


نبذة عنا
إنشــأت شــركه الســام لأللمنيــوم ذ.م.م فــي عــام  2009 بمنطقــة النخيــل فــي رأس الخيمــة بعــد 
خبــرة أكثــر مــن 30 عامــا فــي مجــال األلمنيــوم و األكسســوارات و الماكينــات فــي مصــر و الــدول 
العربيــة، إنشــأ المصنــع علــي مســاحه 5000 قــدم و تــم تجهيــزه بأحــدث المعــدات و الماكينــات مــن 
ــع و مطابقتهــا للمواصفــات القياســيه  ــن لضمــان جــوده التصني ــوان و الصي ــا و تاي ــا و الماني إيطالي

لدولــه األمــارارت العربيــه المتحــدة.

تســتعمل شــركة الســام لأللمنيــوم القطاعــات الخاصــة بهــا فــي جميــع األنظمــة ) جــرار – مفصلــي 
– واجهــات كرتييــن وول – مطابــخ – خزائــن مابــس – شــيش الحصيــره – كبائــن الحمــام ( التــي 
ــز بالفخامــة فــي التصميــم و األنســيابية فــي الحركــة فضــا عــن اســتخدامها أيضــا لألنظمــه  تتمي
المســتخدمة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة و المعتمــدة مــن جميع البلديات فــي جميع األمارات.

تســتخدم الســام لأللمنيــوم أفضــل و أجــود خامــات األكسســوارات مــن أمريــكا و المانيــا و اليونــان 
و تايــوان و ماليزيــا و األمــارات العربيــه المتحــدة لضمــان الجــودة و األحــكام لأللمنيــوم و منــع 

دخــول األتربــه و الغبــار و ميــاه األمطــار و مقاومــه الظــروف المناخيــه لدولــه األمــارات العربيــة.



About Us
Al Salam Aluminum Company LLC was founded in 2009, in Al Nakheel, Ras Al Khaimah, 
after more than 30 years in the field of Aluminum, Accessories and Machinery in 
Egypt and Arab countries. The factory was built on an area of 5000 feet and was 
fully prepared with the latest equipment and machinery from Italy, Germany, Taiwan 
and China; to ensure the highest quality of manufacturing and matching the quality 
standards set by the United Arab of Emirates.
 
Al Salam Aluminum is keen to use its special materials in all systems; Handrails, 
Windows,  kitchens, dressing rooms, bathroom cabins, with superior designs and 
smoothness of movement, nevertheless, the only systems used in operations are 
those used and certified across the United Arab of Emirates.

As for materials and accessories, Al Salam Aluminum only uses the highest quality 
ones imported from the USA, Germany, Greece, Taiwan, Malaysia, in addition to 
the local ones from the UAE; all with the aim of contributing to its main goal of 
obtaining highest quality and standards of Aluminum, and avoid leakage of dust and 
rain, nevertheless resist the changing weather conditions of the UAE.



Our Products

Curtain Wall

• Curtain Wall
• Structure

منتجاتنا

واجـــهــــــــــــــــــــــــــــــات

• كرتيين وول 
• ستراكتشر



Cladding
• Aluminum composite panel 
• Fire ratted aluminium composite                         
   panel

كالديـــنـــــــــــــــــــــــــــــج

• مضاد للحريق
• غير مضاد للحريق



Windows
• Sliding
• Hinge
• Turn Tilt

• جرار
• مفصلي

• قالب

شــــــبـــابــــيـــــــــــــــــــــك



Doors
• Aluminium
• Glass
• Dicor

• الومنيوم
• زجاج

• ديكور

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب



• Fiber  • PVC
• Cladding • Aluminium
• Acrylic

Kitchens

Sheets

PVC • •  فايبر 
• فل المنيوم • كالدينج  

• اكريليك

مــطــــــــــــــــــــــــــــــابــخ



• Fiber  • PVC
• Cladding • Aluminium
• Acrylic

Dressings

Sheets

PVC • •  فايبر 
• فل المنيوم • كالدينج  

• اكريليك

خــــــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــن



• Tempered Glass
• Hinge
• Sliding

Shower Cabin
• زجاج حراري

• مفصلي
• جرار

كـــــــبائــــن حمـــــــــــام



Glass Partitions قواطع زجاجيــــــــــــــة



• Aluminum Rolling Shutter
• Aluminum Security Shutter

Roller Shutter
• شيش حصيرة الومنيوم
• شيش حماية الومنيوم

شيــــــــش حصيـــــــــرة



• Modern
• Classic

Handrail
• مودرن

• كالسيك

درابـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــن



• Arjan Engineering C.O
• Al Memaar Engineering C.O 
• Alnesbah Althahabia Engineering C.O
• Kayan Engineering C.O
• Sham Engineering C.O
• Majestic Engineering C.O
• Rak 4 Design Engineering C.O
• Top Design Engineering C.O
• H Two Engineering C.O
• Al Ofoq Al Meamareya Engineering C.O
• AlFares Engineering C.O
• Rotana Contracting Company.
• Al Mawqea Contracting Company.
• Al Taleaa Contracting Company.
• Al Turath Contracting Company.
• ECC Dubai.
• Al Safwa Contracting Company.
• AlMoalemContracting Company.

• Al Saad Contracting Company.
• Sadeem Contracting Company.
• Najmat AlReed Contracting Company.
• Al Kashf Contracting Company
• Spot Contracting Company.
• Ajyad Contracting Company.
• AlGesr Contracting Company.
• Karezma Contracting Company.
• Green Building Contracting Company.
• Classic Contracting Company.
• Horning Contracting Company.
• Al Ayady Al Zahabia Contracting Company
• Mobil Land Systems.
• Sheikh Saqr Private Educational Foundation.
• Al-Sahari Resturant.
• As well as work in the houses, 
   buildings, villas and palaces in Sheikh Zayed     
  Housing program

Previous Work

• ارجان لألستشارات الهندسية.
• المعمار لألستشارات الهندسية.

• النسبة الذهبية لألستشارات الهندسية.
• كيان لألستشارات الهندسية.
• شام لألستشارات الهندسية.

• ماجيستك لألستشارات الهندسية.
• راك فور ديزاين لألستشارات الهندسية.

• توب ديزاين لألستشارات الهندسية.
• اتش تو لألستشارات الهندسية.

• األفق المعمارية لألستشارات الهندسية.
• الفارس لألستشارات الهندسية.

•  روتانا لمقاوالت البناء.
•  الموقع لمقاوالت البناء.
•  الطليعه لمقاوالت البناء.

•  التراث لمقاوالت البناء
• دبي ECC شركه

• الصفوة لمقاوالت البناء
• المعلم لمقاوالت البناء.
• السعد لمقاوالت البناء.

• سديم لمقاوالت البناء.
• نجمة الريف لمقاوالت البناء.

• الكشف لمقاوالت البناء.
• سبوت لمقاوالت البناء.

• أجياد لمقاوالت البناء.
• الجسر لمقاوالت البناء

• كاريزما لمقاوالت البناء.
• جرين بيلدينج لمقاوالت البناء.

• كالسيك لمقاوالت البناء
• هورنينق لمقاوالت البناء.

• جرين بيلدينج لمقاوالت البناء.
• كالسيك لمقاوالت البناء
• هورنينق لمقاوالت البناء.

• األيادي الذهبية لمقاوالت البناء.
• موبايل الند سيستمز.

• مؤسسه الشيخ سعود بن صقر الخيرية.
• مطعم الصحاري برأس الخيمة.

• فضال عن أعمالنا في فيالت و بيوت تابعه لبرنامج 
الشيخ زايد لألسكان

سابقة أعمال




