


أللواح  الضحيان  لمصنع  والوحيد  الحصرى  الوكيل  والتصدير  لإلستيراد  اإلعمار  قمم  شركة 

األلومنيوم ( خليجى بوند ) ، وهى شركه من كبرى شركات اإلستيراد أللواح األلومنيوم المعزوله 

( الكالدينج ) ، فى جمهورية مصر العربيه حيث أنها بحثت عن أفضل وأكبر المصانع العامله 

فى إنتاج الكالدينج لتلبية جميع إحتياجات العمالء بتوفير جوده فائقه وخيارات واسعه من 

األلوان لتكون الجهه المفضله للعمالء والسعى لتحقيق الرياده.

فى   ( ب§ون§§د  خليج§ى   ) األلومنيوم  أللواح  الضحيان  لمصنع  والحصرى  المعتمد  الوكيل  نحن 

جمهورية مصر العربيه حيث نضمن لعمالئنا الخامه قوًال وفعًال علمًا بأن منتجنا صنع بأحدث 

تقنية التصنيع وجودة اإلنتاج وسرعه فائقه إلنتاج األلواح بما يتماشى مع المواصفات العالميه 

والمقاييس األوروبيه حيث قمنا بتوفير عناء الشحن والسفر وإستثمار الوقت والجهد والمال 

على عمالئنا الكرام فى جمهورية مصر العربيه.

وتواجدنا فى معظم محافظات مصر حيث يوجد لدينا منافذ بيع فى األماكن التاليه :

( القاه§§رة - الج§§يزة - اإلس§§كندرية - الش§§رقية - الس§§ويس - دم§§ياط - المنص§§ورة - طنط§§§ا 

الغردق§§ة - أس§§يوط  ) وقريبًا بباقى المحافظات.

ونتمنى من الله أن نكون دائمًا عند حسن ظنكم.
المدير التنفيذى

�زاع�������ل ه������فيص

تتلخص خطط وسياسات مصانع الضحيان أللواح األلومنيوم ( خليج§ى ب§ون§§د ) فى فتح مزيد 

العربيه واألفريقيه  الدول  المصنع قبوًال كبيرًا فى  إنتاج  يلقى  الخارجيه حيث  من األسواق 

وتماشيًا مع رؤيه المملكه لعام ٢٠٣٠ وتشجيع التصدير للسلع التجاريه ، حيث قام المصنع 

بمنح توكي§§§§الت وحق§§§§وق توزي§§§§ع للمنت§§§§ج فى عدد من الدول العربي§§§§ه ودول مجل§§§§س 

التعاون الخليج§§§§ى والدول األفريقيه وقريب§§§§ًا بعض الدول األوروبي§§§§ه.

وكان لذلك أثر كبير فى زيادة اإلنتاج والعمل على مدار الساعه حيث تم توفير أحدث خطوط 

اإلنتاج الحديثه والتى تعتمد على التكنولوچي§§§§ا والمواد المقاومه للحريق وتوفير مزيد من 

األلوان المستج§§§§ده والتى تلبى طموحات العمالء ورغبات كبار المصممين المعماريين.

لجميع  الشكر  ليوجه  ذلك  يذك§§§§ر  اذ   ( ب§ون§§د  ( خليج§ى  األلومنيوم  أللواح  الضحيان  ومصنع 

الجهد  من  مزيد  ببذل  ويعدهم  الغاليه  ثقته§§§§م  على  العال§§§§م  مست§§§§وى  على  عمالئه 

والعمل لتلبية وتحقيق طموحاته§§§§م.

الرئيس التنفيذى

�ى���ال��وح مح�م�د غ��ن



Surface Protective Film

Product Composition

Color Coating-PVDF

Pretreatment
High Strength Aluminum Skin

Polyethylene Core

PE Coated Aluminum Skin

Versatile Product Dimension

Product Tolerance

GULF BOND composite panel is the most

versatile product for exterior & interior

use, which enhances beautification

beyond imagination to your valued

project.

• Exterior of multi story building.

• Building facades.

• Shop fronts & signages.

• Exhibition stands.

• Canopies.

• Ceiling & partitions.

• Wall paneling.

• Circular Columns.

• Furniture.

• So�ts & beam.

• Door panels & frames.

Thickness   : 4mm

Width           : 1240mm / 1250mm / 1500mm

Length        : 3200mm / 3500mm / 5800mm

Custommized color will also be available against

special order of minimum 1000 m2 quantity with

delivery peroid of 30 days.

Width : ± 2mm

Length : + 3mm (not allowed minus error)

Thickness : ± 0.2mm

Squareness : ≥5

Bow : Max 0.5%

GUARANTEE

YEAR

فى العصر الحديث أصبح األلومنيوم ومنتجات ألواح األلومنيوم هى التى تصيغ المنظر النهائى 

للمبانى وتمنحه الشكل الجمالي وهذا ما ساعد مهندسي الديكور على اإلبداع فى التصاميم 

المعماريه.

ويعتبر مصنع الضحيان أللواح األلومنيوم من أكبر المصانع فى المملكه العربيه السعوديه فى 

الحكوميه  الجهات  المعتمده في  المصانع  أكبر  المصنع من  أن  األلومنيوم حيث  ألواح  إنتاج 

وكبرى مكاتب الهندسه اإلستشاريه وذلك لما يتمتع به المصنع من سمعه عاليه إلهتمامه 

لجميع  المصنع  يمتثل  كما   ( عامًا   25  ) الحقيقى  والضمان  البيع  بعد  ما  وخدمات  بالجوده 

متطلبات الصحه والبيئه والمتطلبات األمنيه.

المجاوره  والدول  العربيه  والدول  المملكه  مناطق  جميع  تغطي  المصنع  منتجات  أن  كما 

ويمتلك فروع فى كبرى مدن الممكله حيث نقوم بالتصدير إلى عدة دول عربيه وأفريقيه.

كما طور المصنع منتجاته لتواكب أحدث التكنولوجيا العالميه فى هذا المجال وتم ضم نخبه 

المجال  هذا  فى  السريعه  التطورات  لمواكبة  والمهندسين  والفنيين  العاملين  من  ممتازه 

ولضمان تقديم منتج ذو جوده عاليه.

الرئيس التنفيذى

المهندس/ محمد عبد الرحمن الضحيان



GB-119 Pale Silver GB-120 Bright Silver GB-250 Grey Silver

GB-385 Silver Grey GB-199 Champagne Silver GB-114 Champagne Gold

GB-183 Ch. Gold Classic GB-125 Metallic Gold GB-130 Gold



GB-765 Silver Blue GB-189 Metallic Rose GB-188 Red Silver

GB-1004 Metallic Jade GB-106 Copper GB-055 Choclate Brown

GB-181 Sparkle Red GB-180 Pearl White GB-182 Sparkle Black



GB-113 White GB-788 Pure White GB-D1 White High Gloss

GB-443 White Lvory GB-112 Beige GB-442 Lvory

GB-115 Grey GB-375 Dark Grey GB-146 Dark Pearl



GB-9010 Black GB-9005 Black High Gloss GB-3003 Brown

GB-056 Brown Matte GB-3004 Red Co�ee GB-129 Dark Red

GB-3005 Wine Red GB-276 Red GB-277 Red Gloss

SPECIAL SERIES

GB-1007 Deep Mahogany GB-1008 Rose Wood

GB-1009 Black Walnut GB-1010 Teak Wood

GB-215 Dynasty Brown GB-216 Desert Brown

GB-301 Silver Mirror GB-302 Gold Mirror



SPECIAL SERIES

GB-160 Purple GB-170 Romancia GB-171 Fuchsia

GB-2004 Orange GB-121 Yellow GB-122 Yellow Gloss

GB-401 Silver Brushed GB-402 Gold Brushed GB-217 Stone

GB-116 Blue GB-117 Denum Blue GB-118 New Blue

GB-134 Sea Blue GB-919 Finland Green GB-672 Fresh Green

GB-110 New Green GB-111 Green GB-673 New Green
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