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نبذذةة عنن االشرركة  
 

االشرركة  صناعة أألمانيیة. اانشئتت UPVCفلكسس وويینددووزز هھھھوو ااسمم مررااددفف للجووددةة٬، االكفاءةة وواالنجاحح عنددما يیتعلقق ااألمرر بتصنيیع ووتوورريیدد نوواافذذ وواابوواابب 
ووقدد ظظهھررتت االعالماتت االفاررقة في هھھھذذاا االمجالل منن خاللل االتفاني بالعملل وواالترركيیزز على ااهھھھتماماتت وومتططلباتت االعميیلل٬، ووذذلكك بتووجيیهھ باررعع منن  2012في عامم 
ووتلبيیة متططلباتهھمم االخاصة. ٬، مالكك االشرركة. هھھھددفنا تووفيیرر االررضى االكاملل لعمالئنا منن خاللل ااالبتكاررمحمدد علي االمجرردديي / االسيیدد  

 

. لذذلكك٬، جميیع ٬UPVC، االرراائددتيینن حوولل االعالمم في مجالل نوواافذذ وواابوواابب االل Rotoوو  REHAUفلكسس وويینددووزز االشرريیكك االمفووضض لشرركتي   االشرركاء ااأللمانن:
خاصص منن االمهھنددسيینن ااأللمانن باالشرراافف ٬، كما وويیقوومم فرريیقق االمانيیة ذذااتت جووددةة عاليیة بتصنيیعهھا٬، مصنووعة منن قووااططع وومكنيیززماتت االنوواافذذ ووااالبوواابب االتي نقوومم

.على عمليیة ااالنتاجج وواالترركيیبب  
 

بنيیتنا االتحتيیة  بجهھدد قليیلل ووبذذااتت االووقتت عاليیة االجووددةة. UPVCنحنن نفخرر بالبنيیة االتحتيیة االفنيیة االتي تساعددنا في تصنيیع نوواافذذ وواابوواابب   االبنيیة االتحتيیة:
حيیثث نملكك ااكبرر ططاقة اانتاجيیة لتنفيیذذ االنوواافذذ ووااالبوواابب في قططرر بمعددلل  ئنا بسررعة عاليیة ووفرريیددةة.لدديیهھا اامكانيیاتت عاليیة قاددررةة على تلبيیة كافة متططلباتت عمال

ذذااتت تقنيیة عاليیة في تصنيیع االنوواافذذ لتططوويیرر ووهھھھنددسة  Elumatecمنن شرركة  االمانيیة االصنعووذذلكك منن خاللل ااستخدداامم معددااتت  في االددوواامم االووااحدد. 2مم250
مستووىى تقانة ما هھھھوو متووفرر.االمنتجاتت االجدديیددةة االى جانبب االحفاظظ على   

 

ذذااتت جووددةة عاليیة ووفرريیددةة لعمالئنا منن ااجلل تووفيیرر االررضا االكاملل لهھمم. كلل منتج منن منتجاتنا يیخضع  UPVCنحنن نقددمم نوواافذذ وواابوواابب    االجووددةة:
يیع االمررااحلل ووااالصعددةة منن االتصنيیع الختبارر خاصص للتأكدد منن ااددااء ووجووددةة وومتانة هھھھذذاا االمنتج. لدديینا معايیيیرر صاررمة نستخددمهھا لضمانن جووددةة منتجاتنا على جم

االى االتسليیمم.  
 

اً ووباررعيینن في  االقووىى االعاملة: ً عاليی االمؤؤهھھھليینن تأهھھھيیال نددسيینن  االمهھ لة قوويیة جددااً منن  ام نا قووىى ع ذذااتت جووددةة عاليیة.  UPVCتصنيیع نوواافذذ وواابوواابب  تصميیمم لدديی
تكاررااً. UPVCكما لدديیهھمم االخبررةة وواالمعررفة االكاملة بافضلل ووااحددثث االتقنيیاتت االتي يیتمم ااستخدداامهھا لتصنيیع نوواافذذ وواابوواابب  بأكثرر االططررقق ااب  
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