
أبواب ونوافذ وشتر
 ABYAT DOORS & WINDOWS CATALOG 2022

أنظمــة نوافــذ أبـيـــات



جودة. جمال. كفاءة.
  بــيــــت

تجمــع أبيــات إلــى جانــب تصاميمهــا الفريدة، أبواب ونوافذ
قيمــة الجــودة العاليــة والكفــاءة فــي جميــع 
منتجاتهــا. مــع كل منتــج تقتنيــه مــن أبيــات 
ــع جــودة  ــك قيمــة ترف ــف ل نحــرص أن نضي

حياتــك ومــن تحــب. 

بأعلــى المعاييــر العالميــة وأرقــى التصاميــم 
نقــدم لــك خيــارات تعيــش معــك ألجيــال 

وأجيــال..

2200+ 
مـوظـــف

 أكثــــر مـن
30000 
منــــتــــــــج

 أكثر من
350 
منــتــــج

130,000m2 

 مساحة
المستودع

أبيات في أرقام
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اختيار فيه ما تحتار

جودة ما لها مثيل تتالءم مع 
الـظروف المناخية في دول الخليج 

وتضمن أعلى معايير السالمة 

تصاميم عصرية ترتقي بأماكنك 
وتضيف بعًدا جمالًيا لمساحاتك

خدمات مريحة توفر عليك الوقت، 
تبدأ بخدمة التوصيل والتركيب 

والصيانة والضمان



رحلة اختيار النوافذ واألبواب 
المثالية لبيت العمر

استمتع بالتسوق
استكشف عالم النوافذ واألبواب 

من أبيات بزيارة معارضنا

نوصل لك
اختياراتك في وقت مناسب

نركب
النوافذ واألبواب باحترافية عالية 

مجاًنا

نضمن
النوافذ واألبواب حتى 15 عاًما

نخدمك بعد البيع
بصيانة احترافية تضمن لك الراحة

نوافذ أبيات __________

النوافذ العلوية ________

الحوائط الزجاجية ______

األبواب القابلة للطي ___

شتـر أبيـات __________

األبواب الخارجية ______

األبواب الداخلية ______
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30

32

38

50

المحتويات

67



هي أنظمة مصممة بأعلى المقاييس وبجودة عالية 
اختبارها  المقاييس األوروبية للجودة، وتم  تتفق مع 
تحت أقسى الظروف، عبر مؤسسات حكومية عالمية 

مرخصة ومعتمدة، لنضمن لك الجودة األفضل. 

لدى  والشتر  والنوافذ  األبواب  تشكيلة  تصميم  تم 
“أبيات” بحلول متنوعة تناسب كافة االحتياجات، مع 
الخدمات  وإثراء  التشكيلة  تطوير  على  الدائم  حرصنا 
بالمزيد لنبقى دائًما في القمة،  حريصين على حماية 

منزلك بأعلى معايير الجودة والجمال !

في  المعمارية  والحلول  األلمنيوم  ألنظمة  مجهز  معرض  أكبر  نكون  أن  طموحنا: 
الشرق األوسط، وقد إنطلقنا بثالثة أنظمة:

نبذة تعريفية للمنتج: نظام المنيوم تم تصميمه وتطويره خصيصا ألبيات، ليتناسب 
ايجاد حلول جديدة  الحالية بما يشهده من تطور يومي وكذلك  البناء  احتياجات  مع 
ومبتكرة لقطاع الفلل والسكن الخاص، بعد أن كانت تقتصر على قطاع المشاريع. 

تم توفيرها اآلن في نظام أبيات للنوافذ.

ما هي أنظمة 
نوافذ أبيات؟

تم تسجيل “أنظمة نوافذ أبيات AWS” وحصوله على 
براءة إختراع له في الكويت، وقريبًا في الشرق األوسط.

AWS” من شركه  أبيات  نوافذ  “أنظمة  تم تصميم 
تطوير  في  والمتخصصه  األنظمة  لحلول  جيسي 
أنظمة األلمنيوم حسب طبيعة البلد وطلب العمالء.

شركه  من   ”AWS أبيات  نوافذ  “أنظمة  سحب  تم 
في  سحب  شركة  أكبر  تعد  والتي  المعروفة  الوبكو 
في  جودة  أعلى  لضمان  وذلك  األوسط.  الشرق 
نظام  خالل  من  وصبغه  األلمنيوم  وسحب  معالجة 

.TÜV الجودة المعتمد

قبل  من   ”AWS أبيات  نوافذ  “أنظمة  اختبار  تم 
مختبرات أوروبية معتمدة من االتحاد األوروبي وهي 
جميع  باختبار  تقوم  والتي  جوردانو  واستيتو  ايكو 
إلى  النظام  تصدير  لنا  يتيح  مما  والمنتجات  المواد 

أوروبا أيضًا !

“أنظمة  أبيات على تصنيع وتجميع  تدريب فريق  تم 
نوافذ أبيات AWS” في مصانعنا من قبل فريق فني 
من الشركه المصنعة للماكينات والتي تم تصميمها 
الفعالية  نفس  تحقيق  خاللها  من  لنضمن  خصيصًا 

التي ظهرت في نتائج االختبارات على النظام.

نضمن لـ “أنظمة نوافذ أبيات AWS” أطول فترة من 
بأجواءه  المعروف  الخليج  في  األداء  وجودة  الكفاءة 

القاسية في الحرارة والغبار والصفير.

تجميع  في  المستخدمة  االكسسوارات  جميع 
جيسي  شركه  من  الصنع  إيطالية  األنظمة  وربط 
حصلت  خاللها  من  والتي  العالميتين،  ومونتيشيلي 
.QID على عالمة الجودة ”AWS أنظمة نوافذ أبيات“

معلومات عن أنظمة نوافذ أبيات

89



دع النور يغمر المكان
بجودة ال تنافس تضمن لك  أعلى المقاييس 

األوروبية بأقصى معايير الجودة والسالمة. 
تتوافق أنظمتنا للنوافذ مع الظروف المناخية 

الصعبة في دول الخليج، كل هذا مع تصاميمها 
األنيقة، لتعّبر عن الجمال في الداخل ومن 

الخارج.  اكتشف أنظمتنا في الصفحات التالية..

نوافذ أبيات
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طرق الفتح: مفردة أو مزدوجة أو قاّلب	 
مفصالت مخفية أو ظاهرة	 
أحجام مختلفة	 
3 ربر باإلضافة لربر الزوايا لعزل فائق 	 

للماء والهواء

C50
النظام المفصلي مقاس 5 سم

نظام أبيات المفصلي C50 هو نظام مختبر 
 ،AWS ومرخص يتبع ألنظمة أبيات للنوافذ
مصمم حصرًيا ألبيات. صنع خصيًصا لنوافذ 
أبيات مع تقنية كورنر ربر EPDM من مطاط 

طبيعي في القطاعات من الداخل، لضمان  العزل 
الكامل في النظام ككل.  بكفاءته العالية بالرغم 

من عرضه الذي ال يتجاوز 5 سم، يأتي بنظام عزل 
ذي جودة عالية يضمن أفضل عزل للصوت ويوفر 

حماية فعالة ضد الهواء و ضد والماء.

إطار النافذة )بسماكة 2 مم(

نافذة زجاجية مزدوجة 
)بسماكة 24-28 مم(

3 عوازل من المطاط 
)EPDM( الطبيعي

عرض اإلطار 50 مم

تم طالء سطح األلمنيوم بااللكتروستاتيك 
أو المعالجة الكيميائية )األنوديز(

درجةيفتح بزاوية
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طرق الفتح: مفردة أو مزدوجة أو قاّلب	 
مفصالت مخفية أو ظاهرة	 
أحجام مختلفة	 
3 ربر باإلضافة لربر الزوايا لعزل فائق 	 

للماء والهواء

C100
النظام المفصلي مقاس 5 سم

نظام أبيات المفصلي C100 هو نظام مختبر 
ومرخص يتبع ألنظمة أبيات للنوافذ AWS، مصمم 

حصرًيا ألبيات. أهم ما يميز نظام أبيات المفصلي 
C100 هو عرض اإلطار الذي يصل إلى 5 سم. 

مع تقنية كورنر ربر EPDM من مطاط طبيعي في 
القطاعات من الداخل، لضمان  العزل الكامل في 

النظام ككل. حلول التركيب مرنة، يتوافق نظام العزل 
مع المقاييس األوروبية ويضمن عزاًل للماء والهواء.

إطار النافذة )بسماكة 2 مم(

نافذة زجاجية مزدوجة 
)بسماكة 24-28 مم(

3 عوازل من المطاط 
)EPDM( الطبيعي

عرض اإلطار 50 مم

تم طالء سطح األلمنيوم بااللكتروستاتيك 
أو المعالجة الكيميائية )األنوديز(
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مفردة، مزدوجة، دوران وإمالة	 
أحجام مختلفة	 

LS100
نظام السّحاب بمقاس 10 سم

رشاقة التصميم وقوة األداء هما ما يميز نظام 
أبيات السّحاب LS100، بالرغم من عرضه الذي ال 

يتجاوز 10 سم، برهنت بنيته على أدائها العالي. 
حيث أن نظام العزل ذي الجودة العالية يضمن 

أفضل عزل للصوت ويوفر حماية فعالة ضد 
صفير الهواء و ضد الغبار والماء.

إطار النافذة )بسماكة 2 مم(

نافذة زجاجية مزدوجة 
)بسماكة 24 مم(

3 عوازل من المطاط 
)EPDM( الطبيعي

عرض اإلطار 100 مم

يمكن تصميم أبواب سحب كبيرة 
حتى عرض 160 سم و 270 ارتفاعا

عزل 
كامل
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طرق الفتح: مفردة أو مزدوجة أو قاّلب	 
مفصالت مخفية أو ظاهرة	 
أحجام مختلفة	 

النظام المفصلي مقاس 4.5 سم

نظام يأتي بالتصميم المفصلي يبلغ 
عرض اإلطار 45 مم ويمكنك أن تضيف 
اإلكسسوارات والقطع اإليطالية وتختار 

طرق الفتح المناسبة لك.

A45
إطار النافذة )بسماكة 1.8 مم(

نافذة زجاجية مزدوجة 
)بسماكة 22-24 مم(

3 عوازل من المطاط 
)EPDM( الطبيعي

عرض اإلطار 45 مم

تم طالء سطح األلمنيوم بااللكتروستاتيك 
أو المعالجة الكيميائية )األنوديز(

1819



طرق الفتح: حركة واحدة، 	 
حركتين، حركتين، ثابت

طرق الفتح: مفردة ، مزدوجة، قاّلب	 

نظام سحاب بمقاس 10 سمنظام سحاب بمقاس 10 سم

نظام سحب عادي بإكسسوارات إيطالية 
صمم حصريا ألبيات وتم اختباره. يأتي 

بفرش عازلة وسمك زجاج يصل لـ 24 مم

نظام سحب عادي بإكسسوارات إيطالية 
صمم حصريا ألبيات. يأتي بفرش عازلة  

وسمك زجاج من 22 - 24 مم

NS100SS100
إطار النافذة )بسماكة 1.8 مم(

إطار النافذة )بسماكة 2 مم(

نافذة زجاجية مزدوجة 
)بسماكة 22-24 مم(

نافذة زجاجية مزدوجة 
)بسماكة 24 مم(

3 عوازل من المطاط 
)EPDM( الطبيعي

3 عوازل من المطاط 
)EPDM( الطبيعي

عرض اإلطار 100 مم
عرض اإلطار 100 مم

تم طالء سطح األلمنيوم بااللكتروستاتيك 
أو المعالجة الكيميائية )األنوديز(

تم طالء سطح األلمنيوم بااللكتروستاتيك 
أو المعالجة الكيميائية )األنوديز(
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نفتح معك اآلفاق
بنـوافذ المستقبـل الحماية

واألناقة مًعا

شبك حشرات قابل للسحب

ي 
س

طي
غنا

 م
ق

غال
إ

خيارات التصميم
طي

عدد الشتر
1 أو 2

العرض

حتى عرض 240 سم  
 وارتفاع 300 سم

لكل شبك
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خيـارات رائعة لدهانـات األلمنيـوم
من  االختيار  يمكنك  الخارجية،  وإطاراتها  النوافذ  بين  أكثر  لتناسق 
الملونة  اإلطارات  الخشبية،  األلوان  الطالء:  أنواع  من  أنواع   3 بين 
بتقنية االلكتروستاتيك، باإلضافة إلى التشكيلة المطلية بالمعالجة 

الكيميائية )األنودايز(.

األلوان الخشبية

اإلطارات المطلية بالمعالجة 
الكيميائية )األنوديز(

2  رمادي ملون

6  رمادي عاكس

3  أزرق ملون

7  أزرق عاكس

4  أخضر ملون

8  أخضر عاكس

1  برونزي ملون

5  برونزي عاكس

يجمع زجاج أبيات الجودة العالية واألداء المتميز، إضافة 
الطبيعية من  األلوان  استخداماته، ويحافظ على  لتعدد 

الداخل.

نضمن أفضل حماية من درجات الحرارة العالية من خالل 
زجاج عال األداء، مزود بطبقة مضادة ألشعة الشمس. 
دخول  من  يقلل  المبتكر  الصوت  عزل  نظام  أن  كما 
الزجاج  من  متوفرة  الزجاجية  ألواحنا  الخارجي.  الصخب 
العادي أو الزجاج المغشى حسب المواصفات المطلوبة.

زجاج بمواصفات متفوقة
أدخل ضوء الشمس دون حرارتها !

ألـــــوان 
تعكـس 
الجمـال

نوفر  معيشتك،  نمط  مع  النافذة  زجاج  تناغم  لتضمن 
لك تشكيلة كبيرة من األلواح الملونة وبأحجام مختلفة.

تعرف عند زيارتنا على مواصفات وخصائص الزجاج 
المستخدم.

16

ألـوان أكـثـــر؟
اكتشف مجموعتنا 

 الواســعـة من

2425



  معايير أوروبية للعزل من الماء والهواء    ثابتة وقابلة للفتح  
  متوافقة مع جميع أنواع الزجاج    زجاج مجلتن ألمان مثالي

قد تكون النوافذ العلوية هي خيارك األمثل من النوافذ. 
نقدم لك في أبيات خيارات متعددة للنوافذ العلوية لكل 

مكان بمزايا عديدة.

النوافذ العلوية

التصاميم المتاحة:

شكــــل مسطح	 

شكــــل هرمـــي	 

شكــــل قــــبـــــة	 
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معايير أوروبية للعزل من الماء والهواء  	
نظام أوروبي مع إكسسوارات أوروبية 	
نوافذ ثابتة وقابلة للفتح 	
متوافقة مع جميع أنواع الزجاج 	

اسمح للضوء الطبيعي بالدخول 
إلى مساحاتك مع الحوائط الزجاجية 

وأضف انطباع الحيوية لكل يوم 
والنشاط لكل يوم!

Structural
نظام واجهات ألمنيوم أوروبي مع سيليكون 

مقاوم للعوامل الجوية

Curtain Wall 
نظام واجهات ألمنيوم أوروبي بعرض 50 مم 

)Cover Cap( مع ألواح ضغط وغطاء

الحوائط الزجاجية

متوفر في نوعين
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إغالق داخلي أو خارجي 

اكسسوارات 
أوروبية

5 بانل

6 بانل

7 بانل

5+5 بانل

7+7 بانل

اتساع . رحابة . جمال

عزل عال الجودة	 

مناشبة للفتحات الكبيرة	 

نضمن أفضل حماية من درجات الحرارة العالية بزجاج 
األداء، مزود بطبقة مضادة ألشعة الشمس.  عال 
الزجاج  الزجاج العادي أو  الزجاجية من  تتوفر ألواحنا 
ميزة  مع  المطلوبة.  المواصفات  حسب  المغشى 
Thermal Break المدمجة والتي تعزل درجة حرارة 

الخارج بامتياز.

األبواب 
القابلة للطي

سمك األلمونيوم
1.5 إلى 2.5 مم

سمك الزجاج
28 مم

عرض اإلطار
73 مم

األبعاد
يمكن تصميم حتى 14 
دفة ) 7 يسار، 7 يمين( 

بارتفاع أقصى 3 م 
وعرض 1.20 م

نظام الفصل الحراري

 Thermal Break System

Folding Doors
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تحـكـــم
حدد كمية الضوء الداخلة إلى بيتك 	
تحكم بالشتر عن بعد أو بشكل  	

يدوي حسب الرغبة

حمـايــة
يزيد من حماية منزلك 	
احم أثاثك من الغبار وأشعة الشمس 	
حافظ على خصوصية منزلك 	

راحة بـال
تمتع بالهدوء وعزل للضوضاء الخارجية 	
نوفر لك خدمة رفع القياسات من موقعك 	
نضمن لك مكينة الشتر لمدة خمس سنوات وفي حالة  	

تبديل المكينة قبل انقضاء المدة يتجدد الضمان تلقائًيا

توفــيــر
وفر تكاليف الكهرباء بتركيب  	

الشتر لزيادة كفاءة أجهز التكييف 
وأجهزة التدفئة

األمان والخصوصية مًعا
يمنحك الشتر حماية وراحة لكل مساحة. استكشف 

خيارات الشتر من أبيات في الصفحات التالية..

مزايا تريح بالك!شتـر أبيـات..
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لكــل وقــت، 
نهاًرا أو ليال!

قطاع ألومنيوم 
مسحوب

شريحة محقونه 
بالفوم

خصائص ومزايا كما تحّب

حماية من الشمس 
تحد الشترات من دخول 
أشعة الشمس للمكان، 
لحماية أثاثك وسجادك

أمــان 
تضمن لك األمان 

والحماية بعدم إمكانية 
رفعها يدوًيا وتقلل من 

الحوادث بخاصية اكتشاف 
العوائق حيث يغلق 

النظام فوًرا عن وجودها

تحكم 
آلية التحكم عن بعد أو بشكل 
يدوي أو تلقائي حسب أحوال 

الطقس

توفير 
توفر الشترات من تكاليف 

الكهرباء ألنها تزيد كفاءة 
أجهزة التكييف والتدفئة

أحجام مختلفة
توفر أبيات 3 مقاسات من 

الشترات: 41 مم و55مم و77مم

خصوصية
تحجب رؤية ما بداخل المكان

تتناسب الشترات بشكل خاص مع الظروف المناخية الصعبة، فهي ال 
الحرارة فقط، بل تحمي األثاث والسجاد كذلك من أشعة  تضبط درجة 
فريدة  بخصائص  المعزولة   المعدنية  أنظمتنا  وتتميز  القوية.  الشمس 
فيما يخص الظروف المناخية القاسية: فهي تحافظ على جودتها ومتانتها 

حتى في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة سيليزية دون أية مشاكل.

عزل حراري 
تضمن تحكمك بدرجة حرارة 

المكان. *يشمل فقط المصراع 
المحقون برغوة

أنواع الشتر المتوفرة في أبيات
مبني داخلًيا Built-in مع فتحة صيانة داخلية
مبني داخلًيآ Built-in مع فتحة صيانة خارجية

11

22

33

44

ظاهر خارجًيا
مونوبلوك مع فتحة صيانة داخلية

مونوبلوك شتر

تصميم مدمج مع النافذة 	 
اليحتاج تأسيس	 
يتميز بقوة عزله للحرارة 	 

والبرودة والصوت

نظام الفصل الحراري
 Thermal Break System

يعتبر أحدث أنظمة الشتر. نظام مدمج مع النافذة 
نفسها ويتميز بالقوة والثبات، حيث يتم تثبيت المحرك 

والعامود فوق النافذة بداًًل من تثبيتها على الجدار .   
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 Altus
محّرك جديد لبيتك 

الجديد بميزات فريدة

ممّيزات محّرك ألتوس من سومفي

Tahoma ممّيزات التاهوماConnexoon ممّيزات كونكسون

جهاز من سومفي SOMFY يتم وصله بجهاز الراوتر بالبيت ومن 
خالل تطبيق تاهوما TAHOMA على الموبایل أندروید أو أيفون 

تستطيع الّتحّكم بالّشتر من خارج البيت من أي مكان بالعالم

جهاز من سومفي SOMFY يتم وصله بجهاز الراوتر بالبيت 
 Connexoon Window ومن خالل تطبيق كونكسون شباك

على الموبايل أندرويد أو أيفون تستطيع الّتحّكم بالّشتر من 
خارج البيت من أي مكان بالعالم

المحّرك يعاين وزن الّشتر ويضمن بأنه مناسب لهذا الوزن	 

يمكن تخزين مستوى مفّضل واحد لكل شباك أو باب	 

تخفيف نسبه الخطْا الناتج من الفنييين	 

 	Smoove التحّكم من خالل سويتش بدون أسالك

 	Telis 1,4,16 إمكانّية برمجة ريموت قناة واحدة أو أكثر

إمكانّية برمجة مؤّقت Timer بدون أسالك	 

 	Tahoma, Connexoon إمكانّية الّتحّكم من الموبايل من خالل تاهوما أو كونكسون

تحّكم بخمسين شتر من دون تمديد أي سلك	 

برمجة عشرين مؤقت زمني	 

برمجة عشرين برنامج حسب الحاجة ) عند غروب الشمس أو الشروق أو ....(	 

إمكانّية إضافة التحكم باإلضاءة	 

إمكانّية إضافة جهاز إنذار SOMFY PROTECT وكاميرات سومفي	 

إمكانّية إضافة حساس للحركة أو الحرارة أو فتح الباب	 

تحّكم بثالثين شتر من دون تمديد أي سلك	 

برمجة ثمانية مؤّقت زمني	 

برمجة أربعة برنامج حسب الحاجة ) عند غروب الّشمس 	 
أو الّشروق أو ....(

إمكانّية إضافة الّتحّكم باإلضاءة )بشرط ال يتعدى 	 
مجموع الّشتر واإلضاءة ثالثون (

Smoove

TaHomaConnexoon

Telis 1 Telis 4 Telis 16 ضمان شركة سومفي العالمّية المتواجدة بالكويت

حلول جديدة معاصرة
للتحّكم ببيتك

تحكم في فتح نوافذ منزلك مع

تخضع جميع وحدات الشتر اًلختبارات مكثفة وتعرض ألقسى 
الظروف المناخية، لذا تأتيكم بجودة اًل تنافس وبضمان يمتد 
لـ 5 سنوات على المكائن. المكائن و3 سنوات على الشفرات.
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األبواب الخارجية

األمان التام والجمال مًعا
صممت األبواب الخارجية من أبيات وفًقا ألعلى المعايير األوروبية، 

باختيارات عصرية وجودة عالية، يصل ضمانها لـ 15عاًما.

أبـواب بمـزايــا األحــالم!

أبـواب بيــمأبواب موديرناأبواب برايم

أقفال ثالثية اإلحكام، إيطالية الصنع 	

ألوان رائعة وتصاميم عصرية في غاية  	
الدقة واإلتقان

إكسسوارات إيطالية الصنع من شركتي  	
MONTICELLI  و GIESSE العالميتين

أبواب عصرية

أنواع األبواب الخارجية في أبيات
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األبواب الخارجية ... الحماية واألناقة معًا!

 دع منزلك يحتفي بزواره، اختر بابك الخارجي بلمسة كالسيكية أو حديثة:
أبواب الزينة من مسبوكات الواح األلمنيوم األوروبية، أوأبواب سكب ديكور األلمنيوم.

أبواب كالسيكية

ديكورات تضاعف جمال منزلك، بأرقى 
التصاميم، وبخيارات واسعة لكل ذوق.
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أبواب برايم
تصمـيـم رائـع  وأمـان مثـالي

كما تحّب أن يكون، سيعّبر عن ذوقك تماًما.

نظام الفصل الحراري
 Thermal Break System

تجمـــع لـــك المتانـــة والتصميـــم وتحافـــظ 
على حرارة منزلك وتبقى معك طويال..
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الزجاج المغشى متوفر باللونين

برونزيسادة

مصممة لتضيف جمااًًل 
ورحـابة لكـل مدخـل، مع 
خواص الحماية واألمان 

العـــالـــي.

زجاج
عادي

4 مم صفيحة 
معدنية بودر كوتد

الزجاج 
المغشى

الهـنـدســيـةإلهام الطبيعةاألرابــيـسـكالمـزخــرفــةالتـجـريـديـة

متوفرة 
بكل 

األلوان
تصميم 
مختلف

 75+
مجموعات

5

امسح

تصاميم فنية رائعة تكمل جمال منزلك بضمان يمتد حتى 15 سنة.

أبواب ليزر موديرنا 
بتصاميم راقية
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الهندسية

إلهام الطبيعة

مقابض األبواب
تصاميم ناعمة وأنيقة للمقابض على ذوقك

342988342993342995382105382094382102

لألبواب الخارجية

4647



 	Giesse & Montacelli اكسسوارات إيطالية من
عوازل مطاط طبيعي	 
3 ربر باإلضافة لربر الزوايا )EPDM( لعزل فائق للماء والهواء	 

  RAL متوفر بجميع ألوان
وبعض األلوان الخشـبـيـة

أبواب بيـم
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األبواب 
الداخلية

مجموعة كبيرة 
من األبواب

تصاميم راقية لبيت 
مكتمل الجمال

 WPC المصنوعة من ألواح ال
PVC المغطاة بطبقة من ال

األبواب الداخلية هي طريقتك المثالية 
لتعّبر عن ذوقك الخاص، في بيتك. 
رّحب بالفخامة واالختيارات العصرية 

الرائعة من أبيات في الصفحات التالية..

أبواب أبيات الداخلية الجديدة
نوفر األبواب بأعلى معايير الجودة 

والتصاميم المميزة ألكثر من 10 سنوات

أبواب عصرية للحياة اليومية
نهدف لرفع جودة حياتكم باختيارات تدوم 

طوياًل بجودة وضمان عاليين

طريقة عملية لتصميم وتأمين 
مساحاتكم الخاصة

ال تحتاج أبواب PWC الداخلية لمعالجات خاصة 
أو طالء مثل المواد االخرى، وتمكنكم من 

إضافة الزجاج للمسة جمال خاصة..
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خصائص المنتج

100% ضد الماء 
والرطوبة، ويمكن 

تنظيفها بالماء

قدرة جيدة على تثبيت 
المسامير والنشر والحفر

10 سنوات ضمان  
باستثناء سوء اإلستخدام

صديق للبيئة، خالي من 
مواد الفورمالديهايد 

واالمونيا والبنزين وغيرها 
من المواد الملوثة 

أبواب بمظهر الخشب 
الطبيعي

100% مقاومة 
للحشرات: النمل األبيض 

والطفيليات والديدان

متانة وصالبة عالية 
مقاوم للتشوهات 

والتكّسر

مضاد للتآكل والبكتيريا 
واآلسيد

سنوات
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48-90351 MJ5501KC20349

PX902 PX901

KC20431 MJ5503 KC20480

KC20432

KM44A-01MJ5503 KMB47A-01KC20089

KC20429 MJ5701

أبواب على الجمال

أبواب و شراشيب و حواجب 
PVC بالكامل مع قشرة WPC

أبواب دهان PU مع شراشيب 
وحواجب PVC مطابقة أللوان األبواب

تتـمـيـز أبواب أبيـــات الداخـلـيــة بأعـلى معايـيـر الجــودة، 
إضافة إلى تصاميمها الفريدة التي تعّبر عن كل بيت.

PVC

الصـبـغ
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PVC ألوان الصبغألوان

أبيض

رمادي فاتح

بيج

رمادي

بنيماهوجنيجوزي

بني غامق

رمادي غامق

أحمر غامق

بيج غامق خشبي

آش

رمادي فاتح

أبيض

أسود خشبي

أبيض خشبي

رمادي غامق

كريمي

بني

األلوان
صّمم تفاصيل بيتك مع خيارات األلوان ألبواب أبيات الداخلية

اختر من مجموعة األلوان الهادئة  
لتعكس الروح العصرية في بيتك

مجموعة ألوان بإحساس الخشب الطبيعي 
لخلق طابع كالسيكي ريفي لبيتك

اضف طابعك 
الشخصي على 

األبواب الداخلية 
لتعكس ذوقك
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ناعمة، كالسيكية أو عصرية، كما تفضل..

لألبواب الداخلية

مقابض األبواب
تصاميم ناعمة وأنيقة 
للمقابض على ذوقك
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100150200235

100 - 235 مم

 96 مم

عوازل مطاطية للباب

حلق قابل للتعديل

عرض إطار الباب )مم(

إطارات أبواب مقاومة للماء ٪100

خدمات 
أبــيـــات

تطبق الشروط واألحكام

كل الخدمات اللي ببالك، تقدمها أبيات..

خصائص الحلوق

سماكة الحلق 36 مم	 

 	 PWC مصّنع بالكامل من

PVC مع قشرة
بسماكة  0.16 مم 	 

مقاومة للخدوش بمظهر 
خشبي وألوان متعددة

ارتفاع الباب )سم(

عرض الباب )سم(

220 215

210 204 200 195

7176

9195 86

81

األبـعـاد
صّمم تفاصيل بيتك مع خيارات 

األلوان ألبواب أبيات الداخلية

96

عرض حاجب الباب )مم(

خصائص الباب

قشرة PVC بسماكة 
0.16 مم مقاومه 
للخدوش بمظهر 

خشبي وألوان متعددة

 مع فوم عازل لألطراف
 العلوية والسفلية
لزيادة عزل الصوت

سماكة الباب 45 مم
تطبق الشروط 

واألحكام

225230
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abyat.com

 تسوقـوا عبـــر موقـعنـا 
اإللكتروني أو زوروا معرضنا

من األلف للياء، خدماتنا توفي كل 
احتياجاتك، مع التصميم والتركيب 

والتوصيل والضمان، وميزات أخرى 
حصرية..

خدمات أبيات

 ضمان
أبيــات

 عالم متكامل من خياراتكم المفضلة.. 

تـحت سـقـف واحد
 إكسسوارات منزلية    أثاث منزلي    أثاث خارجي    ورق جدران    باركيه    ستائر 

    لوحات    سيراميك    أطقم صحية    إضاءات    مطابخ    أبواب ونوافذ

6263



نحن بانتظارك!
 السبت إلى الخميس:
9:00 ص - 10:00 م 

 السبت إلى الخميس:
10:00 ص - 11:00 م 

abyatkuwaitabyatksa

1848 000800 121 5555

الرياض - الظهران - جــدةالكويت

 الجمعة: 
4:00 م - 10:00 م

 الجمعة: 
4:00 م - 11:00 م

abyat.com


