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-: العامة ٭ املواصفات
: الهيكل

للشد. ــل كــواب وجـــود  مــع مــدهــونــة أو مجلفنة حــديــديــة مــواســيــر مــن  الهيكل  عمل  يتم  ٭

طــويــلــة. ـــدة مل ومــعــمــر ــاح ــري ــال ب ــتــأثــر ي ال يــتــمــيــز الــهــيــكــل مبـــرونـــة ذاتـــيـــة جتــعــلــه ٭

عناء. أو فقد أي دون وتركيبه ونقله فكه من يسهل مما حلام  أي دون بالقوة يتميز ٭

ــة. املــظــل حتـــت ـــة احلـــرك حـــريـــة ـــع م ــل ــام ــك ــال ــمــســاحــة ب ــل ٭ اســـتـــخـــدام آمــــن ل
: التغطية

بكل األلوان. ٩٠٪ ومتوفر ظل بنسبة بشبك
: األنواع

-: الرئيسية األنواع
متعدد. أو مفرد إما وهو واحد جانب من املثبت -١

متعدد. مفرد أو ويكون مزدوج ولكن بالسابق وشبيه الوسط املثبت من -٢
ومتعدد. وهو مفرد واحد جانب من اجلدار على املثبت -٣

. جدارين على املثبت -٤
متعدد. أو مفرد إما وهو بنسبة ٣:١ واحد جانب من املثبت -٥

-: التغطية في شبك الظل استخدام مميزات
- نسبة ظل كامل .

على املمتلكات. يقلل تأثيرها مما ٪٩٥ بنسبة احلرارية األشعة عزل -
الدهانات من تأثيرها على يقلل مما ٪٩٥ بنسبة البنفسجية فوق األشعة - عزل

واملمتلكات. واألجسام
طويلة. لفترة ويعمر العادي املاء باستخدام سهل التنظيف -

الغطاء مقاومة يزيد مما الهواء بنفاذ تسمح فتحات وجود حيث للرياح مقاومًا -
الهيكل . على فيحافظ للرياح  

حرارة  مما يلطف العالية احلرارة فترة في أعلى إلى احلار الهواء بنفاذ يسمح -
إلى احلمراء حتت األشعة األسمنت واأللواح تعكس بينما املظلة حتت اجلو

املظلة. حتت احلرارة يرفع درجة مما حتتها وحتفظ احلرارة أسفل  
البرد. تساقط من حتته يقي ما -

: االستعماالت
اجلوية. العوامل السيارات للحماية من مواقف -١

املنازل. واحلدائق وأسطح حلماية املسابح املنازل في -٢
واألسماك والدواجن. األبقار مزارع حلماية -٣

املسطحات املائية. وتغطية للبر -٤
اخليام. وأروقة لألسوار -٥

للديكور. -٦
وألغراض أخرى متعددة.

الضمان:
التصنيع. عيوب سنوات من ملدة عشر مضمون الشبك

في التصميم ، روعة زهيدة أسعار ، ، ضمان ، متانة حماية
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Outdoor Parking Shade for Car Protection

- ôJÉ°S - Ió«Øe äÉMÉ°S ¤G ∫ƒëàJ á«Ø∏ÿG ∫õæŸG äÉMÉ°S 

á«ÑfÉ÷G §FGƒë∏d ójÈJ - ÖLÉM

Yards at the back of the house may become useful area 
by making shelter that covers and cools the side walls.

Sunshade for beaches & open picnics. Light, easy to install, 
dismantle and store in the car trunk. Available in different sizes.
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 PROTECTION SHADES 
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PROTECTION SHADES

GENERAL SPECIFICATION :-

Frame :-
* Made of galvanized or painted steel tube .
* Our design allows free movement and full utilization of available area.
* Wind proof, flexible, and very stable construction.
* Assembled without welding, easy to assemble, easy to transfer and easy 
to re-install.

Cover :-  
* Protection netting 90% shading.

Characteristics of using shade netting in covering purposes :-
* Provides  complete shade.
* Insulates 95% of thermal (infrared) rays.
* Insulates U.V. rays and thus protects paints and plastic against ageing.
* Easy cleaning with water and durable.
* Low wind load as air can pass through it thus lessening windload on the 
cover and consequently on the structure.
* Provides comfortable temperature degrees under shade because of natural 
vertical air ventilation through the small holes while other solid covers reflect
hot air and keep it under the shaded area.

Usage:-
The protection shades are used in :
1- Car parks for protection against weather conditions.
2- Houses and villas for protection of pools, gardens and roofs.
3- Protection of cattle, fish and poultry farms.
4- Outdoor purposes.
5- Fences and corridors.
6- Decoration purposes.
7- Protection from hail.
8- Other multi purposes.

Types:-
There are several types of shades and hereunder are the major types:
1- Fixed  on one side (amtilerer-single).
2- Fixed on the center (amtilerer - double).
3- Wallmounted (amtilerer - single).
4- Wall to wall mounted.
5- Fixed on one side 1:3 (Tee type).

Guarantee:-
Net is guaranteed for ten years against manufacturing defects.

Protection - Quality -   low Cost  
  Beauty Design


