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أربع مرات 



العميل و\أو فريق العميل
مهندس المشروعات 

 REIDsteel بشركة
هندسة الهياكل والتصميم

نضع نصب أعيننا هندسة القيمة 
الكاملة التي تستغل أقل كمية من 

الفوالذ في إنتاج هياكل بنفس القوة 
واالكتمال. حيث يستخدم مصممونا 

تحليالت وحسابات ُمَفّصلة بخصوص 
إجهادات الفوالذ والتي تضع في 

حسبانها أيًضا الرياح وسقوط األمطار 
والظروف الزلزالية في موقع 

المشروع.

ويضمن العمل المباشر مع مكتب 
الرسم والورش وطاقم الموقع منذ بداية 
المشروع تفادي المشكالت التي تسبب 

ارتفاع التكلفة أو تعطل العمل.

  REIDsteel عند االتصال بشركة
ُيكلَّف أحد مهندسي المشروعات 

بالتواصل مع العميل.

ُيسير مهندسو المشروعات المختصون 
العمل بدًءا من المناقشات والتقديرات 

التمهيدية وحتى اكتمال العمل.

حيث يتواصلون مباشرة مع العمالء و\
أو ِفَرقهم ويتواصلون مع كافة 

األطراف المعنية إلبقاءهم جميًعا على 
علم بآخر التطورات. 

كما أنهم يناقشون أي تغييرات تطرأ 
على األعمال مع العمالء.

الصحة والسالمة والبيئة

تحرص سياسة شركتنا على وضع 
صحة موظفينا وكل من يتأثر بعملياتنا 

وسالمتهم في مقدمة أولوياتها. ألننا 
نؤمن أن السالمة هي أساس أي 

مشروع ناجح وهذا هو سبب التزامنا 
بمعايير أنظمة إدارة الصحة والسالمة 

 .OHSAS18001 التشغيليتين

ونأخذ التأثير المحتمل لعملياتنا على 
البيئة على محمل الِجد وبناًء عليه نتخذ 

اإلجراءات الضرورية لتخفيف وطأة 
هذا التأثير متى استطعنا ذلك طبًقا 

للمعايير العالية التي وضعتها المنظمة 
ISO14001 الدولية للمعايير

لها وٌنصنعها وننتجها وُننشئها عن طريق عدة فرق داخلية في قمة  االنضباط لتوفير مكتب متعدد الخدمات. ٌنصمم هياكل كاملة من الفوالذ وُنَفصِّ ُتعد شركة REIDsteel  إحدى الشركات التي تديرها 
 عائلة وقد تأسست عام 1919 على أيدي الكولونيل جون ريد. 

حيث ٌنصمم هياكل ذات إطارات فوالذ عالية الجودة ونصنعها 
وُنشيدها. ولدينا أساسات مالية قوية وتقييم ائتماني ممتاز كما أننا نتمتع 

بُسمعة طيبة للغاية في مجال الصناعة.
ندرس متطلباتك الهيكلية والتشغيلية والمعمارية ثم ننتقي تصميمات ووسائل فعالة وآمنة 

وسريعة تضمن لك ترشيد التكلفة لنمكنك من تحقيق أهدافك. وُنحبذ عقد مقابالت مع 
 عمالئنا ومستشاريهم للوصول إلى أمثل الحلول. 

ُيلخص أحد عمالئنا كل هذه المميزات في كلمات موجزة رائعة قائاًل... . .

  REIDsteel يضمن لك وضع العناصر المتعددة في أيدي شركة
تخفيف المخاطر المرتبطة باإلدارة المشتركة بين عدة مقاولين 

فرعيين. 
كل مشروع فريد من نوعه، فإذا كان لديك مهمة ترغب في مناقشتها ُيرجى االتصال بنا 

إلجراء محادثة بشأنها. تتمثل أولى جهات االتصال لدينا في أحد مهندسي المشروعات 
المتمرسين من فريق المبيعات:

 رقم الهاتف:    483333  1202 )0( 44+
sales@reidsteel.co.uk :بريد إلكتروني



وضع التفاصيل الخاصة 
 بأعمال الفوالذ والتكسية 

النوافذ واألبواب 
والحواجز والفتحات

ل مكتب الرسم كافة التوصيالت  ُيَفصِّ
الخاصة بفوالذ الهياكل وأجزاء 

التشكيل البارد والتكسية وأجزاء الحشو 
الصغيرة وأبواب المركبات والساللم 

وُملحقاتها وأرضيات الطوابق الوسطى 
وما إلى ذلك مع وضع القوى المؤثرة 

عليها في الحسبان وضمان سهولة 
التركيب والشحن. 

ثم ُيَقدمون رسومات واضحة ودقيقة 
خاصة بعملية التركيب للورش 

والترتيب العام \ الرسومات التفصيلية 
الخاصة بتشييد الموقع.

ُينتج قسم التزجيج نطاق شامل من 
أبواب األلومنيوم والنوافذ والحوائط 

الستائرية والحواجز والفتحات وأنظمة 
التظليل لحجب الشمس وما إلى ذلك 

وأبواب فوالذية للخروج \ األشخاص. 

ويعملون بالتوازي مع مكتب الرسم 
لتوفير تكامل سلس فيما يخص 

األعمال الفوالذية وأجزاء التكسية على 
مدار المشروع مما يضمن التنسيق 

الكامل من البداية للنهاية.

التشييدالشحن والتوصيلالمشتريات  والتركيب

تخضع المواد للتفصيل والترتيب 
والتنظيم في عملية التركيب \ الشحن.

حيث تستخدم ورشنا رسومات 
التركيب التي يصممها مكتب الرسم 

لقطع أجزاء المكونات المختلفة 
ولحامها وثقبها باآلالت التي تعمل 
بخاصية التحكم الرقمي عن طريق 
الحاسب وطّيها وطالئها. ويساعد 
ارتكاز كافة األشخاص على نفس 

الموقع على إجراء مناقشة أي طلب 
وجًها لوجه مع رّسام التصميمات في 

سرعة وُيسر.

جميع لّحامينا مؤهلون وفًقا لمعايير 
BS EN 9606- 1 شهادة

توضع ملصقات على كافة األجزاء 
 REIDsteel الخاصة بتشييد هياكل
ويجري تحميلها ووضعها في حاويات 

عبر عملية مراجعة وتحقق ثالثية. 

تنتشر عمليات الشحن لدينا في شتى 
بقاع العالم مع توثيق كامل للتصدير 
ومنذ عام 1919 وّزعنا هياكلنا في 

العديد من المناطق المختلفة مثل 
الكاريبي وأيسلندا وأفريقيا.

وسواًء كانت منتجاتنا للتصدير أو 
للمملكة المتحدة، نقوم بضبطها لتطابق 

برنامج الموقع.

ضبط الجودة وخدمات 
ما بعد البيع

نتبع كافة قوانين الجودة والسالمة 
الموجودة في دول االتحاد األوروبي 

)حاصلون على عالمة سي إي( والتي 
تخص ُطُرز التنفيذ 1 إلى 4 ولدينا 
نظام إلدارة الجودة يخضع لمعايير 

 .ISO9001 المنظمة الدولية للمعايير

وتخضع الجودة للمراجعة في كافة 
مراحل العملية. 

كما أننا نتمتع أيًضا بُسمعة ممتازة فيما 
يخص العناية بعمالئنا بعد اكتمال 

المشروعات.

لدينا موظفون ومشرفون ذوو كفاءة 
عالية في تشييد األجسام الفوالذية. كما 
ُيمكننا تشييد هيكلك الفوالذي بأنفسنا أو 

  REIDsteel إرسال أحد مشرفي
لمساعدة فريقك الخاص في عملية 

البناء.

ويوفر مكتبنا ومديرو التشييد لدينا 
خطوط تواصل فعالة داخلًيا وخارجًيا 
مما يساعد على ضمان عملية إنشاء 

سريعة وآمنة.

العقود

للتيسير على عمالئنا يمكننا العمل وفًقا 
لنموذج عقود بسيط أو وفًقا لألشكال 

القياسية لصناعة اإلنشاءات والتي 
تتضمن المقاوليين الفرعيين مثل 

 JCT أشكال مجلس العقود المشتركة
أو عقود الهندسة الحديثة NEC  أو 
االتحاد الدولي لالستشارات الهندسية 

 .FIDIC بالفرنسية واإلنجليزية

وُيمكن سداد المستحقات الخاصة 
بالعمل الصادر عن طريق خطاب 

اعتماد والذي يمكننا تقديم مسودات له 
أو عن طريق سداد المستحقات 

المرحلي أثناء التقدم في سير العمل 
للمدى الطويل واإلنشاء الجيد والعمالء

لها وٌنصنعها وننتجها وُننشئها عن طريق عدة فرق داخلية في قمة  االنضباط لتوفير مكتب متعدد الخدمات. ٌنصمم هياكل كاملة من الفوالذ وُنَفصِّ
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 عنابر الطائرات وعنابر األبواب 
 وامتدادات العنابر

www.aircraft-hangars.com & www.hangardoors.com

سواًء كنت تريد عنبر ذو فراغ شاسع مرتكز على أعمدة الستيعاب أسطول من أكبر الطائرات 
في العالم أو عنبر صغير لالحتياجات البسيطة، ُيمكننا تصميم كل ذلك وتركيبه وشحنه وتشييده. 

ونبني األبواب الخاصة بعنابرنا كذلك ألننا نؤمن مدى أهمية أن تكون العنابر واألبواب من 
نفس الشركة.

فإذا كنت ترغب في تطوير أحد 
العنابر الموجودة لديك ُيمكننا تزويدك 
باألبواب الجديدة، ولكن ربما نحتاج 

المتداد مستقل عن الهيكل لدمج 
ن  األبواب. حيث ُيمكن أن ُيَحسِّ
االمتداد من فاعلية العنبر في 

استيعاب طائرات أطول وأكثر 
ارتفاًعا من ذي قبل.

ُيرَفع الجملون الذي يزن 140 طن إلى الموضع الخاص به أعلى امتداد تبلغ أبعاده 100 متر بين أطرافه القصوى 
و12 متر كعمق لالمتداد.

عنبر عرضه 120 متر مزود ببوابة مخصصة الستيعاب مؤخرة الطائرات، تل بيجين، المملكة المتحدة

متحف الطائرات ذو فراغ شاسع مرتكز على 
أعمدة ويبلغ عرضه 32 متر، مالطا

فهرس سريع
4 عنابر الطائرات وعنابر األبواب وامتدادات العنابر 

5 الجسور 

5 أماكن ركن السيارات 

5 الكنيسة والمباني والمجتمعية 

6 الرافعة  

6 الهياكل البيئية   

7 ،6 المدرجات والمالعب  

المنازل والمستشفيات والمدارس  7

المباني المقاومة للزالزل واألعاصير   7

المباني الصناعية والمخازن   8

المباني الرياضية والترفيهية   8

 الطوابق الوسطى وأسطح األرضيات والساللم 
والدرابزينات    9

 المباني المكتبية والمباني التجارية والمتاجر 
الكبرى للبيع بالتجزئة   9

بوابات األمن والحواجز والهياكل الدفاعية   10

 التكسية والنوافذ واألبواب:
عناصر الجودة إلكمال عازل المبنى الفوالذي    11
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كما أنه مثالي 
لالمتدادات الطويلة 
التي توفر مساحات 
خالية من األعمدة 
لركن السيارات، 

ويتمتع ايًضا بوزن 
خفيف نسبًيا مما 
التكاليف  يخفض 

بمتطلبات  الخاصة 
األساسات. باإلضافة إلى ذلك فهو سريع في 
تشييده وهي ميزة مهمة خاصًة في المواقع 

المزدحمة بوسط المدينة والتي ُيعد تقليل العوائق 
فيها غايًة ُعظمى.

يوم افتتاح أحد جسور المشاة، نيجيريا

وُتَصمم الجسور عادًة بأسطح 
وزخارف ُمجلَفنة الستيعاب 
الطرق الخرسانية المقواه، 

ولكن ُيمكننا أيًضا إنتاج 
األسطح الفوالذية الُمجلَفنة 

المقاومة لالنزالق.

أماكن ركن السيارات
www.multi-storey-car-parks.com

 يوفر الفوالذ حاًل اقتصادًيا للغاية الستيفاء 
 كافة المتطلبات الخاصة بتصميم مكان جيد 

لركن السيارات.

الكنيسة والمباني المجتمعية
www.churchbuildings.co.uk

ُيمكننا استيعاب كافة أساليب مشروعات بناء الكنائس 
وقبولها مما يساعدنا على عرض تصميم وإنشاء 
كاملين لهيكل 
الكنيسة نفسه 

وتزويده بإطارات 
هياكل فوالذية 
اقتصادية ذات 

مظهر رائع.
كما ُيمكننا أيًضا 

جسور نيبال الحائزة 
على الجائزة. جسر 

آرون )باألعلى( وجسر سبها 
خولة )باألعلى مباشرة(.

كنيسة سانت لوك ُجُزر العذراء األمريكية
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أعمال معالجة المياه، هورنسي

المدرجات والمالعب
www.grandstands.net

نضمن لك ُمَدرجات 
ومالعب رياضية عملية 

وفّعالة التكلفة وتلتزم بأحدث 
معايير السالمة والمشاهدة 

بصورة كاملة. 

كما نقوم أيًضا بتصنيع 
الممرات وأبواب الدخول 

والخروج واألرضيات 
الُمعلقة الخاصة بالمكاتب 

واألماكن الخاصة 
والتليفزيونات  بالمخرجين 

داخل المالعب.

ُمَدرج ذا هولت إند، نادي أستون فيال 
لكرة القدم

بيئية هياكل 
www.reidsteel.com

ُتصَمم هياكلنا الخاصة بصناعات الطاقة 
والمرافق بصورة توفر أنسب الحلول التي 

تضمن الحصول على نتائج استثنائية. 

ولدى شركة REIDsteel  الخبرة الكافية 
لتوصيل التصور التمهيدي إلى إنشاء مكتمل، 

بدًءا من حماية الخزانات الصناعية وحتى تقديم 
أحدث الوسائل العصرية للتعامل مع النفايات 
ومنشآت إعادة التدوير ومحطات الطاقة التي 

ُتدار بالكتلة الحيوية.

إحدى منشآت إعادة التدوير يبلغ طولها 130 متر والُبعد بين 
أطرافها القصوى 40 متر

الرافعات
www.reidsteel.com

ُيمكن تصميم المباني بحيث تيسر دمج الرافعات 
المتنقلة ذات الجسور العلوية مثل منشآة التصنيع 

الموضحة باألعلى والتي توضح أربع رافعات 
لنقل ألواح الفوالذ الكبيرة والمقاطع األنبوبية أو 

في عنبر ريزون )الموضح باألسفل( والذي 
يحتوي على رافعتين وزن كل واحدة 2 طن 
حيث يعمالن على كامل امتداد طول العنبر.

سطح أحد الخزانات ويغطي مساحة تعادل حوالي أربعة أضعاف مساحة 
ملعب ويمبلي لكرة القدم.
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منزل فخم في غرناطة
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أحد المالعب التي أنشأتها شركة 
 REIDsteel  وهو قيد االستخدام 

في إحدى منافسات كرة القدم الشاطئية 

مباني مقاومة لألعاصير 
والزالزل

www.reidsteel.com

لدينا خبرة ودراية هائلتان في تصميم 
الهياكل المقاومة لألعاصير والزالزل 
وأعاصير تسونامي وتشييدها في أكثر 

المناخات غير المستقرة حول العالم بما 
في ذلك المباني المدنية والعسكرية. 

كما ُيمكننا تقديم االستشارات الخاصة 
بكيفية تقوية هياكل المباني والجسور 

القائمة لتحسين مقاومتها لألحمال 
والكوارث الطبيعية أو جعلها آمنة للحياة 
عن طريق االستفادة بأفضل الممارسات 

في تقنيات هندسة الزالزل.

مصنع مقاوم لألعاصير، موريشيوس

موضح باألعلى:  منزل ميسور 
التكلفة مزود بإطار فوالذي في 

نيجيريا

إنشاء مستشفى، غانا 

منظرين للمدرج متعدد الصفوف الذي يبلغ ارتفاعه 
250 متر في روكنجهام، المملكة المتحدة  
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كما ُيمكننا إدراج األبواب التي تلتف مصاريعها على بكرات 
أو األبواب ذات الشريحة الزجاجية العلوية وأبواب العنابر 
الكهروميكانيكية وأنظمة التهوية والنوافذ والساللم وجسور 

الرافعات والرافعات العلوية. 

ولدينا معرفة متخصصة في حالة حاجة المبنى إلى مقاومة 
سرعات الرياح العالية أو األحمال الزلزالية أو أحمال ثلوج 

القطب الشمالي.

مركز ساتون لناشئي التنس

المباني الترفيهية والرياضية
www.reidsteel.com

سواًء كنت تريد قاعة رياضية مخصصة لرياضة أساسية واحدة أو 
مجموعة من عدة رياضات، ُيمكننا تصميم هيكل علوي متعدد 

الجوانب ومزود بإطار فوالذي وبناءه لتلبية احتياجاتك واحتياجات 
الرياضات الُمزمع ممارستها. 

مطحنة تيكو للقمح، مدغشقر

مبنى المجفف الرذاذ، يوركشير

مخزن مزود بمصابيح مرتفعة، 
دومينيكا 

 موضح على اليسار: 
مركز بروفو الرياضي، 
ُجُزر توركس وكايكوس

نادي الجولف بساندي لين، باربادوس

74
36

66
30

66
99

أحد المخازن ذات المصابيح المرتفعة التي 
ُتدار آلًيا بمنطقة أسفوردباي وأحد مخازن 

االسترجاع مزود بجسر ناقل ُمَسّيج طوله 80 
متر للمخزن المجاور

63
66

46
24

63
68

60
88
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أرضية طوابق وسطى 
ُمجهزة الستيعاب 

الخرسانة.

 تطوير مكتب بمنزل فالكون، بليماوث، المملكة المتحدة

تطوير مكتب بمنزل كينجستون، كينت، المملكة المتحدة

وُيمكن للمتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة االستفادة من خبرتنا في إنتاج 
هياكل ذات فراغ شاسع مرتكزة على أعمدة لتقليل أعمدة الدعم 

الداخلية وتوفير مساحات خالية شاسعة. 

صالة عرض ديفون، 
المملكة المتحدة 

متجر بي أند كيو 
الكبير، جيرسي

مكتب شحن كاريسبروك، جزيرة وايت

ُيمكن إضافة األرضيات الفوالذية والممرات والساللم 
والساللم النّقالية إلى مبانينا ذات اإلطارات الفوالذية بغاية 

السهولة. 

باإلضافة إلى تشطيب األرضيات بالخرسانة أو الخشب أو 
ألواح الدوربار المضادة لالنزالق أو الشبكات الحديدية 

وُيمكن تصميمها لتناسب كافة األحمال بدءا من األدوات 
الخفيفة وحتى المعدات الثقيلة. 

كما ُيمكننا أيًضا تصميم المبنى الخاص بك مع إتاحة خيار 
يمكنك من إضافة الطوابق الوسطى فيما بعد.

سلم يؤدي صعوده إلى أرضية أحد 
الطوابق الوسطى

77
19

76
67

69
68

71
56

63
64

5877
6941
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بوابات األمن والحواجز والهياكل الدفاعية
لدى شركة REIDsteel العديد من الحواجز 

للمركبات.  المضادة  والبوابات 

)HVM( حواجز الحد من خطر المركبات العدائية

خضع العديد من حواجزنا الخاصة بالحد من خطر 

إحدى  للتقييم والتصديق عن طريق  العدائية  المركبات 

للعامة  المتاح  التصنيف  لمعايير  وفًقا  المستقلة  الجهات 

PAS 68 بغرض اختبار صدام المركبات.

أعمدة  لتناسب  البوابات  تركيب  وُيمكن 

الثابتة أو أسنان التمساح  ربط الحبال 

والتي ال تتطلب أساسات وُيمكن 

الفعاليات  في  استخدامها كحاجز مؤقت 

الرياضية وما إلى ذلك.

 تضمن الهياكل الدفاعية لشركة REIDsteel توفير مباني عسكرية مضادة 
لالنفجارات وغيرها من منشآت البنية التحتية الحيوية وخاصًة بغرض حماية 

القوة ضد التهديدات المختلفة بما في ذلك الحماية ضد انفجار القنابل ووسائل الحد 
من االنفجارات.  

ونبني العديد من المنتجات ونّوفرها ونشيدها بما في ذلك الثكنات الدفاعية 
ومباني القيادة العامة والعنابر المقواة ومنصات المراقبة وحواجز الطرق 

65
57

72
51

78
11

-7
70

8
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التهوية
نصنع فتحات وفتحات تهوية 

على هيئة تالل وأنظمة تهوية 
تعمل بالطاقة.

أنظمة التظليل لحجب الشمس
ُنصمم أنظمة التظليل لحجب 

الشمس ونصنعها بالفوالذ 
المطلي وكذلك الحواجز 

المصنوعة من األلومنيوم 
لكسر أشعة الشمس

حماية الحواف
ُيمكن أن نزّود مبانينا بمزاريب 

ٌيمكن السير عليها و حماية 
لحواف السطح بغرض التشييد 

اآلمن والصيانة اآلمنة.

مواصفات الفوالذ ودرجته
ُتعد درجة الفوالذ األساسي لدينا 50 وتصل 

قيمةإجهاد الخضوع له 355 نيوتن \ مم2 وأقصى 
إجهاد 500 نيوتن \ مم2 وفقا للمعايير البريطانية. 

ويجري التشطيب القياسي بمدفع النفخ بدرجة 
SA2.5 ويتم الطالء بـ 75 ميكرون من الطالء 

السميك المكون من فوسفات ألكيد الزنك ولكن في 
البيئات العدائية ننصح بالجلفنة باستخدام التغطيس 

الساخن حتى 85 ميكرون.
كما تصل قيمة إجهاد الخضوع للمدادات والقضبان 
التي نصنعها على هيئة حرف Z عامًة إلى 395  

.G275 نيوتن \ مم2 ويجري جلفنتها لدرجة

 تكسية ذات درزات قائمة 
مناسبة لألسطح خاصًة ذات الميل المنخفض.

 عازل قياسي مزدوج الطبقات. 
صفائح خارجية وُمبِطنة مفصولة عن بعضها 

البعض بنظام فواصل حرارية متباعدة وعوازل من 
األلياف الزجاجية. مناسب لألسطح والحوائط.

شكل السطح الموضح

 طبقة منفردة على هيئة شبه منحرف وهي مناسبة 
لألسطح والحوائط. شكل السطح الموضح

لوحات مركبة على هيئة شطائرمناسبة لألسطح 
 والُجدران. 

كما يمكن وضعها أفقًيا أو رأسًيا عند استخدامها 
كلوحات للحوائط.

األشكال القياسية:  األشكال المناسبة لألسطح أو الحوائط 
)موضحة باألعلى( وطراز النتوءات الصغيرة )موضح 

باألسفل(

77
76

63
64

71
60

78
00

71
60

71
55

64
39

76
17

72
37

العيوبالمميزاتخصائص التصفيح
غير متوفر بألوان زهيد ومتينالفوالذ المطلي باأللومنيوم والزنك

مختلفة
ال ُيمكن استخدامه في اقتصادي، ألوانه رائعةفوالذ ُمجلَفن ُمغطى بطالء البوليستر

البيئات القاسية
-ذو جودة جيدة، متينالفوالذ الُمجلَفن المطلي بالبريزما

الفوالذ الُمجلَفن المطلي بفوق 
البالستيسول

-ذو جودة عالية، متين 

فوالذ مطلي بطبقة مزدوجة من 
البريزما أو البالستيسول

باهظ الثمن نسبًيامثالي للمناخات القاسية

النوافذ والُجدران الستائرية
نصمم جميع أنواع النوافذ ذات العديد من 
خيارات التزجيج ونصنعها. وتشمل هذه 
األنواع نوافذ صغيرة منفردة وممرات 

مكونة من نوافذ زجاجية وُجدران ستائرية. 
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Strucsteel House, 3 Reid Street,  
Christchurch, Dorset BH23 2BT England

رقم الهاتف: 33 33 48 1202 )0( 44+
الفاكس: 03 01 47 1202 )0( 44+

 sales@reidsteel.co.uk :البريد اإللكتروني

REIDsteel.com :الموقع اإللكتروني

 لدى شركة REIDsteel كوكبة من الخبراء في تصميم 
المنشآت التالية وبنائها:

عنابر الطائرات وأبواب العنابر وامتدادات العنابر

الجسور

أماكن ركن السيارات

الكنيسة والمباني المجتمعية

الرافعات

الهياكل البيئية 

الُمدرجات والمالعب

المنازل والمستشفيات والمدارس

المباني المقاومة لألعاصير والزالزل

المباني الصناعية والمخازن 

المباني الترفيهية والرياضية

المباني المكتبية والمباني التجارية والمتاجر الكبرى للبيع 
بالتجزئة

بوابات األمن والحواجز والهياكل الدفاعية

أحد أعمال الفوالذ الهيكلية قيد التشييد. حيث ُصمم الطابق األرضي بأسقف ذات مستوى مرتفع ولذلك فهناك أربع خطوات على الساللم للوصول إلى مستوى الطابق األرضي الخاص بالمكاتب 
الُملحقة والمبنى السكني الذي يجاور هذا العنبر والذي يبلغ البعد بين أطرافه القصوى 70 متر في مطار ستانستد.  وصممت شركة REIDsteel كافة أعمال الفوالذ ووضعت تفاصيلها وشيدتها 

بما في ذلك أرضية الطوابق الوسطى والتكسية وأبواب العنابروالتزجيج.

حاصلون على جائزة 
الملكة للتجارة الدولية 

أربع مرات  
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