
 نبذة عن الشركة
 

1978  تاريخ التأسيس 

  دولة في كل ارجاء العالم 56أكثر من  البلدان التي يتم التوزيع فيها 

 مقراتنا الرئيسية في الواليات المتحدة وكندا ولبنان  مكاتبنا/ وكالؤنا في العالم      

 أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا  مواضع مصانعنا 

 FIBA، BWF ،WSF ،MFMA ،NWFA ،EN ،DIN ،ASTM ،JIS ،JPIC ،JAS  :العضويات، الشهادات،  خصائص منتجاتنا

 االختبارات، التوافق مع المواصفات العالمية

 

   
 

 
 األرضيات

  
JIS 

  

F2772 
 

 شركتنا
  هي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجاالت –لمتحدة في سينسيناتي، والية أوهايو، الواليات ا 1978تأسست عام  –شركة بريستيج الدولية، ذات شخصية اعتبارية 

 السكنيةصممت خطوط انتاج بريستيج للوفاء باحتياجات األغراض   بلد في كل أرجاء العالم. 56تصنيع وتوريد وتصدير أنظمة األرضيات السكنية والتجارية والرياضية عالية الجودة ألكثر من 

)الصاالت الرياضية، الرياضية )الفنادق، والمتاحف، والمتاجر، والمحالت، والمطاعم، ومراكز الفنون(، والمراكز  التجاريةية، والفيالت، ...(، واالحتياجات شقق، والوحدات السكنالو)المنازل، 

أنظمتنا الرياضية  مرافق الرياضية، ومقرات األلعاب األوليمبية(.ومراكز الترفيه، والمالعب، والنوادي الصحية، ومالعب االسكواش، ومسارات العدو/ الهرولة، وصاالت األلعاب بالفنادق، وال

رضيات التي ننتجها بعوامل األمان وجودة األداء المصنوعة من األخشاب الصلبة والمركبات الصناعية اجتازت اختبارات خاصة وتم اعتمادها من المنظمات العالمية بشكل يضمن تمتع أنظمة األ

   وقوة التحمل.
 

 المتميزة التي نقدمها:المنتجات 

           
     األرضيات المحمولة المكشوفة       األرضيات الصناعية   

 من البالستيك الرياضي          الجليد(  العامة )فوق         

 

 

 أنظمة األرضيات الرياضية / الترفيهية:
 ( 27 – 22 – 20 – 19خشب القيقب الشمالي الصلب )مم 
 ب المرتفعة الدائمة )القيقب، الرقائق الخشبية أو األرضية اإلضافية، وسائد المنصات أنظمة الخشب الصل

 المطاطية، العزل، التشطيب، المسامير(
 )أنظمة أرضيات الخشب الصلب المحمولة )لمالعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة الشبكة 
 لفائف البي في سي، األرضيات المطاطية، أنظمة رياضية من المواد االصطناعية )الحصائر المطاطية ،

 األرضيات الرياضية، سكب البولي يوريثين في المكان(

    
 مم مهندسة 12              مم مصمتة      19        

 أرضيات الخشب الصلب السكنية / التجارية
  القيقب، البلوط مم المصمتة/ الصخرية سابقة التشطيب والغير مشطبة ) 19أرضيات الخشب الصلب

  ، الكرز، الجوز، البتوال األصفر، البتوال األحمر، الزان، الرماد، هجوري، جاتوبا(األبيضاألحمر، البلوط 

  مم لألغراض السكنية والتجارية  19مم و 15مم و 12مم و 10شرائح الخشب الصلب المهندسة مقاسات

 ، الكرز، الجوز(القيقب)البلوط األحمر، 
 

 
 شملعب اسكوا

 حزمة االسكواش المعتمدة الكاملة للنوادي االجتماعية
 تشمل حزمة مالعب االسكواش/ كرة المضرب ما يلي:

 نظام أرضيات من الخشب الصلب 
 :أنظمة الجص أو األلواح الجدران األمامية والجانبية 
 الجدار الزجاجي الخلفي 
 :خيارات الجص أو األلواح الجدار الخلفي والسقف 
 هاز اإلشارة، تخطيط الملعبنطام اإلضاءة، ج 

مصدات كرة السلة       أغطية              

 حماية األرضيات

 / المعدات الرياضية حزمة الصالة الرياضية الكاملة
 :مصدات كرة السلة، لوحات النتائج، الكرة الطائرة، معدات التنس، ستائر التقسيم، أغطية  المعدات الرياضية

 حماية األرضيات
 أنظمة اإلضاءة لالسكواش والتنس، مقاعد المالعب المغطاة والمكشوفة 

   

 تصنيع الوسائد المطاطية لألرضيات الرياضية
 :مم )خلفية ناتئة، مزدوجة الطاقة، وسادات  19مم،  12مم،  10 الوسائد المطاطية لألرضيات الرياضية

 حرف إس، طاقة هوائية(
 
 

 ، الواليات المتحدة45242سينسيناتي، أوهايو  •طريق جرومز  11343 •ة شركة بريستيج الدولية، ذات شخصية اعتباري

  6444-469-513 (1) فاكس: • 5134696044( 1) هاتف: •

 cominfo@prestigefloor. prestige@isoc.net   ••   • prestige@prestigefloor.comالبريد اإللكتروني: •

  www.reslientfloor.co    www.prestigefloor.comالموقع اإللكتروني:
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