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إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال  ،فهم القوة الحقيقية التي نعتز
بها  ،وهم الزرع الذي نستفيء بظالله  .والقناعة الراسخة بهذه الحقيقة هي
التي مكنتنا من توجيه كل الجهود لبناء اإلنسان وتسخير الثروات التي من اهلل
علينا لخدمة أبناء هذا الوطن  ،حتى ينهضوا بالمسئوليات التي تقع على
عاتقهم  ،وليكونوا عونًا لنا وألشقائنا
األب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
)رحمه اهلل  ،مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة(

WEALTH IS NOT MONEY. WEALTH LIES IN MEN. THIS IS WHERE
TRUE POWER LIES, THE POWER WE VALUE. THIS IS WHAT HAS
CONVINCED US TO DIRECT ALL OUR RESOURCES TO BUILD
THE INDIVIDUAL, AND TO USE THE WEALTH WHICH GOD HAS
”PROVIDED US IN THE SERVICE OF THE NATION.
The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
(May God have mercy upon him), the founding father of the United Arab Emirates
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 ومهما،ال مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة
 فإن اإليمان والعزيمة،كانت الصعوبات كبيرة
واإلصرار كفيلة بالتغلب عليها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

THE WORD ‘IMPOSSIBLE’ IS NOT IN LEADERS’
DICTIONARIES. NO MATTER HOW BIG THE
CHALLENGES ARE, STRONG FAITH, DETERMINATION
WILL OVERCOME THEM.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai
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 تفخر مؤسسة “مصاعد” بما تمتلكه من سجل، بتوفيق من اهلل تعالى
حافل في مجال تنفيذ المشاريع المتميزة في جميع أنحاء دولة اإلمارات
 وقد تمكنت. سنوات10  وذلك على مدار أكثر من،العربية المتحدة
مؤسسة مصاعد من الوصول إلى المكانة الرائدة التي تحتلها حاليًا
بفضل نجاحاتها المتعددة والنهج االبتكاري الذي تتبناه على الدوام
 جمعة المزروعي.د

Thanks to Allah’s Grace, Massaed is proud of its excellent
record in the execution of ranking projects throughout UAE
for more than 10 years. Thanks to its various successes and
ever-innovative approach, Massaed was able to reach its
current leading position.

“MASSAED” FOUNDER
Dr. Jumah Rashid Al Mazrouie founded
the company in 2008, and he had only 11
workers for the installation of elevators,
as a subcontracting company with highly
skilled labor.
The idea of Establishing a national company that
specializes in the installation, maintenance and supply
of the elevators, under the name of « MASSAED»,
after it was discovered that the UAE market is almost
free of the Local companies specialized in the
installation of elevators, and he realized the existence
of a gap between the large projects and skilled labor,
and he was able within a short period of time to
achieve success and move to the world through the
implementation of major projects in Gulf, Asian and
African countries.
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“مؤسس “مصاعد

Dr. Jumah Al Mazrooie

 جمعة راشد المزروعي المؤسسة.أسس د
ً  عام11  وكان يعمل لديه،2008 عام
ال فقط في
تركيب المصاعد كمؤسسة تقوم بتولي
بيد عاملة تتمتع بالمهارة
ٍ تنفيذ العقود
العالية
وجاءت فكرة تأسيس مؤسسة وطنية تختص بتركيب
 بعدما اكتشف،» باسم «مصاعد،وصيانة وتوريد المصاعد
أن السوق اإلماراتية شبه خالية من الشركات الوطنية
 والحظ وجود فجوة بين،المتخصصة في تركيب المصاعد
 وتمكن خالل فترة،المشاريع الضخمة والعمالة الماهرة
وجيزة من تحقيق النجاح واالنطالق إلى العالمية من خالل
تنفيذ مشاريع كبرى في دول خليجية وآسيوية وإفريقية
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نظرة عامة عن مؤسستنا
أسست مؤسسة “مصاعد” في عام  2008في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وهي مؤسسة رائدة في مجال توفير حلول تصميم المصاعد
والساللم المتحركة وتوريدها وتركيبها وصيانتها وإصالحها
وتحديثها
تتخذ المؤسسة من دبي مقرًا لها ،وقد
اتسعت أعمالها لتشمل جميع أنحاء دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تمتلك
المؤسسة فروعًا في أبوظبي والعين ورأس
الخيمة والفجيرة ،هذا باإلضافة إلى التوسع
َّ
حققته المؤسسة على الصعيد
الكبير الذي
العالمي منذ عام  2011ليشمل عمان والمملكة
العربية السعودية والعراق وسيشل وإثيوبيا
ونيجيريا وغانا والسنغال ،باإلضافة إلى العديد
من البلدان األخرى في قارتي آسيا وإفريقيا
تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة في السوق
المحلي والعالمي ،وذلك من خالل تقديم
حلول مبتكرة ومتميزة لمجموعة كبيرة
ومتنوعة من القطاعات ،من بينها قطاعات
النفط والغاز الطبيعي والضيافة والرعاية
الصحية والعقارات والتصنيع ،باإلضافة إلى
المشاريع التجارية والسكنية

تلقت مؤسسة “مصاعد” دعمًا وتحفيزًا
كبيرين من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريع
الشباب ،وصندوق خليفة و مؤسسة سعود
بن صقر لتنمية مشاريع الشباب  ،وهو األمر
الذي ساهم في تحقيق رؤية قادتنا في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
وتسعى مؤسسة “مصاعد” على الدوام إلى
تقديم منتجات وخدمات للمصاعد والساللم
المتحركة ذات مستوى عالمي يتجاوز توقعات
عمالئها ،مع االلتزام بمعايير الجودة والسالمة
باعتبارها الركيزة األساسية ألعمالها

OUR COMPANY OVERVIEW
MASSAED, established in 2008 in United Arab Emirates,
is a solution provider for design, supply, installation,
maintenance, Repair and Modernization of Elevators and
Escalators.
trustworthy reputation in the local
and international markets.
MASSAED has received great
support and motivation from Sheikh
Mohamed Bin Rashid Establishment
for Young Leaders (SME) , Khalifa
Funds & RAK SME , which resulted
in achieving the vision of our great
leaders in UAE.
MASSAED always strive to exceed
its client’s expectations by providing
world class products and services
while standing on Quality and
safety as the foundation pillars of its
operations.
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Headquartered in Dubai, the
company expanded its operations
locally to all over UAE with offices
in Abu Dhabi , Al Ain , Ras Al
Khaimah and Fujairah , as well as
internationally in 2011 to Oman,
KSA, Iraq, Seychelles, Ethiopia,
Nigeria, Ghana, Senegal, and many
other countries in Asia and Africa
continent.
Providing solutions to the vast
range of industries – from Oil & Gas
to Hospitality, Health care to Real
Estate, Manufacturing to Commercial
& Residential projects – the
company has gained a reliable and
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OUR TEAM
We are actively achieving development in construction field
generally and lifting in particular, thanks to efforts made by a
very distinguished team throughout these years able to take
the responsibility of carrying out projects of high quality to
the satisfaction of our clients.
We are absolutely aware of the
obstacles facing the Sector. We
are proud as well of our hard
working team who spared no
efforts over these years to ensure
the implementation of projects
with unique quality to our clients’

satisfaction. In light of the significant
changes in our infrastructure,
expansion of works in the sector
of elevators and the increase of
employees’ number, Massaed team
is looking forward to bright future.

160+

160+

10+

10+

100+

100+

TEAM WORK

NATIONALITIES

SKILLED WORKERS
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فريق عمل

جنسية

فريق عملنا
نحن نحقق تطورا حثيثا في قطاع اإلنشاءات بشكل عام والمصاعد
 بجهود فريق العمل متميز خالل هذه السنوات على، بشكل خاص
ضمان تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية ترضي عمالئنا

وأعمال التوسع في قطاع المصاعد والزيادة
” يتطلع فريق “مصاعد،في أعداد الموظفين
إلى مستقبل زاهر

.ونتفهم تمامًا المشكالت التي تواجه القطاع
كما نفخر كذلك بالعمل الدؤوب الذي أبداه
فريقنا على مدار هذه السنوات لضمان تنفيذ
 وفي.مشاريع ذات جودة متميزة تُرضي عمالئنا
ضوء التغييرات الكبيرة في بنيتنا التحتية

عمالة ماهرة
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2015

مسيرتنا في سطور

 ضمن برنامج المئة لتصنيف24 الحصول على مرتبة
الشركات المتوسطة في إمارة دبي

2008 منذ تأسيس مؤسسة مصاعد في سنة
حققت المؤسسة العديد من النقالت النوعية
في العمل واالنجازات

Rated as 24th in SME100 Award in Dubai

2014

OUR JOURNEY
LINES
Since its incorporation in 2008,
Massaed have realized considerable
steps in the work and the
achievements.

افتتاح إدارة قسم “ التحديث “ في مؤسسة مصاعد

Opened Modernization Department in MASSAED

2013

إبرام اتفاقيات الصيانة السنوية من شركات وطنية كبرى
مثل موانئ دبي وطيران االمارات

Secured Annual Maintenance Contracts with Local
Key Clients like DP World & Emirates Group

2012

توقيع اتفاقية تفاهم مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان لتوفير
خصومات لعمالئها وموظفيها
Signed MOU with Sheikh Zayed Housing
Programme to provide discounts

2011

 وتوقيع أول، تشكيل فريق الصيانة لتقديم خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية
اتفاقية دولية لتوريد المصاعد وتركيبها لمشروع منتجع سافوي ريزورت اند سبا في
سيشيل

Established Team of Maintenance to provide corrective & preventive
maintenance services , also first international lifts supply & installation
project agreement signed for Savoy Resort & Spa in Seychelles

2010

توقيع شراكة مع شركة ميترون إس أيه األوروبية لتصبح مؤسسة
مصاعد الوكيل الوحيد لها في دولة االمارات العربية المتحدة
Partnered and became MASSAED as a Sole Agent of
METRON S.A

2009

 أمتار في الثانية8 تركيب مصاعد ذات سرعة عالية تبلغ

2018

الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة
مصاعد في االمارات

10th Anniversary of MASSAED
Establishment in UAE

2017

إبرام اتفاقية توريد وتركيب مصاعد لذوي
االحتياجات الخاصة لوزراة التربية والتعليم في
دبي واالمارات الشمالية
Secured Handicapped Lifts Supply &
Installation Contract for Ministry of
Education in Dubai and North UAE

Installed the highest lift speed reaching to 8 meters per second

2008
 عامال فقط11 تأسيس “مصاعد” التي كانت تتألف من

Established MASSAED in 2008 with 11 Workers Only

16

2016

 موظف في مؤسسة مصاعد100+ أكثر من

Reached more than 100+ Employees
in MASSAED
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OUR CORE VALUES
Values of our company play an essential vital role.
Our basic value and principles are centered on:

SAFETY & ENVIRONMENT

The safety requirements matches the local
and international standards.

QUALITY

Provide the exceptional quality that exceeds
the clients’ expectations.

OUR MISSION
Our Mission is to provide our clients
with Quality & Safety Service in
Installation & Maintenance of Elevators
& Escalators.

OUR VISION
To be the market leader in the
Elevators & Escalators Engineering
Industry locally and international
both.
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قيمنا األساسية
 وتتمحور قيمنا، تلعب قيم المؤسسة دورا حيويا ال غنى عنه
: ومبادئنا األساسية في

السالمة والبيئة

توافق منتجاتنا مع متطلبات السالمة وفق المعايير
المحلية والدولية

الجودة

نوفر جودة استثنائية تتجاوز توقعات العمالء

مهمتنا
تهدف مؤسسة “مصاعد” إلى تقديم الخدمات
بأعلى مستوى من الجودة والسالمة في مجال
تركيب وصيانة المصاعد والساللم المتحركة

SPEED

To provide timely services without
compromising on safety and quality of the
project.

السرعة

ُنقدم الخدمات في الوقت المناسب دون اإلخالل بمعايير
السالمة والجودة في المشروع

رؤيتنا
أن نصبح المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع
هندسة المصاعد والساللم المتحركة على
الصعيدين المحلي والدولي

CUSTOMER SATISFACTION

Our customer centric approach keeps our
customers always on priority. We earn the
trust by timeliness delivery of our projects and
providing after sales services.

رضا العمالء

 حيث ُي َعد رضا عمالئنا،نتبنى نهجًا متمركزًا حول العمالء
ً أولوية ال نرضى عنها بدي
 ونحن نكتسب ثقة عمالئنا.ال
ُ من خالل تنفيذ المشاريع ضمن
،األطر الزمنية المحددة
باإلضافة إلى تقديم خدمة ما بعد البيع
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MASSAED AT A GLANCE

لمحة عن مصاعد

With the help of God Almighty then the entire MASSAED Teams
efforts and hard work, the business has remarkably grown in a
short span of time.

100+
Well Trained
Engineers & Technicians

Installation
of one of
the highest
speed of
Elevator
8 M/S

50+
International Projects

20

1000+
Elevators Supplied
& Maintained

”بفضل من اهلل تعالى ثم جهود فريق العمل في مؤسسة “مصاعد
 استطاعت المؤسسة تحقيق نمو مطرد خالل فترة،وسعيهم الدؤوب
قصيرة

أكثر من

10 YEARS
Local
Leadership
in Elevators
& Escalators
Engineering

100

مهندس وفني مؤهلين
ومدربين جيدًا

100%

National Establishment

Sole Agent of

METRON SA Greek in
United Arab Emirates

Certified ‘A’ Rated
company in Dubai
SME

5
Branch offices in UAE

تركيب
واحد من
أسرع
المصاعد

1000+

50+
مشروعًا عالميًا

من الريادة
المحلية في
مجال هندسة
المصاعد
والساللم
المتحركة

مصعد تم توريده
وصيانته

100%

مؤسسة وطنية

8 M/S

 سنوات10

الوكيل الوحيد

“ شركة معتمدةA” كإحدى
حاصلة على التصنيف
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في دبي

5

لشركة ميترون إس إيه اليونانية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

فروع في دولة اإلمارات
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OUR INTERNATIONAL REACH

أنشطتنا الدولية

In 2011, MASSAED has started its international operations by
handling and delivering the extensive modernized products &
services to more than 10 countries across the Asian & African
continents.

 أنشطتها الدولية من خالل تقديم منتجات2011 بدأت مؤسسة “مصاعد” في عام
 دول في قارتي آسيا وإفريقيا10 وخدمات حديثة متكاملة في أكثر من

BURKINA FASO

بوركينا فاسو

22

SENEGAL

السنغال

IVORY COAST

ساحل العاج

GHANA

غانا

CHAD

تشاد

NIGERIA

نيجيريا

ETHIOPIA
إثيوبيا

SEYCHELLES

سيشيل

OMAN

عمان

KSA

المملكة
العربية
السعودية

AFGHANISTAN

أفغانستان

IRAQ

العراق

SYRIA

سوريا
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PROUD MEMBERS

أعضاء فخوريون

تفخر مؤسسة مصاعد باإلنتماء الى مؤسسات
وطنية تدعم مشاريع الشباب في دولة االمارات
مثل :مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع
الشباب وصندوق خليفة لتطوير المشاريع
ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع
الشباب الذي كان لهم الفضل بعد اهلل في دعم
“ مصاعد “ لتكون من الشركات المؤثرة محليا
وعالميا

تأسس صندوق خليفة في يونيو  2007بموجب
القانون رقم  14لعام  2005كهيئة تنمية
اجتماعية واقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي،
وذلك بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المستقلة وغير الربحية .والغرض
من إنشاء الصندوق هو المساهمة في تطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو
ظبي من خالل غرس وتعزيز ثقافة االستثمار
بين المواطنين اإلماراتيين ،فض ً
ال عن تشجيع
ودعم المشاريع االستثمارية الصغيرة
والمتوسطة في اإلمارات .وقد بدأ صندوق
خليفة بإجمالي رأس مال قدره  300مليون
درهم إماراتي ،وتمت زيادته تدريجيًا ليصل إلى
 2مليار درهم إماراتي وليغطي جميع أنحاء
.دولة اإلمارات العربية المتحدة
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Massaed is proud to be one of the national
corporations supporting youth projects in
UAE such as: Mohammed Bin Rashid Fund for
SME, Khalifa Fund for Enterprise Development
and RAK SME who were credited, After Allah,
with supporting “Massaed” to be one of
the influential companies on the local and
international levels.

تأسست مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2002
كفرع مستقل ومتكامل الخدمات منبثق عن
دائرة التنمية االقتصادية في دبي .وقد جاء
تأسيسها لكي تصبح رافدًا حيويًا يو ّفر الدعم
والمعلومات واالنتشار لقطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة الناشئة
وبصفتها أحد ركائز التطور االقتصادي في
دبي ،تهدف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى توفير
الدعم لرواد األعمال في جميع مراحل تطوير
مشاريعهم .تحرص مؤسسة محمد بن راشد
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على
مساعدة رواد األعمال الناشئين ،وتستهدف
توفير الدعم الالزم لمواطني دولة اإلمارات
العربية المتحدة في جميع خطوات تأسيس
أعمالهم ،بدءًا من التخطيط للحصول على
الموارد المالية ،وتبسيط اإلجراءات الرسمية،
ووصوالً إلى مساعدتهم في تأسيس أعمالهم
من البداية حتى اكتمال المشروع .ويأتي ذلك
من منطلق أن المؤسسة تعتبر نفسها
شريكًا في تطوير األعمال ،ما يجعلها ال تدخر
جهدًا في تقديم النصح واإلرشاد في كل ما
.يتعلق بخطوات وإجراءات إطالق المشاريع

تم تأسيس برنامج سعود بن صقر لدعم
مشاريع الشباب ؛ بهدف تحقيق رؤية ترمي إلى
تعزيز روح المبادرة لدى الشباب اإلماراتي،
ويشجع البرنامج بشكل خاص األنشطة التي
تبث روح المبادرة لدى الجيل اإلماراتي الجديد،
وذلك من خالل تفعيل استثمارات جديدة،
ودعمها ،وتطويرها في قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

RAK SME has been established
to support young projects with the
aim of achieving a vision aimed
at promoting entrepreneurship
among Emirati youth. The
program specifically encourages
entrepreneurial activities of the
new UAE generation by activating,
supporting and developing new
investments in the small enterprise
sector and medium.

Established in 2002, Dubai SME
was created as an integrated
division of the Department of
Economic Development (DED). It
was developed as a resource for
support, information and outreach
for the growing small and medium
enterprise sector.
As one of the main pillars of Dubai’s
economic success, Dubai SME
aims to support entrepreneurs in
all phases of their development.
Helping New Entrepreneurs Dubai
SME is tasked to provide UAE
Nationals with support in everything
from planning your finances,
simplifying official procedures to
helping them establish the business
from the start to execution. Acting as
the business development partner,
Dubai SME guides through the steps
and procedures required to start the
enterprise.

Khalifa Fund was established in
June 2007, by the virtue of the
(Law 14 of 2005), as a Socio
Economic Development agency of
the Government of Abu Dhabi for
independent Non Profit Small and
Medium Enterprises (SMEs). The
purpose of establishing the fund is
to help develop local enterprises in
Abu Dhabi by instilling and enriching
the culture of investment amongst
UAE nationals, as well as encourage
and support small to medium-sized
investments in the Emirate. Khalifa
Fund started with a total capital of
AED 300 million, which was gradually
increased to AED 2 billion and
covering all the UAE.
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COLLABORATION WITH
HOUSING PROGRAMS IN UAE
Massaed has collaborated with many national housing
programs in order to promote the enhanced efforts to
provide the adequate housing for UAE citizens by giving
special discounts to these programs’ members and
employees as part of our ongoing efforts in social support.
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التعاون مع برامج اإلسكان في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
تعاونت مؤسسة مصاعد مع العديد من برامج اإلسكان الوطنية من
أجل تعزيز الجهود المبذولة لتوفير المسكن المناسب للمواطنين
في دولة االمارات العربية المتحدة من خالل توفير خصومات خاصة
لمنتسبي وموظفي هذه البرامج وذلك كجزء من جهودنا المستمرة
في الدعم االجتماعي

27
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AWARDS &
RECOGNITIONS

الجوائز و
شهادات التقدير

2015

2015

MOHAMMED BIN RASHID
AWARD for Young Business
Leaders as “Best Existing
Business in the Trading Sector”

جائزة محمد بن راشد لدعم
- مشاريع الشباب بوصفها
أفضل مشروع قائم في قطاع
التجارة

2015

2015

MASSAED ranked 24th as
one of the top 100 SME’s
list in Dubai out of the 4500
nominations
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SH
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MASSAED Founder ranked
23th in Forbes Middle East
- BUSINESS LEADERS
INSPIRING THE UAE for - The
Leading Young Entrepreneurs

S

TE
RA

2015

جاءت مؤسسة “مصاعد” في المركز
 شركة100  بوصفها واحدة من أفضل24
4500 صغيرة ومتوسطة في دبي من
شركة كانت مرشحة لنيل الجائزة

ﻷ ﻛ ﺜـ

2015
23 جاءت مؤسس “مصاعد” في المركز
- في تصنيف فوربس الشرق األوسط
لريادة األعمال في دولة اإلمارات
 رواد األعمال- العربية المتحدة عن
األكثر إبداعا

2016
MASSAED received a “Highly
Commended” of “Business
Leader of the Year Award” for the
Gulf Capital SME Awards

2016
MASSAED ranked ( Bronze
Category ) in Dubai Police for
Approved Vendors

2018
MASSAED received appreciation
from Dubai Municipality for
Corporate Social Responsibility
in 2018 as participant in One Hour with Laborer

2016
حصلت مؤسسة “ مصاعد “على
الثناء لجائزة “ أفضل رجل أعمال
ضمن جوائز مؤسسة محمد بن
راشد لدعم مشاريع الشباب

2016
حصلت مؤسسة “ مصاعد “ على
) تصنيف ( الفئة البرونزية
المعتمدة بشرطة دبي ضمن
تقييم الموردين

2018
حصلت مؤسسة “ مصاعد “ على
تقديرمن بلدية دبي لمساهمة
موظفي “ مصاعد “ االجتماعية
 ساعة مع عامل- في حملة
النظافة
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منتجاتنا

OUR PRODUCTS

المصاعد الهيدروليكية
HYDRAULIC LIFTS

المصاعد الكهربائية
TRACTION LIFTS

هيكل معدني (مصاعد داخلية أو خارجية(
)METALLIC SHAFT (INTERNAL OR EXTERNAL LIFTS

مصاعد الشحن
CARGO LIFTS

المصاعد الخدمية الصغيرة
DUMBWAITERS

كرسي الدرج المتحرك
CHAIR LIFT

الساللم المتحركة والمشايات الكهربائية
ESCALATORS & WALKWAYS
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المصاعد الهيدروليكية
ت َُعد المصاعد الهيدروليكية هي الخيار المثالي للمباني ذات
االرتفاع المنخفض والمباني السكنية (التي يصل ارتفاعها
إلى  6طوابق) ،حيث تكون تكاليف تركيب المصاعد
منخفضة .ويستخدم هذا النظام ضغط الزيت

HYDRAULIC LIFT
Ideal Choice for low and residential buildings
(up to 6 floors), with low installation cost. The
System uses oil pressure.

Shoes
Oilers
Piston

Piston

Pump

Motor

Hydraulic Valves
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TRACTION LIFTS

المصاعد الكهربائية

With Machine Room or Machine Room Less

مع غرفة محرك أو بدون غرفة محرك

Usually selected for multi-floor and high rise
buildings or shopping malls with high usage
frequency. Technologically state-of-the-art,
traction lifts are most suitable solution because
of their high speed, advanced technology and
low energy consumption.
MASSAED can provide you solutions for each
case, even in situations where there is no
shaft by constructing a metallic frame on the
external surface of your building

يتم اختيار هذا النوع من المصاعد عاد ًة في المباني متعددة
ُسجل
ِّ الطوابق أو المباني الشاهقة أو مراكز التسوق التي ت
 وت َُعد مصاعد الكهربائية هي الحل.نسبة استخدام مرتفعة
األمثل نظرًا إلى سرعتها العالية وتقنيتها المتقدمة
واستهالكها المنخفض للطاقة
تستطيع مؤسسة “مصاعد” أن توفر لك حلوالً تناسب جميع
 حتى في الحاالت التي ال يتوفر فيها بيت،احتياجاتك
 وذلك من خالل إنشاء إطار معدني على السطح،للمصعد
الخارجي للمبنى.

Ropes

Geared Machine
Gearless Motor

Guide Shoes

Guide Shoes
Safety Gear

Oilers

Safety Gear
Oilers
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METALLIC SHAFT
(INTERNAL OR EXTERNAL LIFTS)
•
•
•
•
•
•
•
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Top class aesthetic result
Powder-coating colors range collection
available based on the customer requirements.
Variety of external facing: metal sheet painted
in colors collection or glass
Full technical documentation
Suitable for indoor & outdoor installation
Compatible with complete system of Hydraulic
& Traction Lift (Machine Room Less)
Production capability of design and
manufacture combination based on the site
condition

هيكل معدني
()مصاعد داخلية أو خارجية
تشطيبات رائعة ذات مستوى راقي
متوفرة بألوان متعددة تتماشى مع األذواق
 ألواح معدنية:مجموعة متنوعة من الواجهات الخارجية
ذات دهانات بمجموعة األلوان أو بالزجاج
حزمة شاملة من الوثائق الفنية
صالحة للتركيبات الداخلية والخارجية
تتماشى مع أيًا من أنظمة الهيدرولكية ومصاعد
( الكهربائية ( بدون غرفة محرك
القدرة على العمل في مختلف التصميم والقياسات
حسب متطلبات الموقع
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CARGO LIFTS
The lift capacity of carrying materials or goods
is more significant than speed and luxury for
cargo lifts. Generally, they are used in places
which cargo carrying is very exhaustive such
as factories, warehouses, and shopping
centers. Systems for this type of cargo lifts may
be preferred as mechanical or hydraulic

مصاعد الشحن
ت َُعد قدرة مصاعد الشحن على حمل المواد أو البضائع أكثر
، وبصفة عامة.أهمية من سرعتها أو تصميمها الفخم
ُستخدم هذه المصاعد في األماكن التي تكون فيها
ت
َ
 مثل المصانع،عمليات نقل البضائع ذات أهمية كبيرة
فضل استخدام األنظمة
َّ  و ُي.والمخازن ومراكز التسوق
الميكانيكية أو الهيدروليكية في هذا النوع من مصاعد
الشحن

Structure
Structure
Piston
Chains
Sling

Platform
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DUMBWAITERS
This lift type is also known as service elevator
and usually smaller in sizes. Dumbwaiter’s
cabin and doors should be preferred as
stainless covered for the sake of hygiene
purposes. It is normally used to transfer dining
/ kitchen equipment in hotels, restaurants,
and villas. Carrying capacities of dumbwaiters
varies from 50 kg up to 300 kg

المصاعد الخدمية الصغيرة
 وهي عاد ًة،تُع َرف هذه المصاعد أيضًا باسم مصاعد الخدمة
ويفضل أن تكون مقصورة هذه
.ما تكون صغيرة الحجم
َّ
،المصاعد وأبوابها ُمغطاة بطبقة من الفوالذ المقاوم للصدأ
ُستخدم هذه
 وعاد ًة ما ت.وذلك ألغراض الصحة العامة
َ
المصاعد في نقل الطعام ومعدات المطبخ في الفنادق
 وتتراوح القدرة االستيعابية للمصاعد.والمطاعم والفيالت
 كجم300  إلى50 الخدمية الصغيرة من

Motor / Motor Base

Cabin / Cabin Sling

Guide Rails

Ropes

Landing Doors

Counterweights / CW Sling
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CHAIR LIFT
Chair Lifts are usually for the elderly or the
people suffering from difficulties in climbing
stairs. It provides users to have more
convenient and easy movement with high level
of safety. These types of lifts do not consume
larger space of the tray and no special drilling
and cracking is required. It can also be easily
operational on batteries in case of power cut
off.

42

كرسي الدرج المتحرك
تصمم مصاعد الكراسي عاد ًة لكبار السن أو لألشخاص
َّ
 حيث تُو ِّفر،الذين يعانون من صعوبات في صعود الس َّلم
للمستخدمين القدرة على الحركة بقدر أكبر من الراحة
 وال تشغل هذه األنواع من المصاعد.والسهولة واألمان
مساحة كبيرة من الدرج وال تتطلب أعمال حفر أو تكسير
 ويسهل أيضًا تشغيلها باستخدام بطاريات في حال.خاصة
انقطاع التيار الكهربائي.
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الساللم المتحركة
والمشايات الكهربائية
الساللم المتحركة والمشايات الكهربائية هي األنظمة التي
تعمل بالكهرباء ،وتقوم بنقل األشخاص إلى الطابق األعلى
أو األسفل دون الحاجة إلى استخدام الدرج .وعاد ًة ما
ُستخدم الساللم المتحركة والمشايات الكهربائية في
ت
َ
مراكز التسوق والفنادق والمطارات ومحطات مترو األنفاق
ُقدم شركة “مصاعد”
والقطارات .وعالوة على ذلك ،ت ِّ
تصميمات خاصة وقياسية للساللم والمشايات الكهربائية،
وذلك حسب حالة المبنى واحتياجات العمالء
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& ESCALATORS
WALKWAYS
Escalators and walkways are the systems
that operate electrically and are continuously
moving staircase that transports the people
to one upper or lower floor without stepping.
They are commonly used in shopping malls,
hotels, airports, subways and train stations.
MASSAED creates special and standard
designs for escalators & walkways as to the
building condition & customers’ needs
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تطبيقا تنا
OUR APPLICATIONS

المصاعد المنزلية

المصاعد الخارجية

المصاعد التجارية

المصاعد البانورامية

مصاعد المستشفيات

صممت هذه المصاعد خصيصًا لالستخدام
ِّ
 وتتوافق هذه،السكني الفردي والخاص
المصاعد مع العديد من المعايير وقواعد
السالمة التي تعمل على تنظيم هذه الفئة
 وتقوم المؤسسة بتوريد.من المصاعد
وتركيب المصاعد المنزلية مع ضمان
استيفائها لجميع متطلبات قواعد السالمة
المحلية والدولية

المصاعد الخارجية يتم تركيبها بالخارج وعادة
تكون كبائن المصاعد الخارجية مصنوعة من
الهيكل المعدني المقوي وألواح زجاجي التي
يتم تصميمها بكثير من االشكال واألفكار
المتنوعة التي تتناسب مع الكثير من
الديكورات المختلفة سواء ديكورات حديثة او
ديكورات كالسيكية ليمكنك االختيار من
بينها لديك كما توفرمؤسسة مصاعد
مهندسين ومتخصصين التصميم لعمل
تصميمات مخصوصه بالطلب بناءًا على رغبة
العميل

،ُي َعد توريد مصاعد ركاب عالية المستوى
باإلضافة إلى القدرة االستيعابية للمصعد
وسرعته من العوامل األكثر أهمية التي يجب
 ويتم تصميم.مراعاتها في مصاعد الركاب
مقصورات المصاعد وتخصيصها حسب
 وباإلمكان تصميم مصاعد.متطلبات العمالء
الركاب لتعكس مجموعة واسعة من مظاهر
 وذلك باستخدام أحدث،األناقة والفخامة
التقنيات المتطورة

تكمن السمة األساسية التي تُم ِّيز المصاعد البانورامية عن غيرها من المصاعد األخرى في
 ونظرًا الحتواء المصعد على جوانب.تصميم جانب واحد أو أكثر من جوانب المقصورة من الزجاج
 فإنه يوفر متعة بصرية للمستخدمين الذين يشعرون بقدر أكبر من الراحة واالسترخاء،زجاجية
 وت َُعد المصاعد البانورامية من شركة “مصاعد” هي الخيار األمثل في.مقارنةً بالمصاعد األخرى
 حيث تُضفي على،المراكز التجارية ومراكز التسوق وأماكن الترفيه والفنادق والمطاعم وغيرها
 ومن. شخصًا21 أشخاص و4  وتتراوح القدرة االستيعابية لهذه المصاعد بين.المكان مظهرًا رائعًا
 وهو األمر،بين المزايا األخرى للمصاعد البانورامية هي إمكانية تركيبها داخل المبنى أو خارجه
 وتأتي المصاعد البانورامية في.الذي يتيح ميزة إضافية الستخدام المساحة داخل المبنى
أشكال عديدة دائرية ومربعة وأشكال أخرى حسب تصميم المبنى

تركيب مصاعد المستشفيات غالبًا في
منشآت مثل المراكز الطبية ومراكز الرعاية
الصحية المجتمعية والمستشفيات ودور
 وتأتي أحجام هذه المصاعد.الرعاية والتمريض
حسب المعايير التي تتضمن سرير طبي
 وتكون،واحد مع مرافق واحد على األقل
 ويجب.أبوابها أوسع من أبواب المصاعد األخرى
تصميم األجزاء الداخلية للمقصورة الخاصة
بمصاعد المستشفيات بما يتوافق مع التدابير
واالحتياطات الصحية

HOME LIFTS

EXTERNAL LIFTS

COMMERCIAL LIFTS

PANORAMIC LIFTS

HOSPITAL LIFTS

These elevators are designed
especially for a single private
residence use, having multiple
standards & safety codes that
are published exactly to regulate
this category of lifts. We supply &
install all types of Home Elevators
that is guaranteed to meet all
local and international safety code
requirements.

The exterior elevators will be installed
outside. The external elevators’
cabins are usually made of solid steel
structure and glass panels designed
in many forms and with several ideas
that match various decorations styles,
whether modern or classic ones,
from which you have the chance to
choose. Massaed provides engineers
and designers to create customized
designs upon request of the client.

Supplying the high-class elevator,
carrying capacity of elevator, and
elevator with running speed are some
of the most significant elements that
should be considered for passenger
elevators. Lifts cabins are decorated
and customized as per the clients
requirements. Passenger lifts may
present a wide variety of stylishness
and quality of visual as being able
to be designed in various fields,
by consideration of the advanced
technology.

The most well-known feature of panoramic lifts that differentiates them from
other lift models is that one or few walls of cabin is made of glass. Because
of glass walls, the lift offer great visual pleasure to their users, they are more
relaxing comparing to the others. Panoramic Elevators is mostly preferred for
business centers, shopping malls, entertainment centers, hotels restaurants,
etc giving them a god interior look. They have varied carrying capacities from
4 persons to 21 persons. Additional feature of panoramic elevators is the
ability of being mounted both outside and inside the construction. Thus this
facility produces additional benefit for the usage space inside the construction
shafts. The models of panoramic lift could be of various structures like round,
square, etc. as considering posture of construction.

Hospital elevators are mostly
installed in buildings such as medical
centers, community health care
centers, hospitals and nursing home.
Hospital elevators sizes should be in
standards that at least one stretcher
and one companion may go into,
and their doors are wider than the
other varieties. The cabin’s interiors
of hospital elevators should be well
designed as per hygiene rules and
health precautions.
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OUR SERVICES
MASSAED provides a complete range
of services for all types of Elevators &
Escalators in both local and international
regions. The services include:

خدماتنا
توفر مؤسسة “مصاعد” مجموعة متكاملة
من الخدمات لجميع أنواع المصاعد والساللم
الكهربائية على الصعيدين المحلي
 وتشمل خدماتنا ما يلي.والدولي

التصميم
DESIGN

التوريد
SUPPLY

التركيب
INSTALLATION

الصيانة
MAINTENANCE

اإلصالح والتحديث
REPAIR &
MODERNIZATION
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DOORS

Automatic

األبواب

Key Button

Semi Automatic

DESIGN
Elevators and Escalators are designed based on site
requirements and project specifications , taking into
consideration important factors like : capacity , building height
(number of stops) , and number of persons travelling between
the floors , as well as usage by the client.
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Door Colour

Frame Colour

CABINS

Celling

كابينة

Key Button

Sides

Handrails

Floor

التصميم
يتم تصميم المصاعد والساللم المتحركة طبقًا لمواصفات المبنى مع األخذ
، )  ارتفاع المبنى ( عدد الوقفات،  الحمولة: بعين االعتبار عوامل مهمة مثل
باإلضافة الى عدد األشخاص المتنقلين بين كل طابق وفترات االستخدام
المتوقعة من قبل العميل
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1000+

وحدة تم توريدها وتركيبها
UNITES SUPPLIED &
INSTALLED

معتمدة من قبل الدفاع
المدني
APPROVED BY CIVIL
DEFENSE

3

أشهر مدة التوريد
MONTHS DELIVERY
PERIOD

أفضل خدمة ما بعد البيع
BEST “AFTER SALE”
SERVICE

SUPPLY

التوريد

MASSAED company supply all types of
Elevators like commercial, cargo, residential,
dumbwaiters, as well as Escalators from a
standard solution covering the most common
requirements, up to fully customized solutions
to meet any customer’s requirement. Given
that quality is of extreme importance, we have
carefully selected the brands to ensure our
products are safe, durable and dependable.

،تقوم مؤسسة “مصاعد” بتوريد جميع أنواع المصاعد
 المصاعد التجارية ومصاعد الشحن والمصاعد:مثل
 باإلضافة إلى،السكنية والمصاعد الخدمية الصغيرة
الساللم الكهربائية ذات الحلول القياسية التي تغطي
خصصة من
َ الم
ُ  وكذلك الحلول،المتطلبات األكثر شيوعا
 ونظرًا ألن مستوى.أجل تلبية كافة احتياجات العمالء
 فقد اخترنا العالمات،الجودة يمثل أهمية قصوى لنا
 وذلك لضمان الحفاظ،التجارية التي نستخدمها بعناية
على سالمة منتجاتنا وجودتها ومتانتها

Massaed is committed to supply its products in
record times after manufacturing and shipping
processes. Moreover, Massaed is committed
to supply elevators and escalators to the
construction sites to fulfill the Main Contractor’s
needs.

تلتزم مؤسسة مصاعد بتوريد منتجاتها في أوقات
قياسية بعد عمليات التصنيع والشحن وااللتزام بتوريد
المصاعد والساللم المتحركة لمواقع البناء لتلبية
احتياجات المقاول الرئيسي.
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فريق مهني ذو خبرة متخصصة في
خدمة التركيب الميكانيكي
والتشغيل
PROFESSIONAL & EXPERT
TEAMS IN MECHANICAL
INSTALLATION & TESTING
COMMISIONING

فحص مجاني بواسطة شركة
طرف ثالث قبل التسليم
FREE 3RD PARTY
INSPECTION BEFORE
HANDING OVER
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Company Profile

METRON S.A

ميترون

Metron was founded in 1995. Company’s main field of
expertise is the design and construction of complete
elevator systems. Several years of experience in the sector,
combined with extensive know-how have established
Metron in 42 international markets as one of the fastest
growing elevator companies.

Several years of experience in the
sector combined with the capability
of strategic response to the diverse
conditions of the contemporary
competitive environment has resulted
in Metron’s successful consolidation
in more than 45 international
markets, with international sales
accounting for more than 80% of its
annual turnover.
Regarding its facilities, Metron’s
headquarters in the industrial area
of Serres, Greece are located in a
privately owned area of 36,000 m2,
including 15,000 m2 of production
facilities and additional 1,000 m2
of administration offices, research,
training and development buildings.

For the manufacturing of its products,
characterized by increased technical
and aesthetic requirements, Metron
invests constantly not only in modern
mechanical equipment but also
in highly educated and trained
workforce.
Characterized by its reliability both
as a product characteristic and as a
corporate practice, Metron aims at
long-term & trustworthy relationships
with partners that share the same
values with them: Respect, Integrity,
Creativity and a passion for design.
Massaed Installation of Elevators
& Escalators is Metron’s exclusive
agent for the U.A.E market.

Metron products have been credited with reliability and
safety through constant evaluations and certifications.
Since 2000, Metron has applied a quality management
system according to the EN ISO 9001:2000 standard.
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َّ
وتتمثل خبرة الشركة الرئيسية
. 1995 تأسست شركة ميترون في عام
 وبفضل ما تتمتع به.في تصميم أنظمة المصاعد المتكاملة وتركيبها
 باإلضافة إلى الدراية،الشركة من سنوات خبرة طويلة في القطاع
 استطاعت شركة ميترون أن تحتل مكانة رائدة في،الفنية المتخصصة
ِّ  سوقًا دولية بصفتها واحدةً من الشركات المتميزة التي ت42
ُحقق
نمو َا سريعًا ال مثيل له

تحرص شركة ميترون على االستثمار في
المعدات الميكانيكية الحديثة وكذلك في
 وذلك حتى،والمد َربة
ُ القوة العاملة المؤهلة
تتمكن من تصنيع منتجات الشركة التي
تتسم بمستوى مرتفع من المتطلبات الفنية
والجمالية
 بما تتميز به من موثوقية،تستهدف ميترون
على مستوى خصائص المنتجات وممارسة
 إقامة عالقات طويلة األجل مبنية،الشركات
على الثقة مع شركاء يؤمنون معها بقيم
 و.االحترام والنزاهة واإلبداع وشغف التصميم
مؤسسة “مصاعد” لتركيب المصاعد والساللم
المتحركة هي الوكيل الحصري لشركة
ميترون في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تتمتع شركة ميترون بمكانة رائدة في أكثر
 سوقًا عالمية مع مبيعات دولية تتجاوز45 من
 وذلك، من إجمالي المبيعات السنوية80٪
بفضل ما تمتلكه الشركة من سنوات خبرة
 باإلضافة إلى قدرتها،طويلة في القطاع
الكبيرة على التعاطي االستراتيجي مع
الظروف المتنوعة للبيئة التنافسية في وقتنا
الحالي
يقع المقر الرئيسي لشركة ميترون في
 اليونان،المنطقة الصناعية بمدينة سيرس
في منطقة مملوكة للقطاع الخاص تبلغ
 وتشمل مرافق، متر مربع36000 مساحتها
 ومكاتبًا، متر مربع15000 إنتاج على مساحة
إداريةً ومنشآت أبحاث وتدريب وتطوير على
 متر مربع1000 مساحة.

وقد خضعت منتجات ميترون للعديد من التقييمات
 وقد، هذا.واالعتمادات التي أثبتت سالمتها وموثوقيتها
 نظامًا إلدارة الجودة وفقًا،2000  منذ عام،طبقت ميترون
َّ
9001:2000 EN ISO لمعيار اآليزو
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INSTALLATION

التركيب
ِّ
توفر مؤسسة “مصاعد” خدمات تركيب المصاعد
والساللم المتحركة لجميع شركات التصنيع
والعالمات التجارية الشهيرة في مجال المصاعد
 ميتسوبيشي وكوني وتيسين: مثل،حول العالم
كروب وهيتاشي وأوتيس وفوجيتك وشندلر
وكينيتك والكثير غيرها
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10+

وظائف التعاقد من الباطن
لتقديم خدمات التركيب

 ساللم المتحركة/ وحدات مصاعد
 مشايات كهربائية تم تركيبها/

شركاء األعمال لتقديم
خدمات التركيب

INSTALLATION
SUBCONTRACTING JOBS
SECURED

UNITS OF ELEVATORS /
ESCALATORS / WALKWAYS
INSTALLED

BUSINESS PARTNERS
FOR INSTALLATION
SUBCONTRACTING

FASTEST ELEVATORS INSTALLED

300+

8M/S
 متر في الثانية8 أسرع مصاعد بسرعة تصل إلى

100+

HIGHEST ELEVATORS INSTALLED

،2008  مصعد منذ عام300 قامت مؤسسة “مصاعد” بتركيب أكثر من
8  وقفة بسرعة71 ويتألف أعلى المصاعد التي قدمتها الشركة من
ث/م.

71 وقفة
71 STOPS

The company has done more than 300+ elevators
since 2008 and the highest elevator, which was done
by MASSAED, is 71 stops with a speed of 8 m/s.

أكبر عدد من الوقفات

تتميز مؤسسة “مصاعد” بقدرتها على تسليم التركيبات
،الميكانيكية وشبه الكهربائية وفقًا لجدول زمني سريع ومحدد
 وتقديم تقارير،باإلضافة إلى خدمات التنسيق المهني في الموقع
 وذلك من خالل االستعانة،سير العمل إلى شركاء األعمال لديها
بفريق متخصص من فنيي التركيب الذين يتمتعون بقدر هائل من
الخبرة مدعومين بكبار المهندسين والمديرين من أجل ضمان
االلتزام بأعلى معايير الجودة والسالمة

342 METERS TRAVEL FROM BOTTOM TO TOP FLOOR

MASSAED is marked with its fast and on-time schedule
delivery of Mechanical and semi-electrical installation
along with professional coordination on site and
progress reporting to its Business partners by utilizing
experienced Team of installer backed up with senior
engineers and managers who ensures the quality and
the safe operations together.

UPTO

342 مترًا من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي

MASSAED provides Elevators and
Escalators Installation services to all the
world wide known Elevators manufacturer
and brands such as Mitsubishi , Kone,
Thyssenkrupp, Hitachi, Otis, Fujitec ,
Schindler, Kinetic and many others.

أكبر حمولة
للمصعد تم
تركيبه
MAXIMUM
CAPACITY

2000KG

57

www.massaed.com

Company Profile

MAINTENANCE

الصيانة

Maintenance service is
considered the most important
phase after the elevator
installation and it is considered
the key factor in having a
longer life for the Elevators and
Escalators.

ُعد خدمة الصيانة هي المرحلة
َ ت
األكثر أهمية بعد تركيب
 وهي كذلك العامل،المصاعد
الرئيسي الحاسم في الحفاظ على
مدة خدمة أطول للمصاعد
والساللم المتحركة

MASSAED Maintenance Service
always provide with Safe and Quality
benefits for a longer healthier
relationship. Maintenance Staff in
MASSAED are in continues training
and developments to ensure the
best services and utilization of up
to date technology in servicing
and maintaining Its Elevators and
Escalators.

تتميز خدمات الصيانة التي تقدمها مؤسسة
“مصاعد” بمزايا عديدة تتعلق بالسالمة
 وهو ما يضمن عمل أفضل لفترات،والجودة
 ويخضع جميع فنيي الصيانة في.طويلة
شركة “مصاعد” للتدريب والتطوير
المستمرين لضمان تقديم أفضل مستوى من
 إلى جانب االستفادة من أحدث،الخدمات
التقنيات المتطورة في صيانة المصاعد
والساللم المتحركة

1000+

MASSAED’S MAINTENANCE ACTIVITIES:
: قدمــها مؤســــسة مصاعد
ِّ خــدمات الصيــــانة التي ُت

وحدة تحت الصيانة
UNITS UNDER
MAINTENANCE

24/7
االستجابة لحاالت
الطوارئ
EMERGENCY
RESPONSE

خدمة صيانة شاملة

FULL COMPREHENSIVE
MAINTENANCE
SERVICE

صيانة متعددة لجميع
العالمات التجارية

زيارات دورية من جانب موظفي مؤسسة “مصاعد” إلجراء فحوصات
 باإلضافة،دورية لجميع عناصر السالمة والمكونات المهمة في المصاعد
إلى إجراء كافة التعديالت الالزمة لقطع الغيار المطلوبة لتحقيق أقصى
قدر من الكفاءة في التشغيل
Periodic visits from MASSAED’s staff to perform a regular
check of all safety and vital elements of the elevator(s),
as well as all necessary adjustments of required parts for
maximum efficiency

 يقوم فنيو الصيانة في شركة “مصاعد” بإجراء عملية،خالل كل زيارة
التشحيم لكافة العناصر التي تحتاج إلى مواد تشحيم وتنظيفها أيضًا
During every visit, MASSAED’s servicemen will perform
the greasing and cleaning of all elements that require
lubricants

MULTI BRAND
MAINTENANCE

المساعدة في تحديث
المصاعد والساللم
المتحركة القديمة
ASSISTANCE IN
MODERNIZING OLD
ELEVATORS AND
ESCALATORS

قطع
الغيار األصلية
GENUINE SPARE
PARTS
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يلبي ممثلو مؤسسة “مصاعد” جميع مكالمات وإشعارات طلب الخدمة
من أجل تصحيح أعطال المصاعد وإعادتها إلى وضع التشغيل العادي
واآلمن
MASSAED representatives will attend all call out notices
to correct the failures of the elevator and put it back to
normal and safe operation

تتولى مؤسسة “مصاعد” مهام إصالح جميع األجزاء التالفة بالمصعد
واستبدالها وإخطار العميل بذلك
MASSAED will repair and replace all the faulty parts of
the Elevator and will notify the client of the same
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The company plans all main repair services in advance,
this permits the customer to notify all tenants/residents
on the pending building disruption so that repair service
is done quickly & easily.

 وهو،تضع المؤسسة خططًا مسبقةً لجميع خدمات اإلصالح األساسية
ما يتيح للعميل القدرة على إخطار جميع المستأجرين أو السكان بشأن
 ومن ثَم يتم إنجاز خدمات اإلصالح بسرعة،التعطل المؤقت للمبنى
وسهولة

One of the MASSAED’s specialized service is
Elevators and Escalators Modernization. The benefit
of modernization is improving the appearance,
performance and safety while keeping older elevators
competitive with newer buildings. MASSAED can offer
simple upgrade of controls, Elevator cabin interiors
and Elevator fixtures or complete modernizations of the
Elevator equipment that requires new parts or based on
the evaluation performed by the experts.

ُي َعد تحديث المصاعد والساللم الكهربائية إحدى الخدمات المتخصصة
 وتهدف عملية التحديث إلى تحسين.”ُقدمها مؤسسة “مصاعد
ِّ التي ت
شكل المصاعد وأدائها وسالمتها مع الحفاظ على مواكبة المصاعد
 ويمكن لمؤسسة “مصاعد” تقديم تحسينات.القديمة لألبنية الحديثة
،بسيطة لوحدات التحكم واألجزاء الداخلية من مقصورة المصاعد
وكذلك التركيبات الخاصة بالمصاعد أو إجراء التحديثات الكاملة
بناء على
 وذلك،لمعدات المصعد التي تتطلب قطع غيار جديدة
ً
التقييم الذي يجريه فريق الخبراء لدى المؤسسة

السرعة

2.5m/s
حدثة
َّ الم
ُ الوحدات

تمتلك مؤسسة “مصاعد” أدوات الفحص والمعدات
الخاصة الالزمة إلصالح جميع أنواع المصاعد والساللم
 ويتم إجراء جميع خدمات اإلصالح لتقليل.المتحركة
 وهو ما يعود بالفائدة،التكلفة وتقليص مدة األعطال
على العميل

SPEED

UNITS MODERNIZED

MASSAED has test tools and specific
equipment to repair all sorts of Elevators &
Escalators. All repair services are performed
to minimize the cost and reduce time for the
customer.

اإلصالح
والتحديث

 وقـــفــات36 STOPS

REPAIR &
MODERNIZATION

Company Profile

QUEEN ELIZABETH 2

CAPACITY

السعة
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SEGMENTS
WE SERVE

القطاعات التي
نقدم لها خدماتنا

MASSAED, with its extensive expertise, serves a wide range of
segments. The team is highly trained and well-experienced to
deal in different sectors and deliver project customized to each
client requirements.

ُقدم خدماتها إلى مجموعة كبيرة
تتمتع مؤسسة “مصاعد” بخبرة كبيرة ،وت ِّ
ومتنوعة من القطاعات .وتمتلك المؤسسة فريق عمل متميز يضم نخبة من
الخبراء المؤهلين جيدًا ممن يتمتعون بخبرة كبيرة في التعامل مع مختلف
خصصة تُلبي متطلبات كل عميل
.القطاعات وتنفيذ مشاريع ُم َ
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قطاع الخدمات المالية
BANKING

قطاع المقاوالت
CONTRACTING

قطاع التعليم
EDUCATION

القطاع السكني
RESIDENTIAL

القطاع الحكومي
GOVERNMENT

القطاع التجاري
COMMERCIAL

قطاع متاجر التجزئة
RETAIL

قطاع الضيافة
HOSPITALITY

القطاع الرياضي
SPORTS

المطارات
AIRPORTS

الموانئ البحرية
SEAPORTS

قطاع الرعاية الصحية
HEALTHCARE
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PRIVATE
VILLA LIFTS
MASSAED offers Solutions for Home Elevators
with high quality and is characterized by an
attractive and streamlined forms, by maintaining
the comfort & highest quality at every stage
of the project operations, from design to
installation and maintenance at home
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مصاعد
منزلية خاصة
توفر مؤسسة مصاعد حلول للمصاعد المنزلية ذات جودة
عالية و تتميز بأشكالها الجذابة ذات انسيابية في
 وذلك من خالل الحفاظ على اعلى مستوى، االستخدام
من الراحة والجودة في كل مرحلة من مراحل إنجاز
ابتداء من التصميم الى التركيب والصيانة في
،المشروع
ً
المنزل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 825 kg
Work Scope: Supply & Install

 بدون غرفة- صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :محركعدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم825 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply & Install
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صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 375 kg
Work Scope: Supply & Install

 بدون غرفة محرك- صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم375 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply & Install
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صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply & Install

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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GOVERNMENT
PROJECTS
MASSAED takes pride in executing many
prestigious Government projects to design,
supply, install and maintain Elevators in the
United Arab Emirates region. The company’s
reputation is built upon the reliable service
which gained MASSAED the impression of
being one of the largest Elevators Engineering
Company.
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المشاريع
الحكومية
تفخر مؤسسة “مصاعد” بنجاحها في تنفيذ العديد من
المشاريع الحكومية المرموقة لتصميم المصاعد وتوريدها
 وقد.وتركيبها وصيانتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ُقدمه من
ِّ اكتسبت المؤسسة سمعتها الطيبة بفضل ما ت
 وهو األمر الذي جعل المؤسسة تنظم إلى،خدمات موثوقة
مصاف كُ برى شركات هندسة المصاعد

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply & Install

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: HYD – MR
Units: 2
Stops: 3
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply & Install
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 غرفة ماكينات-صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
2 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 53
Stops: 2
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply & Install

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
53 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply & Install
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 2
Stops: 3
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply & Install

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
2 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

75

www.massaed.com

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply & Install
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply & Install

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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INDUSTRIAL
PROJECTS
With the team of professionals and the
adequate resources, the company is handling
industrial projects successfully. We have
specialized team that handles these large scale
projects to ensure the requirements, quality and
safety standards are all taken care of.
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المشاريع
الصناعية
،تستطيع المؤسسة تنفيذ المشاريع الصناعية بنجاح
وذلك بفضل ما تمتلكه من فريق متميز يضم نخبة من
 ولدينا. باإلضافة إلى الموارد الكافية،المهنيين األكفاء
فريق متخصص يتولى تنفيذ هذه المشاريع الضخمة
لضمان مراعاة جميع الشروط والمتطلبات ومعايير الجودة
والسالمة

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 320 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم320 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

79

www.massaed.com

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: HYD – MR
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 5000 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

 غرفة ماكينات-صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم5000 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 2500 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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 هيدروليكي- منصة:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: Platform - Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم2500 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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COMMERCIAL
PROJECTS
In the last decade, the company has delivered
multiple commercial, small and large scale,
projects focusing and customizing the design ,
installation and maintenance as per the project
requirements.
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المشاريع
التجارية
 قامت المؤسسة بتنفيذ،خالل العشر سنوات األخيرة
 مع،العديد من المشاريع التجارية الصغيرة والكبيرة
التركيز على تقديم خدمات تصميم وتركيب وصيانة
خصصة وفقًا لمتطلبات المشروع
َ ُم

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 4
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
4 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction with Machine Room
Units: 1
Stops: 4
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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 مع غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
4 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 4
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
4 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction with Machine Room
Units: 1
Stops: 5
Capacity: 750 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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صعد كهربائي مع غرفة محرك
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
5 :عدد الوقفات
 كجم750 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: Traction with Machine Room
Units: 2
Stops: 8
Capacity: 825 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

 مع غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
2 :عدد الوحدات
8 :عدد الوقفات
 كجم825 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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HOSPITALITY
PROJECTS
Our global perspective, unprecedented design
expertise, and intuitive thought leadership
is demonstrated by every projects we have
delivered. In hospitality sector as well, the
team has completed the projects keeping in
mind the safety and required quality standards
specifically required for the hospitality sector.
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مشاريع
الضيافة
تعكس جميع المشاريع التي قمنا بتنفيذها رؤيتنا
العالمية وخبرتنا غير المسبوقة في التصميم وقدرتنا
 ويتولى فريق العمل لدينا إنجاز.على التفكير االبتكاري
المشاريع في قطاع الضيافة مع مراعاة معايير السالمة
 السيما تلك المعايير الالزمة في قطاع،والجودة المطلوبة
الضيافة بصفة خاصة

Elevator Type: Hydraulic
Units: 2
Stops: 6
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
2 :عدد الوحدات
6 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 3
Stops: 4
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply & Installation
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
3 :عدد الوحدات
4 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Traction with Machine Room
Units: 1
Stops: 7
Capacity: 675 kg
Work Scope: Supply & Installation

 مع غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
7 :عدد الوقفات
 كجم675 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

93

www.massaed.com

HEALTHCARE
PROJECTS
The team of experts take special consideration
to handle the healthcare projects by paying
extra attention to every detail that covers the
sectors’ requirements completely.
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مشاريع الرعاية
الصحية
يولي فريق المهندسين لدينا اهتمامًا خاصًا للتعامل مع
 وذلك من خالل توجيه المزيد من،مشاريع الرعاية الصحية
االهتمام لجميع التفاصيل التي تغطي متطلبات القطاع
بشكل تام

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply & Installation

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

95

www.massaed.com

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 4
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply & Installation
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صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
4 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply & Installation

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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CONSTRUCTION
PROJECTS
On a construction site, elevators play a critical
role in your ability to get people, equipment,
and materials to where they need to go. It’s
important to have construction elevators that
are safe, dependable, and well-suited for your
specific access needs. Having handled multiple
projects, the team at MASSAED is confident to
handle any construction projects.
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مشاريع التشييد
والبناء
تلعب المصاعد دورًا هامًا في مواقع البناء وذلك لنقل
 ويجب.األشخاص والمعدات والمواد إلى المكان المطلوب
ستخدمة في مواقع البناء آمنة
الم
َ
ُ أن تكون المصاعد
 ويمتلك فريق العمل.وموثوقة ومالئمة تمامًا الحتياجاتك
في مؤسسة “مصاعد” القدرة والثقة الكافيتين إلنجاز
 وذلك بفضل الخبرة،جميع أنواع مشاريع التشييد والبناء
الكبيرة التي اكتسبها من خالل تنفيذ العديد من
المشاريع السابقة

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 4
Capacity: 450 kg
Work Scope: Supply & Installation

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
4 :عدد الوقفات
 كجم450 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 3
Capacity: 50 kg
Work Scope: Supply & Installation
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صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
3 :عدد الوقفات
 كجم50 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 3
Stops: 5
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply & Installation
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
3 :عدد الوحدات
5 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 2
Stops: 7
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply & Installation

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
2 :عدد الوحدات
7 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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EDUCATION
PROJECTS
A lift is often the best solution if your school is
multi-storied. There are various reasons lifts
can be used for, and they must meet specific
standards. MASSAED ensures delivery of high
quality and customized elevators solutions that
best suits your area and requirements.
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المشاريع
التعليمية
ُي َعد المصعد خيارًا مثاليًا في المدارس ذات الطوابق
 وثمة أسباب عديدة تدعو إلى استخدام.المتعددة
 ومن.ً ويجب أن تُلبي المصاعد معاييرًا محددة،المصاعد
 تحرص مؤسسة “مصاعد” على تقديم حلول،جانبها
خصصة وعالية الجودة تُلبي متطلباتك على
َ مصاعد ُم
الوجه األمثل

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 320 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم320 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 400 kg
Work Scope: Supply & Installation
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم400 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل

AVIATION
PROJECTS
Focused on continuous improvement, we provide
best solutions for elevators and lifts most suitable
for airport premises ensuring passengers, airport
operators and airlines experience stays efficient
and stress free.

مشاريع قطاع
الطيران
ُقدم أفضل حلول
ِّ  ون،نضع التحسين المستمر نصب أعيننا
 وتضمن تجربة،المصاعد التي تناسب مرافق المطارات
ِّ وم
شغلي المطارات وشركات
َّ
ُ فعالة ومريحة للمسافرين
الطيران على حد سواء
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Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 1500 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم1500 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: Platform - Handicapped Lift
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 630 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

صعد للمعاقين
َ  ِم- منصة:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم630 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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MARINE TIME
PROJECTS
The team delivers uniquely designed solutions
and Services to handle a wide range of port
types and customer needs customized as per
the requirements of marine time.

110

Company Profile

مشاريع القطاع
البحري
قدم فريق العمل لدينا حلوالً وخدمات مصممة بشكل
ِّ ُي
فريد لتناسب مجموعة كبيرة ومتنوعة للموانئ واحتياجات
 وذلك وفقًا لمتطلبات القطاع البحري،العمالء المختلفة

Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 2
Stops: 2
Capacity: 1600 kg
Work Scope: Supply, Installation & Modernization

 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
2 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم1600 :السعة
 توريد وتركيب وتحديث:نطاق العمل
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RETAIL
PROJECTS
At MASSAED, we provide a wide range of
passenger lifts for visitors and staff and also
goods and service lifts to transport the goods
easily and conveniently.
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مشاريع متاجر
التجزئة
تُو ِّفر مؤسسة “مصاعد” مجموعة كبيرة ومتنوعة من
 باإلضافة إلى المصاعد،مصاعد الركاب للزائرين والموظفين
الخاصة بنقل البضائع والخدمات بسهولة وراحة

Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 675 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم675 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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Elevator Type: Traction Machine Room Less
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 1500 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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 بدون غرفة محرك-صعد كهربائي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم1500 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: HYD - MR
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 320 kg
Work Scope: Supply & Installation

 غرفة ماكينات-صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم320 :السعة
 توريد وتركيب:نطاق العمل
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Elevator Type: Hydraulic
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance
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صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل

Elevator Type: HYD - MR
Units: 1
Stops: 2
Capacity: 1000 kg
Work Scope: Supply, Installation & Maintenance

 غرفة ماكينات-صعد هيدروليكي
َ  ِم:صعد
َ ِنوع الم
1 :عدد الوحدات
2 :عدد الوقفات
 كجم1000 :السعة
 توريد وتركيب وصيانة:نطاق العمل
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رضا العميل وثقته مفتاح استمراريتنا وتميزنا
THE CLIENT SATISFACTION AND CONFIDENCE
IS THE KEY OF OUR CONTINUOUSNESS AND
DISTINCTIVENESS.
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DUBAI (HEADOFFICE)
Office No .1,
The Home Shop
Building, 5th Street,
Umm Ramool,
P.O Box: 76304, Dubai

ABU DHABI
Office: 119 / 120 / 121,
Al Firdous Building,
Mussafah M-3,
Abu Dhabi

AL AIN
Town center, Alniadat,
21 Street, Aldana
Building,
Al Ain

RAS AL KHAIMAH
Sheikha Building,
Al Hisn Road, Opposite
to Al Manar Mall,
Ras Al Khaima

FUJAIRAH
Al Mina Road, Opposite
to Fujairah Municipality Qidfa Branch,
Fujairah

Tel: +971 4 2205597
Fax: +971 4 2205598

Tel: +971 2 5555841
Fax: +971 2 5555842

Tel.: +971 3 766 0650
Fax: +971 3 766 0740

Tel.: +971 7 233 0430
Fax: +971 7 233 0590

Tel: +971 9 2361626
Fax: +971 9 2348584

www.massaed.com

|

uae@massaed.com

|

800 – MASSAED (6277233)

