory was established
to manufacture and install all type of Aluminum
Products. As we add new line of UPVC Products also.
As our main objective is to satisfying Consultants & Clients
with our skilled and experience engineer’s technicians and
supervisors with installation team and type of raw materials that
we used the best in the market high quality accessories.
This process is continuous for last 35 years and we believe in it and should not
stop our Triangle Trade sign in Quality, Cost and Time.

