
  



بريكو هي واحدة من النظم الرائدةاملتخصصةىف أنظمة 
ترصيف املياه السطحية. نكمل تدوير املياه مع أنظمة 

قنوات الرصف،وأنظمة معالجة مياه األمطار وغرف بريكو 
من قبل ستورميتيك ®، لتنقيةاملياه واالحتفاظ بها.

”االفضل للمياه“

الناس هم يف صميم أعاملنا . مع هذه الفرضية، نود أن نجعل العامل أفضل قليال 
وان نشكل مستقبل أطفالنا بإيجابية. موضوع املياه هو نقطة حاسمة هنا 

صفحة٣



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



هناك عدد من املزايا الرئيسية يف العمل مع رشكة 
بريكو الرشق األوسط. فإن قنوات الرصف الخاصة بنا 
و املطابقة ملعايري الجودة االوروبية ١٤٣٣ ميكن ان 
تستخدم ىف املسطحات الخرضاء واالشكال املعامرية 

والتطبيقات الخطية للطرق الرسيعة واملطارات.

 

صفحة ٥ 



كخرباء ىف ترصيف املياه، فنحن نقدم حزمة قيمة 
من الدعم الهندىس املتكامل، والخرائط التنفيذية 

لتطبيقات الثقيلة أو املسطحات الخرضاء. إن 
التدريب الفنى عىل الرتكيب ىف املوقع ممكن بفضل 

وجودنا اإلقليمي ىف دول مجلس التعاون الخليجي.

ان القنوات الخرسانية التى يتم انتاجها باستخدام 
تكنولوجيا الضغط تجعل تكلفة الرتكيب ىف املوقع 
اقل بنسبة ٤٦٪ مقارنة باملنتجات االخرى و ذلك 

بفضل االتزان الزاىت للمنتج الخرساىن مام يجعلها ال 
تحتاج ان تكون محاطة بالخرسانة عند الرتكيب

املكونات املصنعة ىف املانيا مثل الزاوية الصلبة 
املغلفنة بسامكة ٧٠ ميكرون (للحامية من التآكل 

وخاصة يف الرشق األوسط). الغطاء املصنوع 
من الحديد املرن GGG٥٠.تحقق للمنتج أعىل 

جودة، أفضل اتزان والسالمة بفضل نقاط التثبيت 
املصنوعةمنالحديدالقاوم للصدأ والتى تصل إىل ٨ 

لكل مرت



, 

صفحة ٧

57 

BIRCO  
Filcoten® L

55 

BIRCO  
Filcoten® self

61 

BIRCO  
Filcoten® tec

67

BIRCOprofil

65

BIRCO  
Filcoten® 



 

    51 

BIRCOlight 
triloc®

53 

BIRCO Slotted 
Steel Covers

49 

BIRCOlight
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صفحة ٩

    74  

BIRCO 
Design –  
The perfect 

14  

BIRCO 
Project  

 
-



69  

BIRCOtop  
Series S

71  

BIRCOtop  
Series F

73  

BIRCOtopline®
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صفحة١١

35 33 27

BIRCOsir  

29

BIRCO  

31



25 23

BIRCOsir 
NW 100 - 300

23

BIRCOsir 
NW 400 - 1000



صفحة١٣

+  قنوات رصف بطول ٢م تجعل 
الرتكيب باملوقع اسهل و تتطلب 

عدد وصالت اقل
 ٦٠٠ Eعموما، حتى تحميل الفئة  +

أنظمتنا ال تتطلب أي محيط 
ملموسة كاملة. وهذا يقلل من 

القوى العاملة وتكاليف الرتكيب.

رسيع وآمن التثبيت

+  الثبات والحامية من التآكل: ٤ ملم 
الصلب مالمح زاوية مع ٧٠ ميكرون 

طالء الزنك الراسية يف الخرسانة.

الحامية من التآكل

+  مواد خرسانية عالية 
الجودة

+  مستوى عال من قوة 
االنضغاط يضمن 

عمر خدمة طويل 
و حامية لالستثامر 

الخاص.

جودة املواد

+  إمكانيات التطبيق 
غري محدودة بفضل 
القياسات العرضية 

املختلفة. وميكن الجمع 
بني كل ذلك ووحدات 

التجميع املقابلة.

قابلية التطبيق بشكل منفصل +  وصلة ختم األمان 
عىل القناة (ميكن أن 

تكون مشرتكة مع 
عازل بريكو سف-

كونيكت).

EN ١٤٣٣ شامل ١٢٤

+  أفضل إمكانات التصميم املعامري 
بفضل تنوع أصناف الترصيف.

تصميامت جذابة

+  مستوى عال من 
السالمة املرورية بفضل 

نقاط التثبيت ٤ أو ٨
+  خيار التثبيت باستخدام 

نظام ايزى لوك بدورة 
واحدة

+  ارتفاع السعة: حتى 
العرض ١٠٠٠ مم

السالمة املرورية

مزايا المنتج



, 

    
BIRCOpur® BIRCOsolid BIRCO 



إدارة املشاريع والخدمات

صفحة ١٥



يقدم خربائنا املكتب الفنى و التصميم وخرباء املوقع 
خدمات الدعم مع التخطيط والحسابات والرتكيب يف 

املوقع.



التخطيط والتشاور 
والحسابات

صفحة١٧

+  التشاور الشخيص مع عقود من الخربة
املفاهيم الذكية  +

الحسابات الهيدروليكية  +
امكانية القطع و التعديل طبقا ملتطلبات املوقع  +

التخطيط ىف مرحلة البناء  +
دعم مرحلة املناقصة  +

تحميل نصوص العطاء، بيانات كاد وتعليامت التثبيت  +
دعم فنى ٢٤ يوميا عىل مدار الساعة  +



الخورفكان- االمارات 
العربية املتحدة



تسليم ىف الوقت املحدد
دامئا موجودين ملساعدتك

صفحة ١٩

خدمة املشاريع املستعجلة و الطارئة
خدمات القطع و التعديل بعد االنتاج  +

مخططات التثبيت  +
توصيل رسيع  +

االرشاف و الدعم الفنى ىف مرحلة البناء  +
مواعيد التسليم املنسقة  +

مساعدات تركيب مناسبة  +
تعليامت تركيب مفهومة  +

تعليامت العناية والصيانة  +
إعادة ترتيب رسيع لقطع الغيار  +

+٩٧١ (٠)٤ ٨٨٠ ٨٦٤٤ خط الدعم الفنى 



مطار أبوظبى الدوىل- 
االمارات العربية املتحدة



فئات االحامل وفقا للمعيار 
EN ١٤٣٣االوروىب 

صفحة٢١

١٥ A 
املشاة، راكبي الدراجات، املناطق الخرضاء

١٢٥ B 
املشاة، مناطق وقوف السيارات، عربات تسليم

٢٥٠ C 
القيود والكتفني ومواقف السيارات

٤٠٠ D 
الطرق، مناطق املشاة، أماكن وقوف السيارات

٦٠٠ E 
الصناعة، العسكرية، األحامل العالية

٩٠٠ F 
مناطق الطريان واملوانئ



أنظمة األحامل الدامئة والثقيلة. مناطق املرور، مواقف 
السيارات، والطرق الرسيعة، والطرق، واملطارات أو 

مناطق التسليم دون مواد خطرة.



صفحة٢٣صفحة٢٣

نظمة الرصف ملناطق التحميل مع السالمة واملتطلبات املعامرية. مجموعة كبرية و 
إمكانيات التخطيط.

نظام التثبيت قياس عرىض٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠، ٥٠٠  +
قناة رصف مع وبدون وحدة التجميع  +

أطوال التثبيت: ٠٫٥٠، ١٫٠٠، ١٫٥٠ و ٢٫٠٠ مرت  +
تشكيلة واسعة من االغطية املعدنية  +

وحدات تجميع قوية مع سعة ترصيف عالية جدا  +
I ٤٠٠ كنوع D - ١٥ A :فئة الحمل  +

M ٩٠٠ كنوع F - ١٥ A :فئة الحمل  +

  الثبات و التنوع ايضا بالنسبة للتثبيت
  Iمن النوع 

بريكو سري

مالحظات

 ملحوظة ىف القياس العرىض ٢٠٠ ميكن اسخدام الفتحات كنظام توجيه املعاقني
 برصيا ىف القياس العرىض ٢٠٠ ميكن استخدامالفتحات ك 



 ترصيف االمطار 
ىف امليادين- االمارات 

العربية املتحدة



 ترصيف مياه االمطار ىف حركة السكك 
الحديدية 

 بريكو سري ترصيف 
السكك الحديدية

امتصاص رسيع من املياه السطحية من السكك الحديدية و
منطقة املسار.

 part),-١ (٣ R ٦٧/١ R ٥٧ part) and-٢) E٥٤/١ ٣ E ٤٩ Rail profile  +
track width ١٤٣٥ القياس العرىض ١٠٠

+  جيوب الرصف عىل كال جانبني املسار المتصاص
+  املياه والجسيامت الرتابية

+   قاعدة قناة متكاملة  للتوصيل املبارش إىل قناة ذات قياس عرىض ١٠٠
+  A١٥ to E٦٠٠: فئة التحميل

مالحظات

صفحة ٢٥ 



  ترام دىب مارينا- دىب- 
االمارات العربية املتحدة



بريكو سري
نقطة الترصيف

مداخل ذات مقاطع عرضية وأفضل اداء للترصيف.
اثنني من األحجام: ٣٠/٣٠ و ٤٠/٤٠ سم  +

مع إطار من الصلب  +
غطاء مع ٢ أو ٤ نقاط تثبيت  +

A ١٥ - E ٦٠٠ فئة الحمل  +

مالحظات

صفحة ٢٧



مواقف سيارات - املانيا



نظام الرصف املتكامل مع 
حاجز الطريق الجانبى

مالحظات

قياس داخىل ( ٣٠٠ * ٤٠٠ مم)و 
+  مع او بدون فتحات ترصيف املياه

+  مع او بدون حواجز الطريق
+  اطوال التثبيت من ٠٫٥ اىل ٤٫٠ امتار
+  مع تقنية التوصيل املانعة للترسيب 

+  A١٥ , F٩٠٠: فئات التحميل
+  سعة الترصيف تصل اىل ٩٠ لرت/ ثانية

+   تكلفة صيانة منخفضة
+   امكانية التوصيل املبارش بخطوط الرصف

+  فتحات خاصة للصيانة و ايقاف ألسنة اللهب

صفحة ٢٩



نظام ترصيف مياه االمطار 
مع حاجز الطريق الجانبى



صفحة٣١ 

مصمم خصيصا لألحامل القصوى
بريكو ماسيف

قناة صلبة للمناطق ذات القوى األفقية الديناميكية العالية
قياس عرىض ١٥٠ و ٢٠٠ مم  +

+  اطوال التثبيت ١,٠٠ و ٢,٠٠ مرت
+  امانع اإلزاحة للغطاء املعدىن+

+  اغطاء معدىن لحامية السطح مصنوع من الحديد املجلفن +
+  انقاط تجميع ذات سعة عالية+

I ٩٠٠ كنوع F - ١٥ A :فئة الحمل  +

مالحظات



بوابة رسوم للشاحنات – 
فرانكفورت,املانيا



الحد األقىص لسعة االحتفاظ و
Iالثبات مع التثبيت من النوع 

بريكو ماكس

إن مفهوم الترصيف املبتكر اللنوع  يجمع بني الثبات والقدرة الكبرية عىل 
االحتفاظ باملياه.

meters:٢٢٠, ٣٢٠, ٤٢٠, ٥٢٠,القياس العرىض NW  +
سعة االحتفاظ باملياه تصل اىل ٥١٢لرت/املرت الطوىل  +

اطوال التثبيت: ١٫٥ و ٣ امتار  +
تصميم قناة ثابتة جدا مع التسليح  +

C ٧٥/٦٠ الخرسانة  +
غطاء من الحديد املرن بسامكة ٥مم مع حامية السطح و حامية من الرسقة  +

A١٥ , E٦٠٠: فئات التحميل  +

مالحظات

43 صفحة٣٣  



ميناء سرتاسبورج- فرنسا



كابالت توصيل الخدمات
بريكو كانال

حامية الكابالت واألنابيب تحت األرض ىف املناطق ذات كثافة مرورية عالية.
قياس عرىض: ١٠٠ – ١٠٠٠  +

+  قضبان تركيب داخلية, من عرض ٢٠٠ حسب طلب العميل
اطوال التثبيت ١٫٠٠ و ٢٫٠٠ مرت  +

غطاء من الحديد املرن او الخرسانة املسلحة  +
A١٥ , E٦٠٠: فئات التحميل  +

ميكن استخدامها ايضا ىف ترصيف مياه االمطار  +

مالحظات

قياسات عرضية اكرب متاحة مع غطاء من الخرسانة الجاهزة

صفحة ٣٥ 



منشأة صناعية- املانيا



حامية املياه اآلمنة ملناطق 
النقل

صفحة ٣٧ 



النظم املعتمدة للمناطق الصناعية والتجارية التي 
تحتوي عىل مواد خطرة ميكن أن تكون ضارة باملاء. 

أقىص قدر من األمان وأقىص مستوى من ثبات الحمل 
ملحطات البنزين واملرافئ واملصايف واملطارات.



قناة رصف من  الخرسانة املسلحة، مع حامية السطح، لتبديد الوسائل املحيطة  
غري العدوانية

+  قياسات عرضية ١٥٠و ٢٠٠و ٣٠٠مم
(٧٤٫٤-٣٣-No. Z) معتمدة رسميا  +

+  اطوال التثبيت ١٫٠٠ و ١٫٥٠ و ٤٫٠٠ مرت
 ASR اختبار رد الفعل للسيليكا القلوية  +

+  وحدات تجميع قوية
+  تتوفر ايضا مع وحدات تجميع مغلقة

+  A١٥ , F٩٠٠: فئات التحميل

اقىص حامية من الترسيب و اقىص ثبات
بريكو سوليد

مالحظات

صفحة ٣٩ 



املواىنء البحرية



إدارة مياه االمطار

صفحة ٤١



نظم لإلدارة املستدامة ملياه األمطار. جمع والتنظيف 
والرصف واالحتفاظ والتنقية. إدارة مياه األمطار 

الحديثة من خالل مزيج ذيك من النظم.



املعالجة املسبقة ملياه األمطار وفقا للقوانني و القواعد االرشادية.
+  قياس عرىض ٣٠٠مم مع نظام التثبيت

 (٨٤٫٢-١٠-No. Z) معتمد رسميا  +
+  اطوال التثبيت ١٫٠٠ مرت

+   تنظيف مياه األمطار من املواد املسببة للتآكل واالحرتاق والرشح+
+  سطح قابل للتوصيل ال يقل عن ٢٠م

+  للترصيف يف املمرات املائية، واألحواض والخنادق
+  صندوق الرتسيب لسهولة التنظيف / الصيانة+

+  A١٥ , F٩٠٠: فئات التحميل

نظام معالجة مياه األمطار
مع مرحلة ترسيب و  

 ترشيح منفصلة

بريكو بيور

مالحظات

متوفر كنظام كامل مسبق التجميع

صفحة ٤٣ 



ممر نقل - املانيا



نظام مع أنابيب مياه الرصف الصحي املتكاملة كغ ٢٠٠٠ مع نظام الرتسيب  
اإلختيارى.

+  قياس عرىض  ١٥٠مم مع نظام التثبيت، مع وبدون أنابيب الرتسيب
+  اطوال الرتكيب١٫٠٠ مرت

+  وظيفة الرتسيب املتكاملة
+  سطح قابل للتوصيل

+  A١٥:F٩٠٠: فئات التحميل

قناة الرصف مع املستوى الثاين
بريكو توين باك

مالحظات

صفحة٤٥



منشأة صناعية- فرنسا



حلول ذكية للمباىن و 
املساحات الخرضاء

صفحة٤٧ 



نظم للتحديات املشرتكة للرصف. مكونات قوية 
وخفيفة الوزن، مصنوعة من الخرسانة أو الصلب. 

لألسطح، املدرجات، واجهات أو حدائق السقف 
واملساحات الخرضاء



 أنظمة رصف املياه السطحية الجذابة برصيا.
قياس عرىض ١٠٠ مم و ٢٠٠مم  +

اطار من الصبل بسامكة ٤مم  +
اطوال التثبيت ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +
متوفر مع اإلضاءة - بريكولوكس  +

وحدات تجميع عالية الجودة  +
خيارات غطاء متعددة  +

A١٥ - E٦٠٠:فئات التحميل  +

تصميم عرصي - معالجة مثالية
بريكو اليت

مالحظات

صفحة٤٩



حديقة العني- االمارات 
العربية املتحدة



أقفال برسعة وسهولة وآمنة.
قياسات عرضية ١٠٠مم و ٢٠٠مم  +

مع و بدون وحدات تجميع  +
اطار معدىن بسامكة ٤ مم   +

اطوال التثبيت ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +
وحدات تجميع عالية الجودة  +

+  غطاء مصنوع من الحديد اللني 
نظام الربط الرسيع  +

اختياريا مع نظام االغالق التقليدى  +
A١٥ - D٤٠٠:فئات التحميل  +

نظام الربط الجديد ملزيد من الخيارات

بريكو اليت 
تراى لوك

مالحظات

صفحة٥١



 بريكو اليت مع
 نظام تثبيت الغطاء 

الرسيع ترايلوك



حلول الرصف الغري مرئية
بريكو سلوت

مالحظات

الفتحات املتناظرة و الغري متناظرة
قياسات عرضية ١٠٠مم و ٢٠٠مم  +

اطوال التثبيت ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +
متوفرة من الفالذ املقاوم للصدأ أو املجافن بسامكة ٤مم  +

ارتفاعات اتصال مختلفة تصل إىل ٢٠٠ مم  +
فتحات مزدوجة كحل خاص  +

فتحات مغطاة للصيانة و التنظيف  +
A١٥ - E٦٠٠:فئات التحميل  +

صفحة٥٣  



اللوفر أبوظبى- االمارات 
العربية املتحدة



الحل االمثل للتطبيقات الخفيفة
بريكو فيلكوتني

مالحظات

قناة رصف مع غطاء من الفوالذ املقاوم للصدأ او الفوالذ املجلفن
عرض ١٠٠مم  +

اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +
خرسانة مسلحة مسبقة الصنع مع ارتفاعات منخفضة  +

فتحات رصف مسبقة الصنع  +
فئة التحميل: ملناطق املشاة  +

صفحة٥٥



مدخل ملنشأة خاصة



 قنوات رصف خفيفة الوزن 
بدون اطار معدىن

بريكو فيلكوتني

مالحظات

قنوات رصف مع غطاء ثابت
قياسات عرضية ١٠٠ و ١٥٠مم  +
اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +

متوفر مع غطاء مفرغ او مصمت  +
قنوات من الخرسانة املسلحة بارتفاعات منخفضة   +

اماكن و فتحات لتوصيل املواسري  +
سعة رصف عالية   +

A١٥  اىل C٢٥٠ فئات التحميل  +

صفحة٥٧



محطة قطار-املانيا



السعة و التصميم

بريكو فيلكو تني 
مع غطاء مشقوق 

مالحظات

تصميامت غري متناظرة
قياس عرىض ١٠٠مم   +

اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +
+  غطاء من الفوالذ املجلفن او الفوالذ املقاوم للصدأ متاح حسب املواصفات 

املطلوبة
متوفر بارتفاعات مختلفة  +

A١٥  اىل C٢٥٠ ف ئات التحميل  +

صفحة٥٩



مساحات خرضاء- املانيا



نظام ترصيف آمن و متعدد التطبيقات
بريكو فيلكوتني

مالحظات

ميكن استخدامه ىف املنشآت الخاصة و التجارية
قياس عرىض ١٠٠ و ١٥٠ مم  +

اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠ مرت  +
القفل الرسيع و الحامية من التخريب متوفر ايضا  +

 +  متوفر بغطاء من املعدن او البالستيك, 
اغطية من الحديد اللدن بتصميامت مختلفة

 +  خرسانة مسلحة مسبقة الصنع
ارتفاعات منخفضة جدا

 +  فتحات ترصيف مسبقة الصنع 
نقاط تجميع فعالة

A١٥  اىل C٢٥٠ فئات التحميل  +

االنسب للمدارس و اماكن العاب االطفال

صفحة٦١



اكادميية ابوظبى- االمارات 
العربية املتحدة



بريكو فيلكو تني- الترصيف 
الرأىس

مالحظات

تطبيقات و استخدامات متعددة
غطاء من الحديد اللدن  +
اطار من الحديد اللدن  +

يحتوى عىل عازل الروائح و حاوية للرواسب  +
A١٥  و B١٢٥++فئات التحميل  +

صفحة٦٣



نقاط تجميع الرصف



صفحة٦٥

قنوات رصف املياه بدون غطاء

 بريكو فيلكو تن - بارك
 الين

مالحظات

ترصيف املياه ىف مواقف السيارات االرضية 
قنوات رصف بدون غطاء  +

قنوات متقاطعة مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ  +
مع او بدون توصيل الرصف  +

Aمقاومة الحريق من الفئة ١  +
عمق يصل اىل ٥٠مم عن سطح االرض  +

مناسب جدا العادة تخزين املياه  +
A ١٥ اىل C ٢٥٠ فئات التحميل من  +



مواقف سيارات ارضية



صفحة٦٧

ارتفاع منخفض و أداء قوى
بريكو بروفايل

مالحظات

لالماكن التى تحتاج اىل ارتفاعات تركيب منخفضة
عرض ١٦٠ و ١٩٦ مم  +

اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠ ٣٫٠ مرت  +
فوالذ مغلفن او مقاوم للصدأ  +

متوفر بارتفاع ٥٠ و ٧٥مم  +
A١٥  اىل C٢٥٠ فئات التحميل  +

Eللرتكيب املنفصل ٦٠٠  +



 



للترصيف الغري مرىئ للمداخل
S بريكوتوب  

مالحظات

قنوات رصف غري مرئية, مناسبة ملداخل املباىن 
+  مطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠٠ و ٣٫٠٠ مرت 

+  قنوات رصف غري مرئية للمداخل
 or ٣١٦/V٤A ,٣٠٤/V٢A فوالذ مقاوم للصدأ   +

+  مصنوعة من الحديد املغلفن
+  فئة التحميل : ملناطق املشاة

صفحة٦٩





ترصيف مثاىل للواجهات
F بريكوتوب 

مالحظات

مبنى ميكن الوصول إليه للمعاقني: ترصيف الواجهة
مع مجموعة كبرية من األغطية.

قنوات رصف مربعة مع و بدون ارشطة التقسيم املرئية  +
اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠ و ٣٫٠ مرت  +

قياسات عرضية ١٠٠و ١٣٠و ١٦٠ و ٢١٠ مم  +
العمق: ٥٠ و ٧٥ و ١٠٠مم  +

فوالذ مغلفن أو مقاوم للصدأ  +
مع فتحات عىل احد الجانبني او كالهام  +

قئات التحميل: ملناطق املشاه  +

صفحة٧١



محطة قطار, لندن - 
اململكة املتحدة



قنوات معدنية سهلة الرتكيب
بريكو توبالين

مالحظات

نظام متكامل و مرن لعدة تطبيقات
ارتفاع متغري باستخدام ذراع الضبط ىف االسفل  +

اطوال الرتكيب ٠٫٥ و ١٫٠٠ و ٣٫٠٠ مرت  +
ميكن تركيب هذا النظام من االعىل  +

قياس عرىض ١٠٠, ١٣٠ و ١٦٠مم مع ارتفاع ٥٠ و ٧٥مم  +
ميكن تصنيعها بزاوية قطع ٩٠ درجة  +

اسطح مضادة لالنزالق  +
مصنوع من الحديد املغلفن  +
فئة التحميل: ملناطق املشاة  +

صفحة٧٣





تصميامت فريدة لالغطية 
املعدنية

صفحة٧٥



مصنوعة من الصلب املجلفن أو الفوالذ املقاوم للصدأ، 
الخشب أو الحديد الدكتايل. عالية األداء , قابلة 

لتحمل احامل عالية



افضل تثبيت مع سعة هيدرولوكية

اغطية مصنوع من الحديد 
اللني

مالحظات

قياسات عرضية مختلفة من ١٠٠ مم اىل ١٠٠٠مم   +
الطول ٠٫٥ مرت  +

تحتوى عىل نقاط ربط و تثبيت تصل اىل ٨ ىف املرت الطوىل  +
نظام التثبيت السهل و الرسيع ايزى لوك  +

تصاميم و اشكال مختلفة  +
امكلنية تنفيذ التصاميم املعامرية الخاصة بكل مرشوع  +

A١٥ , F٩٠٠: فئات التحميل  +

صفحة٧٧



سكاى الب- املانيا



حامية طويلة االجل من الصدأ مع امكانية استيعاب 
االحامل العالية

اغطية من الفوالذ املجلفن  

مالحظات

صلب عاىل الجودة مغلفن بالتسخني بسامكة ٧٠ ميكرون
قياسات عرضية مختلفة  +

اطوال التثبيت ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +
+  اربع نقاط للربط و التثبيت لكل غطاء

تصاميم و اشكال مختلفة  +
A١٥ - E٦٠٠:فئات التحميل  +

صفحة٧٩



محطة قطار- املانيا



حلول أنيقة للواجهات

أغطية من الفوالذ املقاوم 
للصدأ

مالحظات

قياسات عرضية مختلفة  +ٍ
اطوال التثبيت ٠٫٥ و ١٫٠٠ مرت  +

امكانية التعديالت بعد التصنيع  +
V٢A/٣٠٤, V٤A/٣١٦ فوالذ مقاوم للصدأ    +

تصاميم متعددة  +
A١٥ - E٦٠٠:فئات التحميل  +

صفحة٨١



مسكن خاص, ميونخ- 
املانيا



تصميم جذاب من االسطح
والواجهات

قنوات الرصف املضيئة

مالحظات

يستخدم للرصف و تجميل املساحات
رشائط الضوء مع محطة املحوالت  +

الوان متعددة  +
ميكن الرتكيب عىل مراحل متتالية  +

 +  ميكن استخدامه مع 
,AS ٢٠٠ NW ,١٥٠ NW ,١٠٠ NW بريكو سري 

AS ١٥٠ NW ,١٠٠ AS بريكو اليت 
   F بريكو توب

صفحة٨٣



 



مزيج رائع من الرصف
ونظام التحكم

نظام التوجيه الصحاب 
االرادات الخاصة

مالحظات

تخطيط, و بناء االماكن العامة لتكون متاحة الصحاب االرادات الخاصة
+  قنوات رصف مع غطاء خاص للتنبيه و االرشاد

DIN ٣٢٩٨٤ ٢٠١١-١٠ and DIN ١٨٠٤٠+متوافق مع  +
ميكن استخدامه ىف الطرق الرسيعة  بفئات تحميل حتى  D٤٠٠  +

يستخدم مع قنوات الرصف قياس عرىض ٢٠٠مم   +
مستخدم ىف عدة مشاريع سابقة   +

يتناسب مع اغطية من الخرسانة الجاهزة  +
مجموعة من االلوان املتنوعة  +

صفحة٨٥
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