
البـاركيـه
 A B YAT  PA R Q U E T  C ATA L O G  2 0 2 2

كتـالوج أبـيــات البـاركيـه 2022



تخضـــع جميـــع أرضيات أبيات اللماعة لسلســـة من االختبـــارات لضمان 
تطـابـقهــــا مع مواصفات الـجــــودة العـالميــــة، وهو مـــا يجعلنا نمنحك 
ضـمـانــــًا طـويـاًل بــكـل ثـقــة مع أي أرضـيــــة يـقـع عـلـيـهـا اخــتـيــارك. كن 
مطمئنا فجميع منتجاتنا ســـهلة الصيانة وســـتمنحك أداء متفوقا لعدة 

قادمة. سنين 

تم تصميم نظام التركيب الســـهل Twin Clic لتســـهيل تركيب أرضياتك 
وتقليـــل الفوضـــى. حيث تتميـــز العملية بســـهولتها وســـرعتها دون أية 

تعقيدات وبـــدون الحاجة إلى معـــدات خاصة.

للتدقيـق   TUV جـودة  لنظـام  خاضعـة  بكونهـا  أبيـات  أرضيـات  تتميـز 
وفحـص جـودة عمليـة االنتـاج ضمـن برنامـج ضمان الجـودة الخاص بنا .

ال تقلـق! حتـى لـو انسـكبت مـن يـدك صلصـة الطماطـم أو الزيـت أو 
المربـى، فمـن السـهل إزالتهـا. فأرضياتنا تتميز بكونهـا مقاومة للخدوش 
أثقـل قطـع األثـاث  التجـارب قوتهـا وشـدة تحملهـا. حتـى  أثبتـت  حيـث 
لـن تتـرك أثـًرا علـى هـذه األرضيـات، لكـن ننصـح باسـتخدام قطـع اللبـاد 

)الجـوخ( علـى أرجـل األثـاث لضمـان مـدة اسـتخدام أطـول.

هذه التقنية هي األفضل للمسـاحات الضيقة واألماكن التي يصعب الوصول 
 1CLIC2GO إليهـا كالزوايـا وتحـت األبـواب أو األجهـزة الكبيـرة. بفضـل نظـام

العبقـري سـتكون عمليـة التركيـب أسـهل وأسـرع مـن أي وقـت مضـى. 

تـــم تزويـــد األرضيـــات بطبقة للحمايـــة من الخـــدوش الناتجة عـــن كثرة 
االســـتخدام، مما ســـيطيل مـــن عمرهـــا االفتراضي.

نحـرص علـى سـالمتك وسـالمة عائلتـك، لـذا فقـد قمنـا بتطويـر منتـج 
مقـاوم لالنـزالق حصـل علـى تصنيـف )R9 و R10(، وذلـك مـن خـالل 
تطويـر أسـطح األرضيـات بشـكل خـاص بحيـث تتناسـب مـع متطلبـات 

أماكـن العمـل والمناطـق التجاريـة التـي تزيـد فيهـا احتماليـة االنـزالق.

تتمتـع كل قطعـة مـن هـذه األرضيـة بجمالهـا األخـاذ ومظهرهـا الخشـبي 
الفاخـر بانحناءاتـه غيـر المنتظمـة المسـتوحاة مـن فنـون األيميـش لنحـت 

الخشـب التـي تبرزهـا األجـزاء اللماعـة وتظهـر جمالهـا.

إن الحفـــاظ علـــى نظافـــة األرضيـــات بال شـــك يقلـــل أخطـــار الجراثيم. 
فعلـــى الرغـــم من كوننـــا ال نرى البكتيريـــا بالعين المجـــردة، إال أننا نعلم 
حجـــم األضرار التي قد تســـببها من حيث كونها مســـبًبا رئيســـًيا لتفاقم 

واألمراض.  الحساســـية  حاالت 

فـــي أبيـــات وضعنا ذلـــك في عيـــن االعتبار، حيـــث قام خبراؤنـــا بتطوير 
طبقـــة حماية لألرضيـــات تمنع تكاثـــر البكتيريا على أســـطحها. 

تنتقـــل البكتيريـــا إلـــى األرضيات مـــن عدة مصـــادر كاألحذيـــة والطعام 
المنســـكب والحيوانـــات، لهذا تعمـــل أرضياتنا على تقليـــل أخطارها مع 
عـــدم إغفـــال أهميـــة الحفـــاظ علـــى نظافـــة األرضيـــة من خـــالل روتين 

تنظيـــف منتظـــم لبيئة صحيـــة أكثر.

جميـــع أرضيـــات أبيـــات آمنـــة بيئيًا حيـــث تســـتخدم لصناعتها أخشـــاب 
الغابـــات المحميـــة بنســـبة %95 كما أن عمليـــة التصنيـــع بأكملها بدًءا 
مـــن المواد الخام إلـــى المنتج النهائـــي يتم اعتمادها بعـــد معاينتها من 

قبل خبـــراء مســـتقلين لضمان راحـــة بالك ولحمايـــة البيئة.

مزايــا تنــال إعجابك
وتتخطى توقعاتك

إضافـــة إلـــى جمالهـــا الالفـــت وجودتهـــا الفائقـــة تتميـــز 
أرضيـــات الباركيـــه مـــن أبيـــات بمجموعـــة مـــن المزايـــا 
األنســـب  االختيـــار  االســـتثنائية تجعلهـــا  والمواصفـــات 
ســـهلة  فهـــي  والجمـــال،  التنـــوع  عـــن  الباحثيـــن  لـــكل 
التركيـــب ومزودة بطبقـــة A.B.C المقاومة للبكتيريا ذات 
الملمـــس المتنـــوع بين الناعم والخشـــن التي تـــم نحتها 
بعنايـــة بتقنية الكشـــط اليدوي، ولكن هـــذا ليس إال جزًءا 

صغيـــرا مـــن مميزاتها.

دائمًا الصناعة األلمانية محل ثقة الجميع، فهي صناعة راقية تتميز بالدقة، 
والتصاميم  األلوان  تنوع  جانب  إلى  واإلبداع  العالية  الجودة  الفخامة، 

وسهولة الفك والتركيب والتنظيف. 

ضـمـان

مقاوم للخدش

مقاوم لالنزالق

مقاوم للبكتيريا والفطريات

منحوتة يدويًا

محدود الضوضاء

صناعة ألمانية

TUV نظام الفحص الفني

صديق للبيئة

مقاوم للبقع

سهل الفك والتركيب

10
سـنوات

مناسب لالسـتخدام المنزلي الكثيف 
والتجاري المتوسط

مصنع من ألياف عالية الكثافة

اســـتمتع باألمان بنســـبة %100 بفضل براءات االختـــراع المتعددة على 
جميـــع منتجاتنا. إن شـــهادة بـــراءات االختـــراع المتعـــددة تمنحك حماية 
إضافيـــة علـــى منتجـــات VALINGE INNOVATION العالميـــة وبراءات 
اختـــراع UNILIN العالميـــة. تضمـــن هذه الشـــهادة اســـتخداما مضمونا 

وغيـــر مقيد لمنتجاتنا باســـتخدام نظـــام التركيب بـــدون صمغ. 

نظام حماية حاصل على عدة براءات اختراع
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أضـف لـمـســــات 
من الفـن الـرفـيـع
علــى أجواء منزلك

Castello6 8 مم

Kronofix10 7 مم

Madrid14 4 مم

Mallorca18 4 مم

Variostep22 8 مم

Chateau

Super Natural

30

26

8 مم

8 مم

Impulse34 8 مم

Vintage36 10 مم

المحتويات
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Castello
Classic

8 mm

كريمي
رقم المنتج: 110368

للمتر المربع55
ر.س

إيقـاع الجـمال 
في كل خطوة

أرضيـات تجمـع بيـن الجمـال وأرقـى التصاميـم، لتجعـل 
لـكل مسـاحة إيقاًعـا ال يتوقـف مـن الجمـال. صنعـت 

مـن أجـود  المـواد بمواصفـات تعيـش معـك طويـاًل.

رمادي
رقم المنتج: 148453

للمتر المربع55
ر.س

 سنـة
ضمان

20
مقاوم للبكتيريا Twin clickمقاوم للبقع

والفطريات

رمادي
رقم المنتج: 381774

للمتر المربع55
ر.س
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بني غامق
رقم المنتج: 381745

كريمي
رقم المنتج: 304490

55

55

للمتر المربع

للمتر المربع

ر.س

ر.س

كريمي
رقم المنتج: 303540

رمادي
رقم المنتج: 381775

بني فاتح
رقم المنتج: 304470

بني
رقم المنتج: 381744

55 ر.س
للمتر المربع

59 ر.س
للمتر المربع

55 ر.س
للمتر المربع

55 ر.س
للمتر المربع

رمادي
رقم المنتج: 304479

للمتر المربع55
ر.س
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Kronofix
Classic

7 mm

خيـال عصـري، يجعـل لـكل مـكان بريًقـا ال يخفـت. تتميز 
أرضيـات هـذه المجموعـة بكونهـا األفضل لنمـط حياتنا 
بسـهولة  تتميـز  جمالهـا  إلـى  فباإلضافـة  المتسـارع، 
العنايـة بهـا ومقاومتهـا للخـدوش وانسـكاب السـوائل. 

إنهـا بـكل بسـاطة مثاليـة لـكل مسـاحة.

بني | أبيض
رقم المنتج: 245929

للمتر المربع49
ر.س

مساحة تالمس 
 سنـةالـخيـال

ضمان

15
مقاوم للبكتيريا Twin clickمقاوم للبقع

والفطريات

رمادي
رقم المنتج: 303538

للمتر المربع49
ر.س
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كريمي
رقم المنتج: 304477

رمادي
رقم المنتج: 304480

49 ر.س
للمتر المربع

49 ر.س
للمتر المربع

بني
رقم المنتج: 304478

للمتر المربع49
رمادير.س

رقم المنتج: 381746

52 ر.س
للمتر المربع

رمادي
رقم المنتج: 242517

بيج
رقم المنتج: 242511

كريمي
رقم المنتج: 234758

بني
رقم المنتج: 381772

بني
رقم المنتج: 381747

49 ر.س
للمتر المربع

49 ر.س
للمتر المربع

49 ر.س
للمتر المربع

49 ر.س
للمتر المربع

49.00 ر.س
للمتر المربع

بيج
رقم المنتج: 304481

49.00 ر.س
للمتر المربع
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رمادي غامق
رقم المنتج: 383203 / 383082 

للمتر المربع89
ر.س

باركيــه ضــد المــاء 

Madrid
Classic

4 mm

مع هذه المجموعة سـيغمر الدفء مسـاحاتك، وسـتكون 
كل زاويـة  مكاًنـا أكثـر احتواء للدهشـة. 

بألـوان دافئـة مـن أجـود أنـواع األرضيـات المسـتدامة تأتـي 
هـذه المجموعـة لتعـزز مـن شـعور االنتمـاء فـي منزلـك.

دفء يحتضن 
األيــــام  سنـة

ضمان

15

متانة وصالبة عالية

رمادي
رقم المنتج: 383201 / 383080

للمتر المربع89
ر.س

بيج
رقم المنتج: 383102 / 383204

للمتر المربع89
ر.س
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Mallorca
Classic

4 mm

رمادى فاتح
رقم المنتج: 383085

للمتر المربع75
ر.س

رمادي غامق
رقم المنتج: 383084

للمتر المربع75
ر.س

 سنـة
ضمان

15

باركيــه ضــد المــاء 
تفتـح هـذه المجموعـة أبواب االبتكار في لمسـاتك الخاصة، 
بـكل بسـاطة سـتكون نقطـة اإللهـام األولـى التـي تنطلـق 
منهـا أفـكار الخاّلقـة لمنـزل ال يكـف عـن التألـق يوًمـا بيـوم.

منزل يستحق 
الـتـألـق

متانة وصالبة عالية
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رمادي
رقم المنتج: 383109

رمادى فاتح
رقم المنتج: 383110

75 ر.س
للمتر المربع

75 ر.س
للمتر المربع

رمادي غامق
رقم المنتج: 383106

للمتر المربع75
ر.س

رمادي
رقم المنتج: 383105

رمادي غامق
رقم المنتج: 383101

75 ر.س
للمتر المربع

75 ر.س
للمتر المربع

بني
رقم المنتج: 383083

للمتر المربع75
ر.س
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للتفاصيـل أسـلوبها المخفـي فـي جعل أي مـكان ملفًتا 
الجمـال  المجموعـة مـن مفهـوم  تعـزز هـذه  لألنظـار.  
الصامـت، ويأتـي كل تفصيـل فيهـا ليحـول المـكان إلـى 

لوحـة ملهمـة وسـاحرة.

Variostep
Classic

8 mm

أبيض | أزرق
رقم المنتج: 228023

للمتر المربع69
ر.س

تفاصيل 
 سنـةسـاحـرة

ضمان

20
مقاوم للبكتيريا click 2 go 1مقاوم للبقع

والفطريات

أبيض
رقم المنتج: 200640

للمتر المربع69
ر.س
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رمادي
رقم المنتج: 448474

رمادي غامق
رقم المنتج: 448475

95

95

للمتر المربع

للمتر المربع

ر.س

ر.س

بني غامق
رقم المنتج: 381776

بني
رقم المنتج: 381748

69 ر.س
للمتر المربع

75 ر.س
للمتر المربع

رمادي
رقم المنتج: 381778

رمادي غامق
رقم المنتج: 381779

75 ر.س
للمتر المربع

75 ر.س
للمتر المربع

رمادي غامق
رقم المنتج: 448476

للمتر المربع95
ر.س
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Super Natural
Classic

8 mm

مساحة إلهام حّرة
واحتماالتهـا  الحيـاة  وتيـرة  مـع  يتماشـى  حـر  إلهـام 
هـذه  صممـت  ينضـب.   ال  الـذي  لإلبـداع  الواسـعة 
المجموعـة لتجعـل منزلـك يعّبـر عنـك كمنبـع للجمـال 

والفريـد. الحـّر 

رمادي
رقم المنتج: 228022

للمتر المربع79
ر.س

 سنـة
ضمان

20
مقاوم للبكتيريا click 2 go 1مقاوم للبقع

والفطريات

ضوء طبيعي
رقم المنتج: 148445

للمتر المربع79
ر.س
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بني
رقم المنتج: 148447

للمتر المربع79
ر.س

بني
رقم المنتج: 310797

للمتر المربع79
ر.س

بني
رقم المنتج: 304493

للمتر المربع79
ر.س

رمادي
رقم المنتج: 310796

للمتر المربع79
ر.س
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بني | أبيض | رمادي 
رقم المنتج: 245928

79 ر.س
للمتر المربع

رمادي
رقم المنتج: 381773

أبيض | بني | بني غامق
رقم المنتج: 245927

79

79

للمتر المربع

للمتر المربع

ر.س

ر.س

رمادي
رقم المنتج: 304494

للمتر المربع79
ر.س

أبيض
رقم المنتج: 148444

79 ر.س
للمتر المربع
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Chateau
Classic

8 mm

أبيض
رقم المنتج: 304437 / 304442

للمتر المربع130
ر.س

أماكن تحتويكم مًعا
وتحفـز  الخـاص  ذوقـك  تالئـم  كالسـيكية  تصاميـم 
اإلكسسـوارات.  األثـاث وقطـع  اختيـارات  فـي  إبداعـك 
إضافتهـا  مسـاحة  لـكل  سـتكون  األرضيـات  هـذه  مـع 

واحتـواء. رقـة  أكثـر  لمنـزل  المبهجـة 

رمادي فاتح
رقم المنتج: 304438 / 304440

للمتر المربع130
ر.س

مقاوم للبكتيريا فاصلمقاوم للبقع
والفطريات

صنع في بلجيكا
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ضوء طبيعي
رقم المنتج: / 304439 & 304441

تشارمي بالك
رقم المنتج: 375898 / 375895

130

130

للمتر المربع

للمتر المربع

ر.س

ر.س

جافا براون
رقم المنتج: 375897 / 375894

بني
رقم المنتج: 375896 / 375893

130

130

للمتر المربع

للمتر المربع

ر.س

ر.س
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Impulse
Classic

8 mm

أصيلـة ذكريات ال تنسى ألنهـا  عنهـا،  يسـتغنى  ال  عصريـة  أرضيـات 
وتسـتحق الثقـة. فـي كل مسـاحة سـيكون  للذكريـات 

بالحـّب. مـألى  أليـام  اختياراتـك  مـع  خـاص  تقديـر 

رمادي
رقم المنتج: 304445

للمتر المربع79
ر.س

بيج
رقم المنتج: 304447

للمتر المربع79
ر.س

رمادي
رقم المنتج: 304443

للمتر المربع79
ر.س

بني
رقم المنتج: 304446

للمتر المربع79
ر.س

رمادي
رقم المنتج: 304444

للمتر المربع79
ر.س

مقاوم للبكتيريا مقاوم للبقع
والفطريات

صنع في بلجيكا

Twin click
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Vintage
Classic

10 mm

أيام أكثر إشراقا
أيـام حيويـة ومسـاحات ملهمـة لـكل إشـراقة. تركـز هـذه 
الالمتناهيـة  والطاقـة  التجـدد  فكـرة  علـى  المجموعـة 
أليـام أكثـر  إبداًعـا. مـع كل مزاياها سـتبدأ من أول لحظة  

برسـم بعـد مختلـف لجمـال منزلـك.

رمادي
رقم المنتج: 381777

للمتر المربع89
ر.س

 سنـة
ضمان

30
مقاوم للبكتيريا click 2 go 1مقاوم للبقع

والفطريات

بني
رقم المنتج: 228018

للمتر المربع89
ر.س

بني
رقم المنتج: 304466

للمتر المربع89
ر.س
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رمادي
رقم المنتج: 304487

رمادي فاتح
رقم المنتج: 304468

89 ر.س
للمتر المربع

89 ر.س
للمتر المربع

كريمي
رقم المنتج: 304467

للمتر المربع89
ر.س

بني
رقم المنتج: 228020

بني
رقم المنتج: 228019

89 ر.س
للمتر المربع

89 ر.س
للمتر المربع

بني
رقم المنتج: 304465

للمتر المربع89
ر.س
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K 40 Clip-Strip 2600 x 40 x 22 mmK 58 C Clip-Strip 2600 x 58 x 18 mm

علبـــة واحـــدة فقـــط تكفـــي لتركيـــب 15م مـــن 
النعـــالت. تحتوي العلبـــة على البراغـــي والقطع 
التي يتـــم تثبيتها على الحائـــط لتركيب النعالت.

قطعة النهاية، قطعة الزاوية الداخلية، القطعة الخارجية.

قطع التعليق على الحائط
مناسبة لعدة أنواع من النعـالت

قـطــع الـزوايـــا
K58C و K40 متـوفـرة لنعالت نظـام

لمســــات أخـيــرة
لجمال مضاعف

مـن  متنوعـة  تشـكيلة  منزلـك  أجـل  مـن  صممنـا 
النعـات التي تناسـب جميـع أرضياتنا وتضفي أناقة 

ملفتـة علـى زوايـا منزلـك . 

تشـكيلتنا الواسـعة مـن النعـات تتميز بتنـوع ألوانها 
وتصاميمها وجـودة خاماتها. 

بـكل حـّب، سيسـاعدك فريـق فنـي محتـرف بخبـرة 
التـي  النعـات  مـن  يناسـبك  مـا  اختيـار  علـى  عاليـة 

وأرضياتـك.  منزلـك   ديكـور  تائـم 

مجموعة شاملة من الخدمات منذ بدء التركيب إلى الصيانة

االستشارات

الخدمــات التــي يوفرهــا قســم الباركيه

10
سـنوات

أفضل األسعار
نوّفــر أفضــل األســعار، ونضمــن لــك الحصــول علــى أفضل 
قيمــة مقابــل مــا تدفعــه. عنــد إيجــادك لمنتــج مطابــق 
المحلــي  الســوق  فــي  بالتجزئــة  يبــاع  أبيــات  ألرضيــات 
بســعر أقــل مــن أســعارنا خــالل 30 يومــًا مــن تاريــخ الشــراء، 
فســنمنحك المنتــج بنفــس الســعر الــذي وجدتــه باإلضافــة 

إلــى خصــم خــاص مــن أبيــات.

االستشارات
أتـم االسـتعداد لمسـاعدتك فـي االختيـار  موظفونـا علـى 
وتقديـم كافـة المعلومـات التـي تحتاجهـا لشـراء األرضيات.

التوصيل
توفر لك أبيات خدمة التوصيل إلى الموقع.

التركيب بأسعار تنافسية
ال يكفي شراء المنتجات ذات الجودة العالية ليبدو منزلك 
وذات  الدقة  فائقة  تركيب  خدمة  من  بد  ال  تطمح!  كما 

جودة عالية لتكمل الحكاية التي بدأت، وهنا يأتي دورنا.

االستبدال واستعادة النقود
في حالة شرائك لكميات تفيض عن حاجتك أو عند شرائك 
لمنتجات خاطئة يمكنك تبديلها أو استعادة المبلغ خالل 

مدة ال تتجاوز 30 يوًما.

الضمان
يســعدنا أن نقــدم لــك ضماًنــا علــى جميــع منتجــات قســم 

الباركيــه، يصــل إلــى 10 ســنوات.

سـعـر الــتـركـيــب : 10 ر.س للمتـر المـربـع
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خدمة التركيبخدمة التوصيل

ال تنسوا أن غرف نومكم هي محفز 
دائم لحياة أفضل. 

تسرنا زيارتكم في معارضنا ويمكنكم 
التسوق عبر موقعنا اإللكتروني 

abyat.com
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المملكة العربية السعودية
• الرياض: حي الغدير، الدائري الشمالي بجانب مخرج 5

• جــــدة: تقاطع شارع التحلية مع الملك فهد 
• الظهران: طريق األمير فيصل بن فهد

abyatksa@هاتف: 5555 121 800 )966+( abyat.com

 بــيــــت
 البـاركيـه


