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منذ ١٩٨٦

 بريميير يو بي في سي 

نافذة لحياة أفضل

١٢

المحتوي

مقدمة عن بريميير يو بي في سي 

لماذا بريميير يو بي في سي 

 األداء المتطور 

أنظمة الشبابيك الجرار
- Pre S 90, Pre S 120, Pre S 140

أنطمة الشبابيك المفصلى
- Pre C 60, Pre C 70 

االبواب
- Pre D 60, Pre D 70 

 الرسم الهندسي 

 األلوان العصرية 

  



معلومات عنا
 كل ما نقوم به هو لك. من المواد الخام التي تأتي من

 أوروبا وأمريكا الشمالية إلى التكنولوجيا والتصاميم
 التي تتناسب تماًما مع احتياجاتك. نحن نسعى

 جاهدين لننتج لك األفضل، ونظل مخلصين لك.
راحتك ووقتك هما ما نعمل من أجله
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قصتنا

 البداية كانت عام 1986. في ذلك الوقت،
 كانت شركة الالوندي للصناعة والتجارة من
 أول مستوردين وموزعين مواسير وأنظمة

 صرف ال يو بى ڤى سى في مصر عندما
 بدأ التحول من استخدام نظام المواسير

 المعدنية القديمة الي أنظمة الصرف الحديثة

 في عام 2006 قامت المجموعة بتوسيع
 أنشطتها الستيراد وإنتاج مواد البناء
 والتشطيبات عالية الجودة والمواد

 الكيميائية والخامات األولية من العديد من
 البلدان حول العالم

  اليوم، نحن ننتج أفضل وأجود تشكيالت
 ألنظمة النوافذ واألبواب بريميير يو بي

 في سي.  اعلى جودة وأحدث تصميمات
 للقطاعات في السوق المصري

 تطورنا الكيميائي وتنوع منتجاتنا مع تكامل
األنظمة هي نتيجة خبرة أجيال
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 صنع الراحة ومهمتنا
 االبتكار فى كل
مبنى فى العالم
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رؤيتنا
 ابتكارنا 

نراهن على تصميم مستقبل أنظمة ال

فريقنا
 فريق يتمتع بالحماسة والطموح والوالء لصنع مستقبل أفضل

االستدامة
 نحن نؤمن بمسؤوليتنا تجاه البيئة. نحن نستخدم المواد الخام العضوية والخالية من الرصاص

 لبيئة صحية. نحن نصنع منتجات صديقة للبيئة تقلل من استهالك الطاقة في المباني عن
طريق توصيل حراري أقل بنسبة ٩٠٪
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٢.متخصصون في مواد البناء 
 االحترافية في توفير مواد البناء بمنتجات مبتكرة

.وحلول مختلفة

١.  أعلى جودة في اإلنتاج
 خالل اكثر من ٣٥ عاًما اكتسبنا الخبرة في مطابقة

احتياجات السوق وتأمين التوريد المستمر

٣. أكثر من 30 عاما من الخبرة
 القدرة على تطوير المنتجات وتوفير المواصفات

وفًقا التجاه كل بلد ومناخها العام

٤. أداء متقدم
الحصول على شهادات محلية ودولية

٥. توريد الحلول المتكاملة
 بريميير يو بي في سي

         

٧. أكاديمية التدريب ألفضل جودة
 تقوم بريميير يو بي في سي بتدريب العاملين في
 المجال آلجل ضمان وصول اعلى جودة لعمالئها

٦. مراكز االختبار
 اختبار األداء والجودة من خالل آالت االختبار

الداخلية

٨. مركز التصميم واالبتكار
 يعمل مركز التصميم واالبتكار على البحث العلمي
 المستمر للتطوير أنظمة جديدة توافق احتياجات

 السوق والمستهلك

لتطوير الداخلي المستمر
نظام متابعة الجودة الشامل 
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األداء المتطور
 لشبابيك وابواب 

  بريميير يو بي في سي
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 تحافظ نوافذ بريميير يو بي في سي على الهواء البارد أو الساخن بكفاءة داخل الغرفة وتمنع
 دخوله من الخارج عن طريق نظام مانع للتسرب وتصميم متعدد الغرف أيًضا، ويمكن تعزيز

. مستوي االداء عند استخدام زجاج أكثر سمًكا أو زجاج عازل

 توفر نوافذ بريميير يو بي في سي عزاًل ممتاًزا للصوت باستخدام إكسسوارات خاصة  بأنظمة
 اليو بي في سي وكاوتش بين القطاعات لتوفير مساحة داخلية أكثر متعة وراحة

 عندما يتم قياس كمية الهواء التي تمر عبر وحدة المساحة لكل وحدة ساعة. الكمية التي يتم
 قياسها من خالل نافذة بريميير يو بي في سي أقل مقارنة بالنافذة التقليدية بسبب نظام

لحام القطاعات الفريد

 معظم المشاكل والعيوب التي تحدث في النافذة بسبب الرياح القوية ترجع إلى استخدام
 نافذة منخفضة الجودة. تعتبر نافذة بريميير يو بي في سي أقوى بكثير من خالل األنظمة

متعددة الغرف والقطاعات المقواة بواسطة حديد التسليح

 كمية صغيرة من الماء يمكن أن تسبب أضراًرا جسيمة للمنزل من الداخل . ال تسمح نافذة
 بريميير يو بي في سي للماء بالتسرب من خالل الزوايا بسبب نظام اللحام الكلي المميز

والتصميم المخصص للقطاعات لطرد المياه

العزل الحراري

عزل الصوت

تسرب الهواء

تحمل الرياح

عزل المياه

5 MAJOR 
PERFORMANCES

العزل الحراري

عزل الصوت

تحمل الرياحتسرب الهواء

عزل المياه
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 تهتم بريميير يو بي في سي دائما
 بالمنظر الخارجي الجيد باإلضافة الى

 توفير حياة مريحة وصحية. يمكنك
 دائما ان تستمتع بمشهد أكثر جماال

 وهواء نقي من خالل نافذة بريميير
 يو بي في سي

 

انظمة جرار
  بريميير يو بي في سي 

PRE-S 90      PRE-S 120      PRE-S 140

المنتجات



طبة وسكينة مزدوجة للعزل
ر رفع كفاءة عزل االتربة وتحسين أداء العزل العام 

تركيب سهل وعالي الجودة
ز زوايا ملحومة بالكامل، هيكل متكامل

مقاومة عالية للماء
ذنظام تدفق المياه داخل القطاعات لالنسياب الطبيعي للمياه الى الخارج       

نظام سلك مدمج
أ  أكثر راحة مع إطار السلك اإلضافي

أنظمة اإلحكام المتطورة
ر نقاط إغالق متعددة لمزيد من األمان، حتى ٥ نقاط إغالق

المميزات

نظام الجرار المعتاد

زجاج          ٥ - ١٨ ملم
عدد الغرف            ٣ غرف

السماكة           ٢ مم
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نظام الجرار

متوافق مع احتياجات المباني الساحلية
ذ هيكل قوي ضد الرياح عالية الضغط

مقاومة عالية للماء
ذ نظام تدفق المياه داخل القطاعات لالنسياب الطبيعي للمياه الى الخارج

 متوفر بنوعين من اإلطارات الجرار
ذ إطار نافذة جرار للمساحات الصغيرة وإطار آخر للمساحات الكبيرة

أنظمة اإلحكام المتطورة 
د نقاط إغالق متعددة لمزيد من األمان، حتى ٥ نقاط إغالق

مجري سلك و بار اختياري 
 م متوفر بـ وبدون مجري السلك والبار

نظام الجرار

تطوير كفاءة األداء بكل الطرق

زجاج          ٥ - ٣٠ ملم
عدد الغرف            ٣ غرف

السماكة           ٢.٥ مم
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 PRE-S 120  PRE-S 90

المميزات



توسيع حجم فتحة النافذة
د يتم توسيع حجم فتحة النافذة من النصف إلى الثلثين بواسطة ٣ سكة جرار

متوافق مع احتياجات المباني الساحلية 
د هيكل قوي ضد الرياح عالية الضغط

مقاومة عالية للماء 
 د نظام تدفق المياه داخل القطاعات لالنسياب الطبيعي للمياه الى الخارج

أنظمة اإلحكام المتطورة
د  نقاط إغالق متعددة لمزيد من األمان، حتى ٥ نقاط إغالق

المميزات

 نظام الجرار

زجاج          ٥ - ٣٠ ملم
عدد الغرف            ٣ غرف

السماكة           ٢.٥ مم

 PRE-S 140
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 الحقيقة أن حوالي ٣٠٪

 من درجة حرارة المنزل

 تفقد من خالل النوافذ.

 خصائص العزل العالية

 ألنظمة نوافذ بريميير يو

 بي في سي مع تصميم

 الغرف الداخلية المتعددة

 يحافظ على تقليل تكلفة

 تبريد او تسخين المنزل

PRE-C 60              PRE-C 70

المنتجات

٢١٢٢

انظمة مفصلي
مساحات مفتوحة ورؤية واسعة، منظر جميل



حلق رفيع
د مصمم لزيادة دخول ضوء الشمس إلى أقصى حد، وتحسين الرؤية

هيكل عالي القوة
د عوارض وقطاعات خاصة لرفع قوة التحمل

مقاومة عالية للماء 
د نظام تدفق المياه داخل القطاعات لالنسياب الطبيعي للمياه الى الخارج

المميزات

زجاج          ٥ - ٣٠ ملم
عدد الغرف            ٣ غرف

السماكة           ٢ مم

٢٣

PRE-C 60 نظام المفصلي 

عزل حراري متميز
د قطاعات مميزة بتعدد الغرف الداخلية من ٥ غرف الى ٦ غرف وإمكانية استعمال كتلة زجاج ثالثية

تصميم مميز
د تصميم إطار الضلفة فاخر ولزيادة مقاومة الماء

هيكل عالي القوة 
د عوارض وقطاعات خاصة لرفع قوة التحمل

المميزات

زجاج          ٥ - ٣٠ ملم
عدد الغرف            ٣ غرف

السماكة           ٢ مم

٢٤

PRE-C 70 نظام المفصلي 

خلق مساحة فاخرة بأداء ممتازنافذة مفصلي على الطراز األوروبي



زجاج       ٦ - ٣٠ ملم
عدد الغرف        ٥ غرف
السماكة        ٢.٥ مم

أسلوب حياة عصري وأنيق 

PRE-D 60 نظام الباب 

زجاج        ٥ - ٣٠ مل
عدد الغرف       ٣ غرف

السماكة        ٢ مم

أفضل خيار ألماكن صحية لمريحة
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PRE-D 70 نظام الباب 



 مجموعة ألوان بريميير يو بي في سي
 خامات بريميير يو بي في سي تتميز بصالبة ومتانة كبيرة ، ومقاومة كيميائية عالية ، وثبات حراري ومقاومة مميزة

 للطقس وأشعة الشمس فوق البنفسجية

يتوافر بريميير يو بي في سي بألوان مختلفة بناًء على احتياجات السوق والعمالء ألي مشروع 

 القطاعات الخشابي
 قطاعات بريميير يو بي في سي الخشابي مقاومة للتأثيرات الخارجية والتآكل والخدش مستقرة جدا عند

 التعرض للرطوبة او درجات الحرارة المرتفعة او المنخفضة
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تتميز قطاعات بريميير بمقاومة البكتيرية بدون إضافات سامة

مقاومة عالية للصدامات والخدش 

غير سام، ورق تصنيع قطاعات بريميير يو بي في سي الخشابي خالي من الرصاص والكاديوم والزئبق 




