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التحكم في الوصول .... المستقبل اآلمن

تعريف الشركة

شركة سمارت اوتوميشن لألبواب األتوماتيكية واألنظمة األمنية اولى الشركات المتخصصة 

األتوماتيكية والشيش حصيرة والحواجز و واألنظمة األمنية    فى مجال األبواب
      تعمل الشركة على تحقيق التطور واالبتكار فى التصنيع واالنتاج بأعلى جودة و أقل سعر          

     و أطول فترة ضمان  ليتناسب مع جميع األذواق والواجهات والمشاريع
    كما لدينا فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين مدربين لتقديم أفضل خدمة                     

وزرع سابقة اعمال مشرفة



شركة  سمارت أوتوميشن لألبواب األتوماتيكية واألنظمة األمنية اولى الشركات المتخصصة 
               األبواب األتوماتيكية والشيش حصيرة والحواجز و واألنظمة األمنية                  فى مجال

منتجاتنا
HIGH

QUAITY

مواتير االبواب المنزلقة والمفصلية

أعلي جودة أطول فترة ضمان  أقل سعر

    الشيش حصيرة األبواب الرولينج شاتر بجميع أنواعها

ماكينات األبواب الفوتوسيل الزجاج
 المنزلقه والمفصليه والدوارة 

حواجز السيارات واألنظمة األمنية  كاميرات المراقبة
واالنتركم الصوتى والمرئى

أعمال الحديد الكريتال و الفيرفورجية



األبواب الرولينج شاتر األتوماتيكية

أبواب صاج لحماية الجراجات و المحالت التجارية و المصانع  

أبواب شرائح مثقبة و مسمطة للمحالت التجارية و البنوك

انعدام الصوت و الضوضاء اثناء الغلق و الفتح

دهان الكتروستاتيك حرارى على اعلى مستوى ممايجعلها مضادة           

للشمس و الحرائق و المياه و امكانية غسيل الباب من االتربة 

 مواتير رفع األبواب الرولنج شاتر إيطالى وألمانى و أمريكي وفرنسي

يعمل بمفتاح تشغيل أو ريموت كنترول          

يمكن إضافة حساس للجراجات لتفادى االصتدام عند          

الغلق باألجسام المارة 

إمكانية فتح الباب عند انقطاع التيار الكهربائى يدويا         

أبواب الرولنج شاتر و الجراجات         

أبواب الشرائح األلومنيوم         

أالبواب الصاج          

أبواب بولى كاربونايت         

  

ماكينات االبواب الفوتوسيل
 الزجاج و الدوارة 

تصلح للمستشفيات و الموالت الكبرى والمحالت التجارية

ومداخل المنشأت الكبري 

تعمل اتوماتيكيا عند اقتراب األشخاص منها          

حساس لعدم االصطدام بالجسام المارة        

التحكم فى سرعة الفتح و الغلق        

إمكانية فتح الباب عند انقطاع التيار الكهربائى يدويا          

الماكينات صناعة ألماني   -  سويسري -  إيطالي  

 يتوافر ماكينات فوتوسيل مفصيله التشغيل



(زنكونيوم – سيفتى – عازل – الشرائح األلومنيوم) 

للحماية من الرياح والشمس والضوضاء، ويمثل شيش  

الحصيرة األلومنيوم البديل األمثل لشيش الخشب العادي 

الشيش الحصيرة

حماية فّعالة ضد عوامل الطقس

العزل الحراري

التحكم بضوء الشمس

الـعـزل الـصـوتـي

التحكم عن بعد بلمسة واحدة

الـعـمـر الـمـديـد وراحة البال

         مميزات شيش الحصيرة 

أعمال الحديد الكريتال
و الفيرفورجية               

تنفيذ أعمال الفورجيه بمهاره ألن كل فرد لدينا

يعرف المباديء أو القواعد الهندسية وحسابتها

بشكل صحيح علي حسب مقاستها وذلك يرجع 

 لعملنا لسنوات كثيرة من الخبرة والتميز في 

العمل ألننا نملك المكان المناسب للعمل والعدة

ومهارة الحداد المتميز وتنفيذ الرسمة بالحجم 

المطلوب و كل ما يشمل من بوابات أو أسوار 

أو أعمال الديكورفى مصانعنا الخاصه بنا 

    



 مواتير االبواب المفصليه
(swing gate)

 المواتير صناعة إيطالى و فرنسى مكونة 2 ذراع كهربائي

ذراع لكل ضلفة تفتح تلقائيا 

يشمل على حساس عند اغالق البوابة لعدم االصتدام        

باالجسام المارة 

لمبة بيان للتوضيح عند فتح و غلق البوابة          

امكانية التشغيل بالريموت او السويتش       

امكانية الفتح عند انقطاع التيار الكهريائى يدويا          

مضاد للعوامل الجوية تماما         

يفتح من 300 كيلو للضلفة الواحدة حتى 1000 كيلو          

 مواتير االبواب المنزلقة
(sliding gate) 

المواتير صناعة إيطالى و فرنسى مكونة من  

يشمل على حساس عند اغالق البوابة لعدم االصتدام        

باالجسام المارة 

لمبة بيان للتوضيح عند فتح و غلق البوابة         

امكانية التشغيل بالريموت او السوبتش          

امكانية الفتح عند انقطاع التيار الكهربائى يدويا          

مضاد للعوامل الجوية تماما          

مسننات صلب للباب  

يفتح من 800 كيلو للضلفة الواحدة حتى 4000 كيلو         

gearbox out door



 كاميرات المراقبة
 كاميرات داخلية و خارجية رؤية

نستطيع نقل الصورة عن مسافى اكتر من 40 متر و تصل الى 100 متر         

رؤية ليلية واضحة         

مضاد للعوامل الخارجية       

تسجيل االحداث الكثر من 3 شهور        

 امكانية متابعته االحداث عن طريق الموبايل او الكمبيوتر من اى          

مكان فى العالم

 الصناعة : تايوانى – أمريكى – صينى – إيطالي        

يوجد لدينا المصدات المرورية وحواجز السيارات ذات االزرع

األتوماتيكية كما يوجد مصدات أرضية شوكية 

 حواجز السيارات

الحواجز الشوكية

الحواجز الهيدورليك

الحواجز االنبوبية

المصدات – حواجز السيارات

barriers gates
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