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ماب لتشغيل المعادن
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لتشغيل المعادن

نبذه عن  شركة ماب

مساحة المصنع

7,000m2

         تأسست شركة ماب من خالل شركاء يمتلكون شركات ناجحـــة   
في جمهورية مصر العربية وقرروا إنشاء شركة تساعد وتساهم فــــي
ركب التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية للبالد وتوفير فرص عمل

للشباب

              ومن هنا تم توفير مصنع بمنطقة الصناعات المتنوعـــــــة          
بالتجمع الثالث قطعة رقــم 258 بمساحه 7000 متر مربــع وتم بنــــــاء
هنجر خرساني علي مساحة 1400 متر مربع يتوافر فيه كل العناصر

والمقومات التي تحقق النجاح المنشود الهداف المشروعئ

وذلك في مجال التشطيبات التخصصية العمال االلومينيوم

               تصنيع وتركيب شبابيك وابواب وواجهات زجاجية باشكال وانواع مختلفة وفقا للقياســــات  
االنشائية الفنية                                                             وعليه يتم اختيار انواع القطاعات التي تتوافق

مع اذواق العمالء دون االخالل بالحسابات االنشائية للوحدات 

               تصنيع وتركيب شبابيك وابواب وواجهات زجاجية باشكال وانواع مختلفة وفقا للقياســــات  
االنشائية الفنية                                                             وعليه يتم اختيار انواع القطاعات التي تتوافق

مع اذواق العمالء دون االخالل بالحسابات االنشائية للوحدات 
Technical Construction Calculations

انشائها الغرض من  المعمارية اي كان حجمها وبما يحقق  الفتحات  القدرة لتغطية                 منتجاتنا لها 
ووفقــا للقياسات العلمية والمعايير الدولية في هذا المجال ونعتمد في ذلك علي قياسات الوحدات المتحركة

Wind Pressureوالثابتة وفقا للجداول القياسية لكل قطاع مع قياس الضغط الجوي                              لموقع التركيب

الهدف

J-100نموذج لجدول تحديد قطاعات الوحدات المنزلقة لقطاع الجامبو
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شباك محوري علي محور راسي

منتجاتنا

شباك قالبشباك قالب

شباك مفصلي قالب

شباك منطبق 3 ضلفة

باب ضلفة واحده مفصلي مع
وحدات شبابيك مفصلية وثابتة

 شباك مفصلى 2 ضلفة

لتشغيل المعادن



كيرتن وول

باب منزلق 4 ضلفةشباك مفصلي 2 ضلفة مع دوران علوي و ثابت جانبي

        شركة ماب تقدم افضل الحلـــــول
لتنفيذ الواجهات الزجاجية

بانواعها مع تقديم الدراسات الفنيـــــــة
وفقــــا العلــي تقنيـات وذلك من خــــالل
اقــــوي البرامج العالمية المتخصصــــــــة

لتحديد افضل القطاعات

Curatin Wall

لتشغيل المعادن

3



“SCA 550”
Single Head Saw  

“CLASSIC MAGIC” 
Double Mitre Sawing Machine

لتحقيق أهداف ومنتجات شركة ماب وفرنا االّالت والمعدات التالية

ماكينة تقطيع ( منشار )                  موديل          انتاج ايطالي
تمتاز هذه الماكينة بامكانيات تنفيذ تقطيع القطاعات حتي ارتفاع 550 مم
كمــا انهــــا مــزودة بصنيــة متعــدد الزوايــا من 22.5 درجــة حتــي  22.5- درجـة

مزودة بتازجة امامية وخلفية تشمل تدريج الكتروني يعمل حتي كسر الملي متر
تستطيع تنفيذ تقطيع ونشر اكثر من 250 قطعية / ساعة

SCA  5502018

CLASSIC MAGIC -2018 ماكينة تقطيع دبل هيد (منشار) موديل
انتاج ايطالي 

تمتاز هذه الماكينة بامكانيات تنفيذ تقطيع القطاعــــات
من الجانبين في نفس الوقت مع اختالف زوايــا التقطيــع
كما لها القدرة علي حفــظ برامــج تقطيــع متعــددة كمــا
تحتفظ بعدد 99 نموذج قطاع الومنيوم بالذاكرة يمكن

االستدعاء وتنفيذ البرنامج الخاص به بصفة فورية
تستطيع تنفيذ تقطيع ونشر اكثر من ٣٠٠ قطعية/ساعة

 ماكينة تفريز نهايات القطاعات موديل                         انتاج ايطالي موديل
 تمتاز هذه الماكينة بتنفيذ شطف نهايات القطاعات اي كان حجمها في

عملية واحدة وبدقة متناهية
 لها القدره علي تفريز اكثر من 400 قطاع سواس موحد الشكل في اقل من

60 دقيقة
كما يمكن تفريز السواسات بزوايا متعدده من ٢٢.٥ درجة الي -٢٢.٥ درجة

LILLPUT 320M2018

لتشغيل المعادن
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ماكينة فريزة            ايطالي                                   موديل
تمتاز هذه الماكينة بامكانيات تنفيذ الفتحات المتغيرة والمتعددة

بالقطاعات المختلفة بدقة فائقة
الماكينة لها القدرة علي تنفيذ برامج التفريز في االتجاهات الثالث

للقطاع اتوماتيكية بدون تدخل بشري
كما يتم تغير أسلحة تنفيذ الفتحات اتوماتيكيÀ وفقا للبرامج

كما لها القدرة علي حفظ برامج تفريز ال نهائية للقطاعات المتعدده

PHANTOMATIC M4L2018 CNC

لتشغيل المعادن
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“FIVE 300 CS”

ماكينة تفريز متعدد المهام تعمل يدويــــــا
ايطـــــــالي COPIA 384 S مــــوديـــل 2018
تمتــاز هذه   الماكينــــــة بامكانيـــــات  تنــفيـذ
الفتحات المتغيرة والمتعددة بالقطاعـات
المختلفة بدقة فائفة تمتاز الماكينة بتنفيذ

التفريز في االتجاهات االربع للقطاع

 وفرت شركة ماب جهاز اختبار                       لفحص المنتــج
النهــائي قبــل خروجــه من المصنــع

 كما وفرت الفنيين المتخصصون لهذا الغرض( ادارة الجودة)
 للتاكد من صالحية المنتج ومطابقته للمواصفات المطلوبة

واصول الصناعة

FIVE 300 CS 

لتشغيل المعادن
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واجهات

خاصة هندسية   رسومات 
  J.100 بقطاع منزلق جامبو

خاصة هندسية   رسومات 
 بقطاع مفصلى كبير سوناتا

رسومات هندسية  خاصة
 SH4S  بقطاع مفصلى  صغير  سوناتا SH52  J.100  

بهذه
 اÄمكانيات يتم التصنيع والتجميع وتركيب في 

(إنتاج نمطي)حدود ثالثون ألف متر مربع سنويا 

ولضمان ان تكون شركة ماب ضمن مجموعة الشركات الكبري المتميزه في هذا المجال تم توفير مكتب فني
علي أعلي مستوي من السادة المهندسين المتخصصين ذوي خبرة عالية في تقديم الرسومات الهندسية

Curtain Wall                لتنفيذ االبواب و الشبابيك المختلفة وكذا الواجهات الزجاجية       
Shop

 Drawing
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 ولما كانت أعمال التجميع والتركيب تحتاج إلى أيدي فنية ماهرة قامت شركة ماب بتدريب وتأهيل أطقم فنية متخصصة 
                في أعمال التجميع بالمصنع والتركيب بالمواقع تعمل علي اعلي مستوي، تم التدريب بمعرفعة شركة              االيطالية

الموردة الّالت و معدات المصنع كما يتم رفع كفاءتهم من خالل دورات تدريبه مستمرة  

emmegi

الجامعة خلف  ضخم  سكني  مجمع  مشروع  وتركيب  توريد  عقد  علي  ماب  شركة  حصلت  االمكانيات   وبهذه 
االمريكية بالتجمع الخامس وجاري حاليا اعمال التصنيع والتجميع والتشوين بالموقع

لتشغيل المعادن
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وتيندووالجامبوو التيمبومنزلق موديل التانجو

وروك

Tango  Tempo  JumboTendu

 Rockووجهات موديل بانوراماPanorama CW - 52 & CW - 62  موديل السوناتاSonata

TEKNALقطاعات تكنال

 ورغم أن إمكانيات مصنع شركة ماب تمكنه من التعامل مع جميع قطاعات اÊلومنيوم مع اختالف أحجامها وأشكالها أال

 أن شركة ماب سوف تتعامل مع القطاعات ذات الجودة العالية والتي تطابق الكود العالمي من ناحية السمك والكثافة

 والوزن ، وان أشكالها وأحجامها تالئم وتناسب الكثير من أذواق المصريين . وهذا التنوع يتيح للعمالء االختيار بين العديد

من القطاعات والتي تتفاوت اسعارها لتتناسب مع المخطط المالي للمشروعات  وتلبي رغبات السادة االستشاريين

 ALUMILقطاعات الوميل

 M1200 & 9200 & 900 Sliding موديلمنـزلـق

M1500 & 9400 & 940 Hingedمفصلي موديل

موديل P200 & 100 Partitionقواطيـع

PSقطاعات بي اس

9900 & 9000 & 9600 & 6600المنـزلــق موديل

PS 4800 & 5600 & 8000 موديلالمفصلي

 PS- 100 & 200 موديلالوجهات

وبناء� عليه اعتمدت شركة ماب القطاعات التالية للتشغيل في المرحلة الحالية

ومفصلي

موديل اوكورديون

M3 & M4 Structural & M6 Curtain Wall موديل وجهات

S300 Thermal Sliding موديل منزلق عازل للحرارة

M9650 Thermal Hinged موديل مفصلي عازل للحرارة

Accordion M9800 

لتشغيل المعادن

قطاعات فولكانو
بكافة انواعها

Volcano
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 شركة ماب تعطي ضمان لجميع منتجاتها التي تم تصنيعها وتركيبها بمعرفتها لمدة عام من تاريخ التركيب ضد
 عيوب الصناعة والتركيب ان وجدت كما تقدم خدمات الصيانة واÄصالح بعد البيع وضمان توفير اÄكسسوارات

الصالحة لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ التركيب

وتضع شركة ماب كل هذة اÄمكانيات تحت تصرف عمالئنا الكرام مع تمنياتنا بان تنال منتجاتنا رضاكم

ويشرف شركة ماب ان تنضم شركتكم الي قائمة عمالئنا من خالل تنفيذ مشروعاتكم
مع تحيات

 شركة ماب لتشغيل المعادن

الزجاج من كبري يتم توفير  ان  االتفاق علي  ماب فتم  الزجاج يمثل عنصرÎ اساسيÀ في مكونات منتج شركة   ولما كان 

 الشركات المنتجة للزجاج في مصر والخارج مثل شركة سان جوبان وشركة اسفنكس واالتحاد العربي ولكي تقدم شركة

ماب لعمالئها اÊعمال بصورة متكاملة يتم تشغيل الزجاج عادي ومزدوج وسيكوريت وليمينيتد من خالل شركة الدكتور

 جريش                        وشركة االتحاد العربي وال يفوتنا تقديم لعمالئنا عشرات البدائل من اللون االلكتروستاتيك الختيار

اللون المناسب وحوالي 20 لون دهان خشب ويتم الدهان من خالل الشركة الدولية لمعالجة ودهان المعادن

 

Dr. Greiche

Al Dawlia for treatment and painting metals Co.PS  او شركة السالم لقطاعات ال

ضمانات

كما تمتاز شركة ماب بمكتبها الفني المتخصص في تقديم المقترحات الفنية والتصميمات الهندسية والبحث عن

كل ما هو جديد ومتطور لتقديمه إلى عمالئنا الكرام باÄتصال المباشر خالل شبكة االنترنت

 فضًال علي أن شركة ماب تستخدم جميع إكسسوارات التجميع الداخلية وكذا اÄكسسوارات الخارجية من أفضل

 الخامات وأجودها كما أن جميع الكاوتش المستخدم من اÊنواع الغير قابلة للتمدد                والمتوافق مع اÊجواء

 بجمهورية مصر العربية

EPDM

اختبارات ادارة الجودة واعتماد صالحية المنتج هي
المؤشر الوحيد لتسليم المنتج النهائي للعميل 

لتشغيل المعادن



www.map-egypt.com
info@map-egypt.com
012 12 193 696 - 010 0511 969 4 

Head office: & Factory: Plot 258 Third Settlement
 Industrial Zone, Behind Agiba Factory

االدارة والمصنع : القطعة ٢٥٨ بمنطقة الصناعات
 المتنوعة التجمع الثالث خلف مصنع عج�بة للمالبس


