


االبداع
ان عملنا االبداعي يرتكز الى خبرتنا الطويلة في ابتكار الحلول العملية التي تساهم في 

تطوير ا)عمال واالرتقاء بها . 

خدمة العمالء 
العمالء دائم( على حق ، شعار نلتزم به منذ أمد طويل واتخذناه مرتكز+ ومنطلق( 

)عمالنا وخدماتنا المتعدده

دقة التنفيذ
الدقة في اختيار المواد ا)ولية والعمالة المدربة والموظفين ا)كفاء من أجل 

مشاريع متناهية في الدقة واالتقان

شركتنا
تفخر مؤسسة العال لGعمال الحديدية وا)لمنيوم ذات السمعه الحسنة التي 

استطاعت وبفضل اO ثم بفضل العمل الدؤوب والرؤية النافذة من تحقيق 
النجاحات المتتالية والتي سمحت لها بالحصول على مكانتنا المرموقة
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AU Building terminologe 
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GENERAL FEATURE
 
a. Mechanical Characteristic of the foam

50mm

Data Sheet compstie panel AU 34/250

steel panal steel panal

steel panal steel panal



GENERAL FEATURE

a. Mechanical Characteristic of the foam

0.4450mm
0.30
0.22

LOW RIB

FLAT

MICRO WAVE

Data Sheet flat panel - tongue and groove

mm

mm



profile aluminum sheet 



Data sheet aluminum - au 35/250



Data sheet aluminum - au 38/200



Profile steel sheet 



Data sheet aluminum - au 38/200



Data sheet aluminum - au 34/250



A

D

B

80mm

15mm

300mm

80mm

60mm

15mm

250mm

60mm

50mm

15mm

200mm

50mm

40mm

15mm

100mm

40mm

40mm

15mm

140mm

50mm

50mm

15mm

170mm

50mm

CEE CHANNELS



standard purlin details






