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 سابقا اعمال

 والتلقائى اليدوى الحريق شبكات جميع وصيانة وتركيب توريد فى متخصصون نحن

 بكافة الحريق ومضخات االطفاء اجهزة جميع وصيانة المراقبة وكاميرات االلى واالنذار

 موردين نحن المصانع ومستلزمات الصناعى االمن مهمات لجميع مستوردين انواعها

 نفعل نحن البيع بعد ما بالخدمة نتميز ونحن البترول وشركات العالمية الشركات لكبرى

 عمالنا الرضاء بوسعنا ما افضل

 -اسماء بعض الشركات والجهات التى تتعامل معها الشركة:

 مالحظات تاريخ التعامل نوع المشروع اسم الشركة / العميل م
بجميع  يونيون اير جروب 1

 فروعها ومصانيعها

توريدات مهمات امن 
 صناعى

2014   

 2014 تركيبات شبكات حريق مطاحن مكاوى للقمح 2

 امن مهمات توريدات مصنع العال للصلب 3
 صناعى

2015 

 امن مهمات توريدات مجموعة حديد العشرى 4
 صناعى

2015 

 بجميع جروب اير يونيون 5
 ومصانيعها فروعها

 2015 حريق شبكات تركيبات

 2015 تركيبات شبكات حريق مخازن الدكتور 6

 2016 تركيبات شبكات حريق جى تك للصناعات المغذية 7

 امن مهمات توريدات اكتوبر لالسكان والتعمير  8
 صناعى

2016 

 2016 حريق شبكات تركيبات الجامعه مول بالشروق 9

 2016 حريق شبكات تركيبات بالتجمع الخامس الزهراء مول 10

 2016 حريق شبكات تركيبات مصنع البركة 11

 امن مهمات توريدات شركة ايفا للمستحضرات التجميل 12
 صناعى

2017 

13  
 مصنع هارمونى 

 امن مهمات توريدات
 صناعى

2016 
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 مطاحن الجمال

 
 امن مهمات توريدات

  صناعى

 
2016 

توريد مهمات ام  اكتوبر 6مدينة جهاز  15
 صناعى 

2015 

 

 

 وغيرها ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

 وهذه شهاده من بذلك لمن يهمه االمر..,,,, 

 صاحب الشركة 

 م / محمد شعبان محمد 

 


