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ABOUT
IDEAL WINDOW

Ideal Window is a fully integrated fabrication Company established in 2019 at Riyadh in the Kingdom
of Saudi Arabia to fabricate and supply complete solutions for the uPVC doors and windows to the
local market and surrounding regions. The Company in collaboration with aluplast (A German
Manufacturing Company) will produce uPVC’s highly sophisticated quality products with state-ofthe-art-technologies.
Ideal Window is determined to grow and develop into a major diversified industrial unit to cater the
market demands with wider ranges and complete solutions to the end users. With its highly skilled
technology team at its production facilities, the Company is ambitious to grow and excel with
continuous development and high degree of efficiency which is designed to optimize the costs
with best quality products.
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عن النافذة المثالية
النافــذة المثاليــة هــي شــركة تصنيــع متكاملــة تأسســت فــي عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية الريــاض عــام 2019م
لتصنيــع النوافــذ واألبــواب ذات الجــودة العاليــة للســوق المحلــي والمناطــق المجــاورة .تقــوم الشــركة علــى التعــاون مــن
شــركة ألمانيــة عالميــة رائــدة فــي مجــال تصنيــع األبــواب والنوافــذ مــن قطاعــات الـــ  uPVCوتوفيــر حلــول عاليــة الجــودة
المتطــورة بأحــدث التقنيــات العالميــة.
النافــذة المثاليــة تتطلــع دائم ـ ًا علــى النمــو والتطــور لتصبــح وحــدة صناعيــة رئيســية متنوعــة لتلبيــة احتياجــات الســوق
بنطــاق أوســع وحلــول كاملــة لجميــع العمــاء .مــن خــال فريــق العمــل ذو المهــارات العاليــة والخبــرة فــي المجــال
لضمــان جــودة اإلنتــاج الخــاص بنــا .النافــذة المثاليــة شــركة طموحــة فــي النمــو والتميــز مــع إصــرار فــي التطويــر المســتمر
ورفــع درجــات الكفــاءة التــي تطمــح دائم ـ ًا لتحســين مســتوى التكلفــة مــع أفضــل المنتجــات عاليــة الجــود بمــا يتناســب
العميــل.
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Vision & Mission
مهمتنا ورؤويتنا

Our Vision:
To be a leading regional manufacturer and distributor of top quality uPVC windows & doors
to offer our customers with prodigious living style.

Our Mission:
The Company has the determinations of being the pioneers and committed to provide the
best designed uPVC Windows and Doors with top quality that are also environmentally
friendly. We shall continuously improve & enhance our operations, always invest in our
employee and innovation to ensure quality services to our clients.
:رؤيتنا
 عاليــة الجــودة لالرتقــاء بعمالئنــاuPVC أن نكــون الشــركة الرائــدة فــي مجــال تصنيــع وتوزيــع نوافــذ وأبــواب الـــ
.مــع نمــط المعيشــة الرائعــة
:مهمتنا
الشــركة لديهــا العزيمــة واإلصــرار بــأن تكــون رائــدة وملتزمــة بتوفيــر أفضــل التصاميــم مــن النوافــذ واألبــواب الـ
 نبحــث دائمـ ًا ونلتــزم بتحســين االبتــكار وعمليــة التصنيــع. مــع أعلــى جــودة وتكــون أيضـ ًا صديقــة للبيئــةUPVC
.لدينــا واالســتثمار فــي موظفينــا لضمــان جــودة الخدمــة لعمالئنــا
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Our Goals

أهدافنا
مــن خــال االســتفادة مــن ريادتنــا فــي مجــال تصنيــع
وتجميــع قطاعــات الـــ  uPVCنتطلــع للتطــور الدائــم
فــي هــذا المجــال باســتخدام أحــدث التقنيــات فــي
العالــم وأن نكــون األفضــل فــي توفيــر الخدمــة فــي
المنطقــة.

By leveraging our leadership in research,
development
and
ownership
of
uPVC
manufacturing technologies, we aim to continue
to be the region’s top provider of uPVC doors and
windows systems.

نســعى دومــ ًا للتوســع بشــكل مســتمر مــن خــال
زيــادة النمــو والتكلفــة ُ
المحســنة مــع الحفــاظ علــى
أعلــى معاييــر الجــودة

To continuously achieve higher profitability by
increased growth and by optimized cost while
maintaining highest quality standards.

نهــدف للتوســع االســتراتيجي وانتقــاء األســواق
الناشــئة التــي توفــر فرصــ ًا طويلــة األجــل.

To aim at selective strategic expansion
into emerging markets that offer long term
opportunities.

حضــور مســتمر للشــركة في المعــارض والمؤتمرات
الدوليــة حيــث يمكننــا ذلــك مــن الوصــول للمجتمــع
وتوفيــر حلــول مســتدامة تتناســب مــع تطلعــات
وتطــور المملكــة.

To actively participate in a global effort where
all peoples would have access to clean and
sustainable social and environmental solutions.
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Our commitment

إلتزامنا

To maintain the highest ethical standards in all our business practices.
للحفاظ على أعلى المعايير وتلبية طلبات العمالء في جميع ممارسات أعمالنا

To provide a safe working environment for all our employees.
توفير بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا

To respect and protect the friendly environment.
حماية البيئة في جميع ممارسات أعمالنا وفق متطلبات هيئة حماية البيئة

To fulfil the expectations of our suppliers & customers.
حرصنا الدائم لتلبية توقعات العمالء
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Interesting
facts
about uPVC
windows

حقائق مهمة
عن نوافذ اليو
بي في سي

uPVC is the best and most suitable window material and its importance is constantly
growing all over the world. It is not only used for construction, but also for everyday
commodities such as clothes, drinking bottles or medical applications.
The unparalleled material uPVC offers a whole range of outstanding product properties
to create a window that remains unbeaten by any other raw material. Purchase costs of
uPVC windows are far more economical than a comparable product made of wood or
aluminum. There are great many of aspects that play a significant role when choosing
new windows. For this reason, we would like to present you some interesting facts about
uPVC windows that will help you with your decision making:
 ال يتــم. وألهميتهــا يــزداد انتشــارها فــي جميــع أنحــاء العالــم، هــو أفضــل مــادة مُ فضلــة للنوافــذuPVC
ً  ولكــن،اســتخدامه فقــط للبنــاء
أيضــا فــي ســلع االســتخدام اليومــي مثــل المالبــس وزجاجــات الشــرب أو
.األدوات الطبيــة
 المثاليــة مجموعــة مــن الخصائــص المتميــزة إلنشــاء نافــذة تظــل صلبــة ومقاومــة أليuPVC توفــر مــادة
 أكثــر اقتصــادا مــن المنتجــات المماثلــة المصنوعــةuPVC  ُتعتبــر تكاليــف شــراء نوافــذ.مــادة خــام أخــرى
 حيــث أن هنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي تلعــب دو ًر ا كبيـ ًر ا عنــد اختيــار نوافــذ،مــن الخشــب أو األلومنيــوم
 التــيuPVC  نــود أن نقــدم لــك بعــض الحقائــق المثيــرة لالهتمــام حــول نوافــذ، ولهــذا الســبب.جديــدة
:ستســاعدك فــي صنــع القــرار الخــاص بــك
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ENERGY EFFICIENCY OF UPVC WINDOWS
Use of lead-free uPVC raw material
Easy to recycle
Energy saving (in both production and
thermal insulation)

:uPVC كفاءة الطاقة في نوافذ
استخدام مواد خام خالية من الرصاص
سهلة التدوير
توفيــر الطاقــة (فــي كل مــن اإلنتــاج والعــزل
)الحــر ار ي

QUALITY OF UPVC WINDOWS
uPVC is completely harmless to humans
Excellent sound insulation, especially in the
growing urban regions
Perfect thermal insulation
Durability and resistance (fire resistance,
UV stability, wind resistance)
Very durable (uPVC windows have
a life cycle of 30 years or more)

:uPVC جودة نوافذ
 غير ضارة للبشرuPVC مادة
ُ  خصوصــ ًا فــي،عــزل ممتــاز للصــوت
المــدن
المزدحمــة
عزل حراري مثالي
 األشــعة، المتانــة والمقاومــة (مقاوم للحريق
) مقــاوم للرياح، فــوق البنفســجية
 بعمــر أكثــرuPVC قــوي للغايــة (تتميــز نوافــذ
)مــن ثالثيــن عــام
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PERFORMANCE CHARACTERISTICS
OF UPVC WINDOWS
Resistant to dirt and environmental
conditions
Can be easily cleaned by using a mild
detergent or simply soapy water
Resistant against termites and will
never rot, rust or corrode
Cannot be deformed by moisture and
temperature differences
Prevent development of mould and
bacteria
Efficient for many years (without
constant effort of conservation by
painting or special maintenance
m e a s u re s )

:uPVC خصائص أداء نوافذ
مقاومــة لألوســاخ والظــروف مناخيــة
ا لصعبــة
يمكــن تنظيفهــا بســهولة بمجــرد
اســتخدام منظــف أو مــاء وصابــون
مقاومــة ضــد النمــل وأيض ـ ًا ضــد التعفــن
والتــآكل والصــدأ
مقاومة للرطوبة وحاالت الجو الصعبة
مقاومة ومانعة للعفن والبكتيريا
كفــاءة عاليــة لســنوات عديــدة (دون بــذل
جهــد مســتمر للحفــظ علــى لــون الطــاء
)أو الصيانــة
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VARIETY OF DESIGNS
Appealing visual appearance with various
types
Different shapes, e. g. semi-circular
windows
Available in countless colour variations,
laminated outside or on both sides
Suited for both new buildings and
renovation of old buildings
Customised for individual requirements

تنوع في التصاميم
جميلة المنظر وبأنواع مختلفة
 مثل نافذة نصف دائرية،أشكال مختلفة
 ويكــون اللــون،متــاح بعــدد كبيــر مــن األلــوان
.علــى جانــب واحــد أوجانبيــن
 ومناســبة،مثاليــة لجميــع المبانــي الجديــدة
.لتجديــد المبانــي القديمــة
.مخصصة لجميع طلبات العمالء الفردية

Please note
Windows are nominor matter: They let light into our homes
and illuminate our lives. They create the positive feeling of
home.
:يُرجى المالحظة
 تخلــق. فهــي مصــدر دخــول الضــوء لمنزلــك،النوافــذ اختيــار مهــم وجوهــري
.شــعور إيجابــي فــي المنــزل
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Commitment to
Quality

إلتزامنا بالجودة
Ideal Window’s technology partners comply with the Quality
Management Systems requirements with ISO 50001 version and the
Company follows the same quality standards. Our main technology
partner AluPlast has the most modern and efficient Quality Control
System that makes the finished products unique and long-lasting.
يلتــزم شــركاؤنا االســتراتيجيون بأعلــى متطلبــات نظــم إدارة الجــودة العالمــي مــع
إصــدار  50001 ISOوتتبــع الشــركة نفــس معاييــر الجــودة .شــريكنا الرئيســي فــي
التكنولوجيــا هــي الشــركة األلمانيــة الرائــدة فــي المجــال  ،AluPlastولديــه نظــام
مراقبــة الجــودة األكثــر فعاليــة وكفــاءة والــذي يجعــل المنتجــات الصناعيــة فريــدة
مــن نوعهــا وطويلــة األمــد.
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Specialties of
Ideal Window

Safe materials with easy
installations
مواد آمنة سهلة التركيب

Highly resistant to all types of
corrosions
مقاومــة عاليــة لجميــع أنــواع الصــدأ
والتــآكل و العوامــل الجويــة

خصائص النافذة
المثالية

Lower maintenance with long
lasting products
صيانة أقل ومنتجات صلبة
وطويلة األمد

Resilient to extreme weather
conditions
مرونة وتحمل لجميع حاالت الجو

Superior quality fire resistant
No fading and scratch free
polishing

جودة فائقة مقاومة للحريق

يحافــظ علــى اللــون واللمعــان
وصعــب الخــدش

Recyclable and environmentally friendly
يُعاد تدوير المواد وتعتبر مواد صديقة للبيئة

Affordable pricing
أسعار تنافسية
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Ideal Windows has a state-of-the-art
factory facility for fabrication in Riyadh
with advanced pneumatic machineries
made in Germany.
يحتـــوي مصنـــع النافـــذة المثاليـــة علـــى مكائــن
حديثـــة تواكــــب مخططاتنــــا الصناعيــــة وترتقــــي
لتطلعــــات العمــــاء ،مكائــــن متخصصــة فــي
قطاعــات الـــ  uPVCمتطــــورة وتعمــــل بالهــــواء
المضغــــوط ،تمــت صناعتهــا فــــي ألمانيــــا وتــــم
تركيبهــــا فــــي المصنــــع مــــن قبــــل مهندســــين
ألمــــان متخصصيــــن بحضــور الطاقــم الفنــي لدينــا.

IDEAL WINDOW
ADVANTAGES
مميزات النافذة
02
Factory facilities are managed by experts
in production and planning sectors.

المثالية

إدارة المنشــأة تتــم بواســطة خبــراء فــي مجــال الـــ
 uPVCفــي قطاعــات التخطيــط واإلنتــاج
13
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03
Innovative high-quality uPVC windows cut energy losses to a minimum. With uPVC windows you
can contribute to the conservation of increasingly scarce resources and to the reduction of pollutant
emissions. Combine environmental protection and living comfort by insulating with uPVC windows
premium-quality, fulfil your requirements at the highest level.
تعمــل نوافــذ  uPVCالمبتكــرة عاليــة الجــودة علــى تقليــل اســتهالك الطاقــة الــى الحــد األدنى من خالل نوافذنا المســاهمة
فــي الحفــاظ علــى البيئــة بشــكل متزايــد وفــي تقليــل انتــاج أي مــواد ملوثــة .فــي عمليــة التصنيــع لدينــا نحــرص دومـ ًا علــى
الجمــع بيــن الحمايــة البيئيــة وراحــة المعيشــة عــن طريــق صناعــة نوافــذ مثاليــة مصنوعــة مــن مــادة الـــ uPVC

04
Our engineered uPVC profiles are designed futuristically and have proven quality. The economy,
ecology, design, functionality and security of the uPVC Window Systems combined with
premium-quality, fulfil your requirements at the highest level along with the following advantages:
نوافــذ وأبــواب الـــ  uPVCلدينــا مصممــة هندســي ًا بشــكل يتناســب الطــراز العمرانــي الحديــث بجــودة عاليــة ،باالضافــة الــى
توفيــر تصاميــم عديــدة مالئمــة للبنــاء الحديــث ،ونحــرص دومـ ًا علــى تقديــم خدماتنــا بأعلــى مســتوى ممكــن باإلضافــة الــى
المميــزات التاليــة:
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Ideal Vision
Experience the visual
appeal of slimmer profile
shapes that are elegant and
rigid.

Provides resistance against
weather, fire and water due
to its superior properties.

Ideal Efficiency
Does not distort under
extreme conditions.

رؤية مثالية

متانة مثالية

كفاءة مثالية

تمتع بتجربة المنظر الحديث

منتج مقاوم للماء والطقس

غير قابل للتشوه عند التعرض

لألناقة والصالبة للنوافذ مع

والنار بسبب الخصائص

ألنواع الطقس القاسية

استخدام قواطع جانبية اقل
حجم ًا

المميزة لهذا المنتج

Ideal Insulation

Ideal Proof

Ideal Maintenance

Noise-insulating & Energy-

Provide resistance from

Smooth surface provides

saving multi-chamber

external elements and does

easy maintenance and

frames.

nor corrode or disintegrate

hygiene

عوازل مثالية

مقاومة مثالية

صيانة مثالية

يقاوم العناصر الخاجية مثل

السطح األملس لإلطارات يوفر

عازل للصوت وموفر للطاقة
وخيارات عديدة لإلطارات
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 وهو مادة صلبة ال،الغبار وغيره
يتآكل وال يتفتت

صيانة سهلة ونظافة دائمة
للمنتج
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IDEAL WINDOW BENEFITS
فوائد النافذة المثالية

With advanced design and styling, including a wide range of natural colours and textures, uPVC
windows and doors can be specified to perfectly compliment every housing type from traditional
to modern.
باســتخدام أحــدث التصاميــم العصريــة بتشــكيلة واســعة مــن األلــوان التــي تحاكــي ألــون الطبيعــة وتتناســب مــع
جميــع األذواق ،فــإن أبــواب ونوافــذ  uPVCمالئمــة لجميــع أنــواع المبانــي الســكنية والتجاريــة لتنقلهــا مــن أنظمــة البنــاء
تقليديــة إلــى أنظمــة المبانــي العصريــة والحديثــة

17

PAGE

QUALITY - MADE IN GERMANY
 ٌصنع في ألمانيا- الجودة
Experience and a constant development
play a crucial role in the production of
uPVC windows. With close and cooperative
partnerships with reliable and renowned
window manufacturers, aluplast focuses
on environmental protection, sustainability
and guarantees a maximum in quality and
accuracy. The extruded aluplast uPVC
window profiles are tested according to
German standards and are subject to
constant quality control
مهمــا فــي
ُتمثــل الخبــرة والتطــور المســتمر دو ًر ا
ً
 مــن خــال شــراكات وثيقــة.uPVC إنتــاج نوافــذ
وتعاونيــة مــع شــركات تصنيــع النوافــذ الموثــوق بهــا
“ علــى حمايــةaluplast“ تركــز الوبالســت،والشــهيرة
البيئــة واالســتدامة وتضمــن أقصــى درجــات الجــودة
 يتــم اختبــار قطاعــات نوافــذ يــو بــي فــي.والدقــة
ً
وفقــا للمعاييــر
”uPVC aluplast“ ســي ألوبالســت
.األلمانيــة وتخضــع لمراقبــة جــودة ثابتــة ومســتمرة
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RESPONSIBILITY - FOR THE ENVIRONMENT
uPVC windows do not only present long-lasting durability but they can also be recycled
which is another environmental advantage. Plastics are up to %100 recyclable without loss
of quality. Due to the fact that uPVC windows are produced environmentally friendly, the
PVC windows can be made out of recyclable material and can be re-used in the future to
extend the lifecycles
As energy losses of housing mainly (%40) arise around the window and door area, these
parts of the building envelope are the focus of the efforts to save valuable energy and
reduce the costs for heating and/or cooling.
The uPVC windows of aluplast profiles are suitable even for the top ranked PassivhausStandard (Passive House Standard). This fact ensures lowest energy consumption. Our
profiles are also in compliance with the latest Environmental Product Declaration (EPD)
according to the DIN ISO 14025 which reflects the suberb results of the health – and
environmental aspects of the uPVC in the whole life circle.

 للحفاظ على البيئة- مسؤولية
ً  بل يمكن،  متانة طويلة األمد فحسبuPVC ال تقدم نوافذ
.أيضا إعادة تدويرها وهي ميزة بيئية أخرى
uPVC  نظـ ًر ا لحقيقــة أن نوافــذ الـــ. دون فقــدان الجــودة100٪ يمكــن إعــادة تدويــر البالســتيك بنســبة تصــل إلــى
 مــن مــواد قابلــة إلعــادة التدويــر ويمكــنuPVC  يمكــن تصنيــع نوافــذ الـــ،يتــم إنتاجهــا بطريقــة صديقــة للبيئــة
إعــادة اســتخدامها فــي المســتقبل لتمديــد دورات الحيــاة
، ) بشــكل رئيســي حــول منطقــة النافــذة والبــاب40٪( نظ ـ ًر ا ألن فقــدان الطاقــة فــي الســكن يمثــل حوالــي
فــإن هــذه األجــزاء مــن غــاف المبنــى هــي محــور الجهــود المبذولــة لتوفيــر الطاقــة القيمــة وتقليــل تكاليــف
. أو التبريــد/التدفئــة و
” مناســبة حتــى ألعلــى مســتويات اســتهالك الطاقــةaluplast”  لشــركة ألوبالســتuPVC نوافــذ قطاعــات
 تتوافــق منتجاتنــا المصنوعــة مــن اليــو.) وهــذا يضمــن أقــل اســتهالك للطاقــةPassive House Standard(
Environmental Product Declaration “ ” مــع أحــدث المنتجــات البيئيــة البيئيــة العالميــةuPVC“ بــي فــي ســي
ً
 فــيuPVC  الــذي يعكــس نتائــج مُ ذهلــة للجوانــب الصحيــة والبيئيــة للـــ14025 DIN ISO وفقــا لمعيــار
(EPD)
.كل جوانــب الحيــاة
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INNOVATION - AT THE HIGHEST LEVEL
Based on our expertise, we develop innovative
high-quality products that set professional
standards in our field. aluplast meets today’s
requirements for heat and noise insulation,
burglary resistance and in an elegant design.
To buy our products is to buy long lasting
durability, to choose the finest quality,
backed by a solid company with many years
of experience

االبتكار  -على أعلى مستوى
بنــاء علــى خبرتنــا ،نقــوم بتطويــر منتجــات مبتكــرة
ً
عاليــة الجــودة تضــع معاييــر مهنيــة فــي مجالنــا .تلبــي
ألوبالســت األلمانــي “ “aluplastمتطلبــات اليــوم
لعــزل الحــرارة والضوضــاء ،مقــاوم ألي تدخــل وفــي
تصميــم أنيــق .شــراء منتجاتنــا هــو شــراء لمتانــة
وصالبــة طويلــة األمــد ،اختيــار أفضــل جــودة ،تدعمهــا
شــركة قويــة مــع العديــد مــن ســنوات الخبــرة.
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Our Ideal
Manufacturing
Process

Ideal Window’s Factory is located in the city of
Riyadh, we are doing the fabrication process of
uPVC profiles. Top quality uPVC windows and
doors which are custom manufactured with
pinpoint accuracy and installed by a technically
sound, trained and resourceful in-house team.
The manufacturing unit is equipped with state
of the art German machinery and it adopts
advanced technology to ensure precision
fabrication of our products.
مصنــع النافــذة المثاليــة لصناعــة األبــواب والنوافــذ
يقــع فــي مدينــة الريــاض ،حيــث نقــوم بصناعــة األبــواب
والنوافــذ باســتخدام إطــارات مصنوعــة مــن مــادة ،UPVC
يتــم صناعــة وتفصيل األبواب والنوافذ باســتخدام أحدث
المكائــن والمعــدات األلمانيــة الصنــع والمخصصــة
لتصنيــع األبــواب والنوافــذ الـــ  uPVCبدقــة متناهيــة
وجــودة عاليــة .بعــد ذلــك يتــم تركيــب الزجــاج مــن خيــارات
متعــددة حســب طلــب العميــل ،حيــث أن خياراتنــا مــن
الزجــاج الخــاص بالنوافــذ متعــددة وتتــاءم تمامــا مــع
جــودة مــا نقدمــه مــن منتجــات .بعــد ذلــك يقــوم فريــق
مختــص مــن المهــرة والفنييــن بتركيــب األبــواب والنوافــذ
حســب رغبــة عمالئنــا الكــرام.
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عملية التصنيع
المثالية لدينا
Only the high standards of raw materials go into
your uPVC products that guarantee sturdiness
and performance beyond compare even under
extreme weather conditions they may be exposed
to. We totally rely on the highest quality German
hardware to go with our products because we
!believe the best deserves the best
Customized uPVC window and door solutions for
every need. Since our fabrication processes are
required to be highly precision-oriented in order
to meet the demands of 100% customization,
we make use of hi-tech digital meters for all
measuring purposes. Moreover, our ethical
standards of operation ensure that you always get
the right advice from us on the product and in a
professional way.
المعاييــر العاليــة للمــواد الخــام التــي تســتخدم فــي الـــ uPVC
تضمــن متانــة وأداء قــوي حتــى فــي الظــروف المناخيــة
القاســية التــي قــد تتعــرض لهــا منتجاتنــا .حيــث أننــا نعتمــد
علــى أعلــى جــودة فــي اإلكسســوارات والمقابــض األلمانيــة
مــع منتجاتنــا ألننــا نعتقــد أن األفضــل يســتحق األفضــل.
منتجاتنــا مــن النوافــذ واألبــواب الـــ  uPVCمتعــددة ومتنوعــة
لتالئــم جميــع الخيــارات واألذواق .نظــ ًر ا ألن عمليــات
التصنيــع الخاصــة بنــا تتــم بدرجــة عاليــة مــن الدقــة مــن أجــل
تلبيــة متطلبــات العمــاء الكــرام بمــا يتناســب مــع رغباتهــم
بنســبة  ،100٪فإننــا نســتخدم أحــدث التقنيــات عاليــة الدقــة
ألخــذ المقاســات والتخطيــط لعمليــة التصنيــع .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن قيمنــا المهنيــة وأخالقنــا تضمــن لكــم حصولكــم
دائمــا علــى النصيحــة المناســبة منــا حــول المنتــج وبطريقــة
ً
احترافيــة ومهنيــة بمــا يتــاءم مــع رغباتكــم.
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How is the
uPVC window
constructed?
The detailed section of single components
of a uPVC window

WINDOW FRAME
holds the window sash and serves
to fasten the window to the building

كيف يتم بناء
؟uPVC نافذة
uPVC تفاصيل مكونات قطاع نافذة الـ

إطار النافذة
يحمــل مفتــاح النافــذة ويعمــل علــى ربــط
النافــذة بهيــكل المبنــى

structure

WINDOW SASH
is the movable element which allows
you to open and close the window.

GLAZING BEADS
are inserted into the window sash and
serve to fix the glass pane.

Gaskets
co-extruded gaskets ensure improved
heat and sound insulation

STEEL REINFORCEMENTS
are integrated into the window frame
and sashto ensure maximum load
bearing capacity.

GLAZING
protects you from external influences
while still allowing the view to outside
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العنصر المتحرك للنافذة
هــو العنصــر المتحــرك الــذي يســمح لــك
.بفتــح واغــاق النافــذة

الجزء الداعم للزجاج
يتــم اســتخدامها فــي الجــزء المتحــرك
النافــذة لتدعيــم الزجــاج

الحشوة
حشــوات ميكانيــة لضمــان عــزل الصــوت
والحــرارة

تدعيم الحديد
يتــم دمجهــا فــي اإلطــار والجــزء المتحــرك
مــن النافــذة لضمــان أقصــى قــدرة تحمــل

الزجاج
يحميــك مــن التأثيــرات الخــارج بينمــا ال يــزال
يســمح بوجــود المنظــر الخارجي

Our Partners
Aluplast
The company aluplast is German company founded in
1982 by Manfred J. Seitz. Flexibility, a fast decision-making
process, great emphasis on ideal cooperation and offering
market-ready, appropriate products, to enable aluplast to
meet global requirements. Exclusive high-value solution

ألوبالست
1982 ” فــي عــامaluplast” تأسســت شــركة ألوبالســت األلمانيــة
 تركيــز كبيــر،  ســرعة اتخــاذ القــرار،  مرونــة.مــن قبــل مانفريــد ســيتز
علــى تعــاون مثالــي وتقديــم منتجــات مميــزة للســوق جاهــزة لتمكيــن
 جــودة عاليــة مثاليــة.ألوبالســت مــن تلبيــة المتطلبــات العالميــة

www.aluplast.net

Urban
For more than six decades the German company URBAN
produce and service production lines and manufacturing
equipment for window productions

أوربان
 الشــركة األلمانيــة اوربــان لصناعــة المكائــن،خبــرة ألكثــر مــن ســتة عقــود
تصنــع خطــوط إنتــاج متكاملــة تضمــن انتــاج جميــع أنــواع النوافــذ

www.urban-machinery.com

Winkhaus
Winkhaus is a German company has earned the
confidence of customers in several countries with
innovative products and competent service for over
160 years

وينك هاوس
وينــك هــاوس شــركة ألمانيــة اكتســبت ثقــة العمــاء فــي دول عديــدة
مــن خــال منتجــات وحلــول مبتكــرة فــي إكسســوارات النوافــذ

www.winkhaus.com
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Our Products
WINDOWS & DOORS

منتجاتنا
النوافذ واألبواب

Tilt and Turn Windows & Doors
The window can be opened to the inside and it can be tilted.
The window can be tilted to ventilate your room but protect from intrusion.

نوافذ وأبواب اإلمالة والفتح
النافذة يتم فتحها للداخل وقابلة لإلمالة
.تميل النافذة للداخل بدون فتحها كاملة لتهوية الغرفة عبر دخول التهوئة من األطراف
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Casement (Openable) Windows & Doors
The sash is to be opened outwards.

نوافذ وأبواب مفصلية
نوافذ وأبواب مفصلية ُتتيح لإلطار الفتح للخارج
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Tilt and Slide Windows & Doors
Tilt and Slide, the window can be tilted to ventilate your room but protect from intrusion
and the sash can be slid to the side to open the window
Lift and Slide, the sash is lifted by moving and ensures a much better seal than a sliding
window.

نوافذ وأبواب اإلمالة والسحب
نوافــذ ُتتيــح إلطــار النافــذة بالســحب للجانــب المعاكــس .اإلمالــة والســحبُ ،تتيــح للمســتخدم
بالفتــح عــن طريــق اإلمالــة للخلــف إلعطــاء المســتخدم تهويــة للغرفــة بــدون التأثــر المباشــر مــن
الهــواء باإلضافــة لخيــار الســحب للجانــب المعاكــس.
الرفــع والســحب ،يتــم رفــع إطــار النافــذة عــن طريــق المقبــض بــكل ســهولة ومــن ثــم الســحب
للجانــب المعاكــس ويضمــن هــذا النــوع االغــاق المحكــم للنافــذة أكثــر مــن األنظمــة األخــرى
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Folding and sliding Windows & Doors
The sashes can be folded, each running along a runner rail

نوافذ وأبواب الطي والسحب
نوافذ وأبواب ُتتيح إلطار النافذ بالطي والسحب للجوانب
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Sliding Windows & Doors
The sash can be slid to the side to open the window.

نوافذ وأبواب السحب
تتيح انزالق الوشاح للجانب لفتح النافذة
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Window types
There is always something for
every taste
جميع خيارات النوافذ
لدينا خيارات ترضي جميع األذواق
Window and door types are distinguished by their way of installation and opening.
تتميز األبواب والنوافذ بالخيارات المتوفرة لطريقة التركيب واالستخدام

FIXED GLAZING

نافذة غير قابلة للفتح

The glazing is inserted directly into

يتــم إدخــال الزجــاج مباشــرة فــي

the frame – there is no sash that

 ال يوجــد جــزء منفصــل يمكــن-اإلطــار

could be opened.

TILT FUNCTION - OPENING
INWARDS
The window can be tilted to
ventilate your room but protect
from

نظام اإلمالة – الفتح
للداخل
يمكن إمالة النافذة لتهوية غرفتك
وحماية من االقتحام

intrusion.

CASEMENT - OUTWARD
OPENING
The sash is to be opened outwards.

TURN FUNCTION - OPENING
INWARDS
The window can be opened
to the inside and it can be tilted.
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النافذة المفصلية – الفتح
للخارج
يتم فتح النافذة للخارج

نظام اإلمالة – الفتح
للداخل
يمكن إمالة النافذة لتهوية غرفتك
وحماية من االقتحام

نظام اإلمالة والطي

TILT-AND-TURN FUNCTION

يتــم فتــح النافــذة إلــى الداخــل وتعمــل
علــى نظــام اإلمالــة أيضــ ًا

نظام السحب

The window can be opened to the
inside and it can be tilted.

SLIDING WINDOW

يمكــن انــزالق شــاح إلــى الجانــب لفتــح
النافــذة.

The sash can be slid to the
side to open the window.

نظام اإلمالة والسحب

TILT-AND-SLIDE WINDOW

يمكــن إمالــة الجــزء المتحــرك مــن النافذة

The sash can be tilted and slid to

أو ســحبه إلــى الجانــب المعاكــس للفتح.

one side to open the window.

نظام الطي

FOLDING WINDOW

الجــزء المتحــرك يُتيــح إلطــار النافــذ
بالطــي والســحب للجوانــب

نظام الرفع والسحب

The sashes can be folded,
each running along a runner rail.

LIFT & SLIDE

يتــم رفــع الجــزء المتحــرك لألعلــى

The sash is lifted by moving
and ensures a much better
seal than a sliding window

متعــددة

Many combinations
available

والســحب للجهــه المعاكســه ،وهــذا
النــوع يضمــع إغــاق محكــم

تصاميــــم مختلفــــة
ا ال ســــتخد ا م
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لون من
اختيارك

Natura

Color of
your choice

We’ve not quite got all the colours of the rainbow, but we’ve got more than enough beautiful
shades, wood effects and texture to satisfy. If you want something that’s not shown in our
swatch book, we can probably do that too - just ask. You can choose a different color and
finish for indoors and out. Whether you want to stand out or blend in, we’ll do all we can to
match your dreams and find the perfect finish for your site and your home.
ليــس لدينــا كل ألــوان قــوس قــزح تمامً ــا  ،لكــن لدينــا مــا يكفــي مــن األلــوان الجميلــة وتأثيــرات الخشــب والملمــس
ً
شــيئا ال يظهــر فــي هــذا الملــف الخــاص بنــا ربمــا
إلرضــاء جميــع األذواق وجعــل خياراتكــم أكثــر تميــز .إذا كنــت تريــد
يمكننــا القيــام بذلــك ً
أيضــا  -فقــط أخبرنــا بمــا ترغــب .يمكنــك اختيــار لــون مختلــف وإنهــاء للداخــل والخــارج .ســواء كنــت
ترغــب بلــون بــارز أو هــادئ ،ســنبذل قصــارى جهدنــا لمطابقــة أحالمــك وإيجــاد النهايــة المثاليــة لموقعــك ومنزلــك.
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Concept Natura
Nut Tree
(nb)

Mahogany
(ma)

ap-No. one-sided 227
base material white
ap-No. two-sided 127
base material brown
colour code 436-2035

Golden Oack
(go)

ap-No. one-sided 205
base material white
ap-No. two-sided 105
base material brown
colour code 436-2085

Anthracite
(agg)

ap-No. one-sided 223
base material white
ap-No. two-sided 123
base material ochre
colour code 436-2036

Turner Oak malt (tom)

ap-No. one-sided 260
base material white
ap-No. two-sided 160
base material white
colour code 436-7003
similar to RAL 7016

Sheffield Oak alpine (shoa)

Colourcode F-470

Colourcode: F3002-470

3001

ap-Nr.: 20

Sheffield Oak Concrete
(shoc)

Colourcode: F3002-470
ap-Nr.: 20
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Hardware - essential
background

اإلكسسوارات – معلومات أساسية
Hardware has a wide range of functions. It connects the window casement with the sash
and allowing the movement of the sash. For this reason, we would like to present you some
interesting facts about the Hardware in uPVC windows that will help you with your decision
making
. فهــي تربــط إطــار النافــذة مــع الجــزء المتحــرك ويســمح بالحركــة.اإلكسســوارات لديهــا مجموعــة واســعة مــن الوظائــف
 والتــي ستســاعدكuPVC  نــود أن نقــدم لــك بعــض الحقائــق المهمــة حــول أنظمــة اإلكسســوارات فــي نوافــذ،لهــذا الســبب
فــي صنــع القــرار الخــاص بــك

SASH LIFTER
Tilt-and-turn hardware lifts the sash into the correct position with minimal effort
and guarantees a long service life

حامل الوشاح
إمالــة وتحويــل مصاعــد األجهــزة وشــاح فــي الموضــع الصحيــح مــع الحــد األدنــى مــن الجهــد و يضمــن
عمــر خدمــة طويــل

LOCKABLE HANDLE
When it comes to security the first choice is a lockable handle. This locking
mechanism increase a window or door security.

مقبض قابل للقفل
. حيث أنها اآللية األكثر أمان، فإن الخيار األول هو مقبض قابل للقفل، عندما يتعلق األمر باألمان
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TURNING HANDLE
The essential operating control of a window fitting is the turning handle. Only a
turn of the handle can open, close, tilt or fold the window or door guarantees a
long service life

مقبض الدوران
 يمكــن فقــط لــف المقبــض لفتــح أو.القطعــة األساســية للتحكــم فــي النافــذة هــو مقبــض الــدوران
.إغــاق أو إمالــة أو طــي النافــذة أو البــاب

MULTIPOINT LOCKING
Increased security thanks to a multipoint locking system. The system guarantees
basic security.

قفل في نقاط متعددة
. النظام يضمن األمان للنوافذ.زيادة األمان بفضل نظام القفل متعدد النقاط

Based on the great variety of windows there are hardware systems for the most different
window types. The hardware is a significant component of the window, especially for
handling and security. The hardware for the most common European tilt and turn systems
offers the best safety, security and comfort for your home. However, good hardware for
casement and sliding systems is also available.
 توجــد أنــواع متخصصــة مــن اإلكسســوارات ألنــواع،ـاء علــى التنــوع الكبيــر والخيــارات المتعــددة فــي النوافــذ
ً بنـ
 وتوفــر. وخاصــة لألمــان والتحكــم، ُتعــد هــذه اإلكسســوارات مكو ًنــا أساســي ًا للنافــذة.اإلطــارات المختلفــة
.األنظمــة الخاصــة ألنظمــة اإلمالــة والفتــح األمــان والرحــة لمنزلــك وننصــح دائم ـ ًا بهــذا النــوع مــن النوافــذ
ً  تتوفــر،باإلضافــة إلــى ذلــك
أيضــا أجهــزة جيــدة ألنظمــة النوافــذ المفصليــة والســحب

Please note
We will be happy to show you further detailed information on hardware
نرجو المالحظة
نتشرف لعرض تفاصيل أكثر عن جميع المنتجات
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زورونا في موقعنا

Visit us at:

3199 Istanbul St. Al Mashael District
14328 Riyadh, Saudi Arabia
:اتصل بنا

Call Us:
92000 82 86

:موقعنا اإللكتروني

Our website:
www.idealwindow.sa

:بريدنا الإللكتروني

Email Us:
info@idealwindow.sa

Partners for tomorrow
شركاء الغد

