
 المحدودة فابوتيرم علمدارعرض تقديمي عن شركة 



 نبذة عـن الشركـة
 

المحردودة    فرابوتيرم علمرداالمحدودة شرركة  فابوتيرم علمدارشركة 
لاير مدفوعررة  2.575.000برأوررماق ررردر  % 100شررركة وررةود ة 

  ور ثررا ألررواو وأنابيررب ال ررولم  انصررا  فرر وهررم مصصةةررة . بالكامرر  
لألوقف والجدرا  مغطاة بةدة مرواد مصصلةرة  ا سوويانور توال ولم 

وتقدم إنصاجها لسوق المملكة الةربيرة السرةود ة ووروق ال ررق … 
 .م 1976األووط منذ عام 

مصررر مربررا بالمنطقررة  12392مةررنا ال ررركة مقررام علرر  مسررا ة 
طارررة المةررنا اجنصاجيررة . الةررناعية الجد رردة بطر ررج الصررر  بالر ررا  

مصر طولم من األنابيرب الر ق ورد رة  000 60 ومصر مربا  1.140.000
 .وا دة 

. ورررر   12   10   8   7   6   5   4   3   2.5   2وررررماكة األلررررواو 
 (.وماكات وأطواق وكثافات أالرى مصوفرة  سب طلب الةمي )
 



 منتجات الشركـة
 

 يوريثينأنابيب بولي  أيسوسيانوريتألواح بولي  يوريثينألواح بولي 

 بأحجام مختلفة بلوكات مكعبات الفلين الطبيعي أيسوسيانوريتأنابيب بولي 

 الزرقاء للعزل الحراري اكستروددألواح 



 الزرقاء للعزل الحراري اكستروددألواح 
 



 اكستروددمواصفات ألواح 
 



 اكستروددمواصفات ألواح 
 



 لألسقف والجدران واألرضيات يوريثينألواح بولي 
 



 يوريثينمواصفات ألواح بولي 
 



 يوريثينمواصفات ألواح بولي 
 



 يوريثينأنابيب بولي 
 



 يوريثينأنابيب بولي 
 



 يوريثينأنابيب بولي 
 



 لألسقف والجدران واألرضيات أيسوسيانوريتألواح بولي 
 



 أيسوسيانوريتمواصفات ألواح 
 



 أيسوسيانوريتمواصفات ألواح 
 



 أيسوسيانوريتأنابيب 
 



 أيسوسيانوريتأنابيب 
 



 أيسوسيانوريتأنابيب 
 



 بأحجام مختلفة بلوكات
 

 بأحجام مختلفة يوريثينبولي  بلوكات
بأحجام  أيسوسيانوريتبولي  بلوكات

 مختلفة

 البولسترين بلوكات



 مكعبات الفلين الطبيعي للزهور الطبيعية والجافة



 مكعبات الفلين الطبيعي للزهور الطبيعية والجافة



 مكعبات الفلين الطبيعي للزهور الطبيعية والجافة



 مكعبات الفلين الطبيعي للزهور الطبيعية والجافة



 مكعبات الفلين الطبيعي للزهور الطبيعية والجافة



 كارتونال



 كارتونال



 خواص المنتجات

 – 0.020الةال  ذو عزق  راري  صراوو بين  ف بقدر عالم من الةزق الةةاق  جةلها أكثر المواد عزال للحرارة   ور ثا تصمصا ال ولم 1.
م   78  ةطية ةطم عزال أكثر مما   ور ثا م  من ال ولم  50مادة أالرى فمث   أىمصر درجة مئو ة ذو وماكة أر  من /وات 0.023

 . اوصا ر نمن ال ولم 
 

 .بنية مصماوكة مغلقة 2.
 

  110/  فهرنها ت 230مئو ة تة  للةصرات الطو لة لصحم  ° 220/فهرنها ت° 430مقاومة عالية للحرارة تة  للةصرات القةيرة لصحم  3.
تصحم   رارة   ور ثا فا  ألواو ال ولم ( بوضا الةازق الحراري فوق ط قة عازق الميا ) INVERTED الة اوصةماق طر قة  ف . مئو ة 

مئو ة أما الحرارة السطحية  55-50ريمة تةادق  ال الةيف  ف تة  درجة الحرارة . المحيط الةالية  ولها و رارة وطح الم ن  
 تصاثرله مقاومة عالية لحرارة الةم  فا  ريمة الةزق الحراري ال   ور ثا الم اشرة ألشةة ال مس فهم أعل  من ذلك وبما أ  ال ولم 

 .كثيرا بهذ  الحرارة
 

محصةظة  التزاقتورف مةدر اللهب ظلت بنية األلواو  اذاالذاتم بحيث  االطةاءوله الاصة   ور ثا ال ولم  النارفا بالنس ة لمقاومة 4.
 .بقوامها وال  جانب مقاومصه للحرارة 

 
 .لأل ما  والمواد الكيميائية وال كصر ا والطةيليات وكافة المذ  ات القو ة والنم  األبيض والصةةن وغير   مقاوم   ور ثا ألواو ال ولم  5.

 
 .مقاس ثابت جيد 6.

 
باألغطية المصصلةة عل  الرغ  من ذلك األلواو ال تحصةظ بالماء أكثر  مغطا عل  وطح األلواو الغير % 1.3 ال الاصية االمصةاص تة  7.

 . وصا ر نمرة أورع من ألواو ال ولم  2.5أ ام ومةدق ت صر الماء عالم جدا  والم  5-4من 
 

 .مغطاة من الجان ين بأغطية مصصلةة لمقاومة الماء والرطوبة واألشةة فوق ال نةسجية   ور ثا ال ولم 8.
 

 .عاما  35-30ضما  بةمر الم ن  االفصراضم  صراوو بين 9.
 



 سؤال و جواب

 ما المقةود بالةزق الحراري ؟: 1س 
 
 المواد بةض فهناك آالر ال  مكا  من الحرارة انصقاق منا عملية هو الحراري الةزق : 1 جر

 الحرارة النصقاق الصوصي  رد ئة المواد بةض من  سصةاد ولهذا   رد ئة وأالرى جيد موص 
 . االشةاع أو الحم  أو بالصوصي  الحرارة انصقاق و ص    آالر ال  مكا  من

 

 ؟  ور ثينلماذا ال ولم :  2س 
 
 :   2 جر
مادة رغو ة تصميز بأ  لها أر  مةام  توصي   راري عن بقية المواد   ور ثينال ولم 1.

 :أرربها عزال فمث   ال % 33 ال الةازلة األالرى تة  
 (مصردرجة) واط 0.022  ور ثينمةام  الصوصي  الحراري لل ولم * 
 (مصردرجة) واط 0.032 وصا ر نمةام  الصوصي  الحراري لل ولم * 

 الةزق ف وهكذا وكلما ر  مةام  الصوصي  الحراري دق ذلك عل  جودة المادة 
 الةيةة الوز  ورو ة تصحم  الحركة الميكانيكية عليها2.
 ممكن رطةها بالمن ار الةادي3.
 وهلة الصركيب4.
 مقاوم لأل ما  والكيماو ات والمذ  ات وال كصر ا والةطر ات5.
 الساالن األوةلتتصحم  6.
 ثابصة األبةاد7.
 لها رابلية االنطةاء الذاتم8.
 مضمونة من ال ركة المةنةة بضما  عمر الم ن  االفصراضم9.
 



 سؤال و جواب

 ؟ ور ثينوقف من الصروانة المسلحة ما عررازق من ألواو ال ولم : 4س 
 
   : 4 جر
 (و  2×  20×  20)ب ط أومنصم أبيض 1.
 (و 2)أومنت  مونة2.
 (مم ر ن)مانا رطوبة 3.
 (و  5)  ور ثينبولم  الواو4.
 (و 12)وقف الروانة مسلحة 5.

 الةزق ؟؟ ف ما هو الةرق بين مادة وأالرى :  3س 
 
 Comparison between Insulation Materials example:  3 جر

ط يةة  ال ك  مادة تصمصا بمسصوى مةين من درجات الصوصي  الحراري وهذا عائد 
تكو نها فكلما زادت مقاومة المادة لصسرب الحرارة زادت كةاءتها وأعطت ناتج عوق أفض  

   ةطيها مميزات  اليها  ث  أ  الةة وز  المادة وروة ص بصها وعدم وصوق بصار الماء 
 .تةضلها عن وواها 

تةطم  ا سووينيور تبولم / ور ثينومن بين جميا المواد الةازلة فا  مادة ال ولم 
انظر )أ سن ريمة عازق  راري كما أ  وجود الغطاء عليها  حوق دو  تغلغ  بصار الماء 

 (المقارنة
 :صورة توضح مقارنة بين وماكة الةوازق الحرار ة فمث 

مل  صوف 50تةادق ما  ةزله  بولسصر نمل  40تةادق ما  ةزله   ور ثينم  بولم 25
 صصري وهكذا



 سؤال و جواب

 كيف  ص  تركيب أنابيب الةزق الحراري؟:  5س 
 

 5 جر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معرض الصور 

 صور تركيب العزل الحراري



 معرض الصور 

 صور تركيب العزل الحراري



 معرض الصور 

 صور تركيب العزل الحراري



   تعميدات

 تعميد وزارة اإلسكان



   تعميدات

 تعميد وزارة اإلسكان



   تعميدات

 تعميد وزارة التربية والتعليم



   تعميدات

 تعميد وزارة التربية والتعليم



   تعميدات

 تعميد وزارة الشؤون االجتماعية



   تعميدات

 تعميد سابك 



   تعميدات

 تعميد سابك 



   تعميدات

 تعميد سابك 



   تعميدات

 تعميد سابك 



   تعميدات

 تعميد وزارة الدفاع



   تعميدات

 تعميد وزارة الداخلية



   تعميدات

 تعميد وزارة الصحة



   تعميدات

 تعميد المؤسسة العامة 

 للتدريب التقني والمهني



   تعميدات

 تعميد وزارة اإلسكان



   تعميدات

 تعميد وزارة اإلسكان



   تعميدات

 تعميد وزارة التعليم العالي



   تعميدات

 االحساءشهادة اعتماد جامعة 



   تعميدات

 شهادة اعتماد جامعة الجوف



   تعميدات

 أرامكوتعميد 

 سينوهيدروشركة 



   تعميدات

 أرامكوتعميد 

 شركة اليمامة



   تعميدات

 أرامكوتعميد 

 شركة الصينية



   تعميدات

 أرامكوتعميد 

 الخنينيشركة 



 شهادات اختبار

 اكستروددشهادة اختبار 



 شهادات اختبار

 اكستروددشهادة اختبار 



 شهادات اختبار

 يسوسيانوريتاالشهادة اختبار 

 50كثافة 
 



 شهادات اختبار

 يسوسيانوريتاالشهادة اختبار 

 35كثافة 
 



 شهادات اختبار

 يسوسيانوريتاالشهادة اختبار 
 



 شهادات اختبار

 يسوسيانوريتاالشهادة اختبار 
 



 االتصال ولالستفسارات 

  المركز الرئيسي  : 
 
المملكة الةربية السةود ة 11431الر ا    1428: ب.ص 
00966114792964 – 4792964:هاتف 
00966114781990 :فاكس 
0096611551286544 – 503299751 – 504127382: جواق 
 إلكصرونمبر د: info@alamdar.com.sa 
                    alamdarvap@gmail.com      

 

  المصنع  : 
 
منطقة الصناعية الجديدة –الرياض  ب.ص 

00966114980300  :هاتف 

00966114980296: فاكس 

 إلكترونيبريد: info@alamdar.com.sa 

                alamdarvap@gmail.com 
 

mailto:info@alamdar.com.sa
mailto:alamdarvap@gmail.com
mailto:info@alamdar.com.sa

