بعض أمثــلة على سابــقة أعمال تركــيبات شركة جـــلوبال

ORONA - EGYPT
المكــان

اســـــم العميــــل

نوع المصاعد

 فندق كورال سي اسبالش.

(عدد  6مصعد ،حمولة  630كجم1 ،م /ث).

شرم الشيخ

(عدد  1مصعد ،حمولة  1350كجم1 ،م /ث).

ORONA

 فندق  Sensatoryإمبريال ريزورت.
(عدد  2مصعد ،حمولة  800كجم1 ،م /ث).

شرم الشيخ

(عدد  1مصعد ،حمولة  630كجم1 ،م /ث).

ORONA

(عدد  1مصعد ،حمولة  1000كجم1 ،م /ث).
 شركة مصر إلدارة األصول العقارية 6( .ميدان عرابي).
(عدد  6مصعد ،حمولة  1000كجم1,6 ،م /ث.)VVVF،
 بورتو السخنة( .العامر جروب).
(عدد  9مصعد ،حمولة  800كجم1 ،م /ث.)VVVF ،
 مشروع شركة المدائن لألساسات واإلنشاءات
(عدد  4مصاعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث 12 ،Machine Above ،وقفة)
 شركة دلمار للتنمية السياحية (مول بورتو كايرو .)7000
(عدد  2مصعد ،حمولة  1000كجم1 ،م /ث)

القـــاهرة

ORONA

العين السخنة

ORONA

القاهــــرة

ORONA

التجمع الخامس

ORONA

 عامر جروب (مشروع الظاهر مول)

(عدد  3مصعد ، VVVF ،حمولة  450كجم1 ،م /ث) .أبواب أوتوماتيكية.
(عدد  4مصعد ،VVVF ،حمولة  320كجم1 ،م /ث) .أبواب أوتوماتيكية.
(عدد  2ساللم متحركة0,5 ،م /ث).

 شركة نيو تروبيكانا للقرى السياحية (فندق كان ـكون بالزعفرانة).
( عدد  3مصاعد  ،MRLGحمولة  800كجم1 ،م /ث)
 و ازرة العدل (إنشاء مصعد كبير بمحكمة طنطا).

(عدد  1مصعد حمولة  1600كجم1 ،م /ث)VVVF ،
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أبراج العامر
بالظاهر

ORONA

الزعفرانـــة

ORONA

طنـ ـ ـطا

ORONA

 مشروع فيروزة سموحة (شركة آفاق للتنمية العمرانية).
(عدد  28مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث.)VVVF ،
 نادي سبورتنج.
(عدد  1مصعد ،حمولة 1600كجم1 ،م /ث ،بانوراما)
 و ازرة العدل ( محكمة شمال القاهرة ).

(عدد  1مصعد ،حمولة 800كجم1 ،م /ث )VVVF،
 و ازرة العدل (محكمة استئناف اإلسكندرية).
(عدد  2مصعد ،حمولة  800كجم1 ،م /ث)VVVF،
 محكمة كفر الزيات.

األسكندرية

ORONA

اإلسكندرية

ORONA

القاهــــرة

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

محكمة كفر الزيات

(عدد  1مصعد 1000 ،كجم 1 ،م/ث)VVVF،

الجزئية

ركاب
ORONA

 الشركة المتحدة للمقاوالت (مجمع محاكم المعادى والبساتين)
(عدد  3مصاعد ،حمولة 640كجم1،م /ث)VVVF،

القاهــــرة

(عدد  2مصعد ،حمولة450كجم1 ،م /ث)VVVF،
 الشركة العربية العالمية للبصريات (أوب ار بور سعيد).
(عدد3مصاعد  1600-630–1000 ،MRLكجم1،VVVF،م/ث)
 معهد الكونسيرفاتوار.
(عدد  1مصعد ،حمولة  1000كجم1 ،م /ث).
 شركة مصر إلدارة األصول العقارية .
(عدد  1مصعد800 ،كجم1 ،م/ث)VVVF،
 فندق ستيال دي مارى.
( عدد  2مصعد ،حمولة  630كجم 1 ،م /ث  ،VVVFأبواب أوتوماتيكية)
 شركة مصر للتأمين

بور سعيـــد

ORONA

الجيزة

ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

العـين السـخنة

ركاب
ORONA

عمارات الشركة

(عدد  4مصعد ،حمولة  450كجم 1.6،م /ث)VVVF،

بالفيــــوم

 إتحاد الصناعات المصري.
(عدد  2مصعد ،حمولة  1000كجم2 ،م /ث ،VVVF ،أبواب أوتوماتيكية).
 المجلس األعلى للجامعات.

(عدد  1مصعد ،حمولة  630كجم 1 ،م /ث  ،VVVFأبواب أوتوماتيكية).
 معهد البيئة والطفولة.
(عدد  2مصعد ،حمولة  1000كجم 1 ،م/ث ،أبواب أوتوماتيكية).
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ORONA

القاهـــــرة
جامعة القاهرة-
الجيــــزة

جامعـة عين شمس

ركاب
ORONA
ركاب
ORONA
ركاب
ORONA
ركاب
ORONA

 مشروع مارسليا فلورانس المنتزة
(عدد  24مصعد ،حمولة  450كجم 1،م/ث.)VVVF ،
 الشركة المصرية إلعادة التأمين
(عدد  2مصعد ،حمولة  630كجم 1 ،م /ث ،VVVF ،أبواب أوتوماتيكية).


الشركة الهندسية للتعمير.

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث).
 شركة الشرق األوس لالتصاالت.

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث.)VVVF ،
 شركة النهضة للصناعات.
(عدد  1مصعد 630 ،كجم 1 VVVF ،م /ث)
 شركة الرباط لإلنشاء والتعمير.

(عدد  1مصعد ،حمولة  630كجم1 ،VVVF ،م/ث)
 المركز الطبي (شركة المدنية للخدمات الطبية).
(عدد  3مصاعد ،حمولة  1000كجم 1 ،م/ث)VVVF ،
 شركة اإلمبراطور لصناعة وتجارة الغزول واالستيراد والتصدير.
(عدد  1مصعد ،حمولة 630كجم1 ،م /ث).
 الشركة المتحدة لإلسكان و التعمير.

(عدد  4مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م  /ث ،سرعتين)
 شركة األنصار للتجارة والمقاوالت.
(عدد  4مصعد ،حمولة  450كجم 1,6 ،م/ث  ،VVVFأبواب أوتوماتيكية).
 شركة وادي النيل للمقاوالت واالستثمارات العقارية).
(عدد  1مصعد ،حمولة1000كجم1 ،م/ث سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية)
 مصر للتعمير -عمارة الصفا والمروة.
(عدد  2مصعد ،حمولة  630كجم 1 ،م /ث).
 أبراج سموحة بلس.
(عدد  6مصاعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث.)VVVF ،


شركة نور الدين – مشروع أبراج زيزينيا



شركة بتروجت



الشركة المصرية لالتصاالت  -سنترال السويس

(عدد  4مصاعد

اإلسكندريـ ـة

ركاب
ORONA

القاهـــــرة

ركاب
ORONA

القاهـــــرة

ORONA

المــاظة

ORONA

قنــــــا

ORONA

التجمع الخامس

ORONA

التجمع الخامس

ORONA

المحلة الكبرى

ORONA

األسـكنـدرية

ركاب
ORONA

لوران – اإلسكندرية

ركاب
ORONA

مركز حضري كفر
طهرمس – الجيزة

ميامى  -اإلسكندرية

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

(عدد  2مصعد ،حمولة  800كجم1 ،م/ث)
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مرضى
ORONA

ركاب
ORONA

القاهـــــرة

ركاب
ORONA

الســويس

ركاب

( عدد  2مصعد ،حمولة  630كجم1 ،م/ث)


ORONA

هيئة قناة السويس

( عدد  9مصاعد ،حمولة  630كجم1 ،م/ث)


المركز االستشاري للشبكية



شركة مصر إلدارة األصول العقارية

(عدد  1مصعد ،حمولة  630كجم1 ،م/ث)
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث)
 أبراج الصيادلة.
(عدد  6مصاعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث )VVVF ،

 شركة نور الدين لالستثمار العقارى (برج سموحة ستار)

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين).
 شركة نور الدين لالستثمار العقاري ( برج كوين)
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم 1,6 ،م/ث).
 شركة نور الدين لالستثمار العقاري ( برج أركيديا)
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم 1,6،م/ث).

 بنك البركة
( مصعد هيدروليك ،حمولة 1000كجم 0,60 ،م/ث)
 كلية اللالهوت االنجيلية
( عدد  1مصعد  ،حمولة  800كجم  1 ،م/ث)
 صالح الدين فؤاد.

الســويس

ركاب
ORONA

القاهـــــرة

ركاب
ORONA

طــنطا

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

القـــــاهرة

ركاب
ORONA

القـــــاهرة

ركاب
ORONA

برج اإليمان كفر

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين).

عبده–اإلسكندريـة

 فيال الربوة – منتجع الياسمين –  6أكتوبر.
(عدد  1مصعد  320كجم 0,63 ،م/ث ،هيدروليكي ،بانوراما).
 الدكتور أحمد الخوانكي.
(عدد  1مصعد450 ،كجم1 ،م /ث ،أبواب أوتوماتيكية).
 د .محمد نوفل
(عدد  1مصعد ،هيدروليكي بانوراما).
 الهدى ت ــاور( .جماعة العمارة).
(عدد  2مصعد ،حمولة  640كجم1,6 ،م/ث.)VVVF ،

 6أكتوبــــر

ركاب
ORONA

م الجديدة –القاهــــرة

ركاب
ORONA

التجمـع الخامــس

ركاب
ORONA

القاهـــــرة

ORONA

 الشركة المصرية للهندسة و المقاوالت "جت "

 مشروع إسكان الحرية نموذج العلياء والروضة
( عدد  35مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث )

 فيال المهندس/إبراهيم صالح – نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخرافي( .مصعد بانوراما
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ركاب
ORONA

القاهرة الجديدة

ركاب
ORONA

منطقة زون –

ORONA

 Machine room lessحمولة  450كجم1،م/ث ،VVVF ،أبواب أوتوماتيكية).

 أحمد شعراوي.
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث).
 الشركة المصرية للتنمية الغذائية (فـرج اللـه).
(عدد  1مصعد حمولة 450 ،كجم 1 ،م /ث ،سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية داخلية).
 أ /يسرى المنوفي .رئيس مجلس إدارة شركة الكتروستار.

(مصعد هيدروليكي بانوراما ،حمولة  450كجم  ،أبواب أوتوماتيكية).
 شركة الدلتا لإلنشاء والتعمير (الجمهورية حاليا).

التجمع الخامـس
المحلة الكبرى

ORONA

اإلسكندريـــة

ركاب
ORONA

العبور-

ركاب
ORONA

الجولف سيتي
سموحة -

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م  /ث).

اإلسكندرية

 برج معادي سموحة.
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث.)VVVF ،
 الحاج خميس الفخراني.

( عدد  2مصعد  ،حمولة  400كجم 1 ،م/ث).

 أ /يسرى المنوفي .رئيس مجلس إدارة شركة الكتروستار.
(مصعد هيدروليكي بانوراما ،حمولة  450كجم  ،أبواب أوتوماتيكية).
 و ازرة العدل – مجمع محاكم جهينة
( عدد  3مصاعد ،حمولة  630كجم و جمولة  1000كجم 1 ،م/ث).
 ستانلي بارادايز.
( عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث .)VVVF ،
 الشركة الدولية للمقاوالت.
( عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث ).
 شركة رابكو للمقاوالت

( عدد  11مصعد  450 ،كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين).

 الشركة المصرية لالتصاالت – سنترال القبة.
( عدد  2مصعد ،حمولة  800كجم 1 ،م/ث ،سرعتين).
 مكتب بدر للهندسة و المقاوالت.
( عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث.)VVVF ،

األسكندريــــة

ركاب
ORONA

األسكندريــــة

ركاب
ORONA

العبور-

الجولف سيتي

ركاب
ORONA

ســــوهاج

ORONA

األسكندريــــة

ركاب
ORONA

مدينة العبور

ركاب
ORONA

القاهرة الجديدة

ركاب
ORONA

القــــاهرة

ركاب
ORONA

دمــياط

ركاب
ORONA

 مبنى إداري و تجاري ملك شركة .4A

(عدد  2مصعد  ،حمولة  800كجم  1 ،م/ث ) VVVF ،
( عدد  1مصعد  ،حمولة  800كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين )
 شركة القاهرة لتكرير البترول.
( عدد  2مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث ) VVVF – Closed Loop ،
 المهندس  /أشرف زيتون.
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ركاب
ORONA

القاهــــرة

ركاب
ORONA
محلي

القــــاهرة

ركاب
ORONA

القــــاهرة

ركاب
ORONA

( عدد  2مصعد  ،حمولة  800كجم  1,6 ،م/ث ) VVVF ،
 المقر االداري لشركة مارسيليا
(عدد  1مصعد  450 ،كجم  1 ،م/ث ) VVVF ،
 برج لؤلؤة العربي.

( عدد  2مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث ) VVVF ،

 ستار تاور.
( عدد  2مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث ) VVVF ،
 مشروع األنصار رشدي  -شركة األنصار للتجارة و المقاوالت,
( عدد  2مصعد 450 ،كجم  1,6 ،م/ث ) VVVF ،
 فيال د .أحمد وصيف.
( عدد  1مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث ) VVVF ،
 الشركة الخليجية للتمنية السياحية والعقارية – قمراية رشدي
(عدد  1مصعد ،حمولة 0,63 ،675م /ث ،هيدروليكي بانوراما)
 فيال الدكتور /حسن المحبوب.

(عدد  1مصعد هيدروليكي 450 ،كجم 0,6 ،م/ث).
 فيال الدكتور /محمد رشدي سليمان.
(عدد  1مصعد هيدروليكي300 ،كجم0,5 ،م/ث).
 هانيمكس.
(عدد  1مصعد هيدروليكي ،حمولة 450كجم0.6 ،م/ث.)VVVF ،
 الحاج  /سليمان أحمد حسين

(عدد  2مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث ) VVVF ،

 مشروع دار أيتام المؤسسة المحمدية – م /رضا مصطفى رزق.
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم0,63 ،م /ث ،سرعتين ،هيدروليكي بانوراما)
 متحف الفن اإلسالمي
 مبنى خدمات كنيسة المالك ميخائيل

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

شرم الشيخ

ركاب
ORONA

اإلسكــندرية

DOPPLER

العبــــــور

DOPPLER

التجمع الخامـــس

DOPPLER

القاهــــرة

ركاب
Doppler

القــــاهرة

ركاب
ORONA

السادس من أكتوبر

DOPPLER

القـــاهرة

Guldman

شيراتون

( عدد  1مصعد  ،حمولة  630كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين )
 جمعية سفراء الهداية.

القــــاهرة

( عدد  1مصعد  ،حمولة  450كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين )
 فيال أستاذ  /عبد الهادي الشوربجي

Lake View

( عدد  1مصعد  ،حمولة  320كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين )
 فيال األستاذة  /رنا الشوربجي

Lake View

 ( عدد  1مصعد  ،حمولة  320كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين )
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ركاب

ركاب
ORONA
ركاب
محلى
ركاب
محلى

 فيال المهندس  /محمد سمري

القــــاهرة

( عدد  1مصعد  ،حمولة  480كجم  1 ،م/ث  ،سرعتين )
 مشروع مدينة المستقبل – الهيكستب

القاهــــرة

(عدد  68مصعد ،حمولة  480كجم1 ،م /ث ،سرعتين)

 الكلية الفنية

القاهـــرة

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث)VVVF ،
 شركة وادي النيل للمقاوالت واالستثمارات العقارية

مدينة نصر

(عدد  1مصعد ،حمولة  1000كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 مستشفى رشيد العام (مقاولة شركة وادي النيل)
(عدد  2مصعد ،حمولة  1000كجم1 ،م/ث)VVVF ،

رشيــــــد

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث)VVVF ،
 شركة وادي النيل للمقاوالت واالستثمارات العقارية.
(مصعد للمرضى 1000كجم1 ،م/ث سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية داخلية وخارجية)
 الشركة المصرية لأللياف (إفكو)

مركز طبي بحدائق
القبـــــــة

العاشر من رمضان

(عدد  2مصعد 3500 ،كجم0.25 ،م /ث)VVVF ،
 بنك المركزي المصري – فرع المهندسين.
( 3مصعد حمولة 800 ،450كجم 1 ،م  /ث ،سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية)
 شركة النساجون الشرقيون (إفكـو)

القاهــــــرة
مدينة العاشر من

(عدد  1مصعد ،حمولة  800كجم 1،م/ث)VVVF،

رمضـــــان

 المركز القومي لبحوث المياه – الديوان العام.

مركز القومي

(عدد  1مصعد ،حمولة  500كجم1 ،م/ث)VVVF ،

لبحوث الميـاه

 مصنع سيجما تك للصناعات الدوائية
(عدد1مصعد ،حمولة  320كجم0.62 ،م/ث ،سرعتين ،بانوراما ،هيدروليكي)

 مصنع سيجما للصناعات الدوائية
(عدد  1مصعد ،حمولة  1000كجم 0.5 ،م/ث ،سرعتين)
 شركة النساجون الشرقيون المركز الطبي.

7/19

محلى
ركاب

محلى
ركاب
ORONA
مرضى
ركاب

مرضى
محلى
محلي
ركاب

محلى
محلي
ركاب
ORONA

قويسنـــــا

بضاعة

العاشر من رمضان

(عدد  1مصعد بضاعة حمولة  1000كجم1 ،م  /ث ،سرعتين)

ركاب

 6أكتوبـــــر

من رمضان

 الشركة المصرية للبطاقات

محلى

ركاب
ORONA

مدينة العاشـــر

(عدد  1مصعد ،حمولة  1000كجم 0.5 ،م/ث ،سرعتين)

ركاب

مرضى
ركاب

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية بور سعيد)

بور سعيــــد

(عدد  1مصعد هيدروليكي ،حمولة  400كجم 0,62 ،م /ث)
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

مربع 1175

(عدد  1مصعد ،حمولة  800كجم1 ،م /ث ،سرعتين)

تقسيم مصر الجديدة

 شركة دانتيل سالمتكس
(عدد  3مصعد ،حمولة  4طن1 ،0,25 ،م/ث ،سرعتين)
 شركة ليسيكو مصر
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م  /ث ،سرعتين)
 شركة ليسيكو مصر

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م  /ث ،سرعتين)
 88 شارع الحجاز  -شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 35 شارع فريد سميكة  -شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)

 العمارة اإلنجيلية  -شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 7 طريق النصر  -شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)

محلي
محلي

بالمصنـــــع

بضاعة

القاهـــــرة

ركاب

األسكنــدريــة

ركاب

مصر الجديـــدة

ركاب

النزهة الجديدة

ركاب

النزهـة الجديـدة

ركاب

النزهـة الجديـدة

ركاب

مصر الجديـــدة

ركاب

مصر الجديـــدة

ركاب

 شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين باألكاديمية العربية للنقل البحري
(عدد  4مصعد  450كجم1 ،م /ث )VVVF ،
 شركة اللوتس لإلنشاءات.

(طبلية هيدروليكي ،حمولة  1000كجم)
 شركة  HUللتجارة والتوكيالت (ميدان ابن سندر)

النزهـة الجديـدة

ركاب

النزهـة الجديـدة

ركاب

األسكندريــــة

ركاب

الزيتــــــون

طبلية هيدروليكية

منشية البكـــري

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث)
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ركاب

محلى

 فيال بغرب أرابيال.

التجمع الخامــس

(عدد  1مصعد 450 ،كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 فيال سامي العبد.

القاهـــــرة

(عدد  1مصعد هيدروليكي 450 ،كجم ،0,62 ،م/ث ،سرعتين)
 الشركة المصرية لالتصاالت ( سنترال دمياط الرئيسي)
(عدد ا مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء( محطة كهرباء األزبكية)
(عدد  1مصعد ،حمولة  800كجم 1 ،م/ث ،سرعتين)
 عمارات شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير

(عدد  6مصاعد ،حمولة  630كجم1 ،م/ث ،سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية داخلية)
 شركة االتحاد الدولي لالستثمار والتنمية العقارية

القاهــــــرة
حـي الســفارات

ركاب

 مجموعة أخوان للتنمية العقارية والسياحية

عمارات الكوثر–
مدينة الغردقة

 شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري
(عدد  1مصعد 450 ،كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 شركة قرطبة لالستثمار العقاري والتجاري

(عدد  3مصعد حمولة 630كجم1 ،م/ث ،VVVF ،أبواب أوتوماتيكية داخلية)
 شركة الهادي لإلنشاء والتعمير  -عمارة استانلي ريزيدانس
(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث)VVVF ،
 شركة الخليج للتجارة واإلنشاءات.

محلى

ركاب

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م  /ث ،سرعتين)

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)

ركاب

دميـــــاط

الجولف سيــتي

 شركة كراسكو – السيد المهندس رأفت شكري

محلى

ركاب

العبـــــور

(عدد  3مصاعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث ،سرعتين)

ركاب

ركاب
ركاب

النزهــة الجديـدة

ركاب

مصـر الجديــدة

ركاب

المهندســــين

ركاب

اإلسكندريــــة

ركاب

ميدان كليوبات ار –

ركاب

(عدد  3مصعد،حمولة  450كجم 1 ،م/ث ،سرعتين)

اإلسكندريــــة

(عدد  1مصعد حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين ،باب أوتوماتيكي داخلي)

اإلسكندريــــة

ركاب

الجيــــــزة

ركاب

رشدي – اإلسكندرية

ركاب

المحلـة الكبـرى

ركاب

 شركة كرام لالستثمار العقاري (لؤلؤة سان ستيفانو)

 شركة إيماك للتوكيالت والتجارة (إحدى شركات الخرافي)
(عدد  1مصعد ،حمولة  320كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 شركة األخوة للتجارة و المقاوالت

(عدد  3مصعد ،حمولة  450،630كجم1 ،م/ث ،VVVF ،أبواب أوتوماتيكية)
 شركـة الهدايــة
(عدد  1مصعد ،حمولة 450كجم 1 ،م  /ث ،سرعتين)
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 شركة لوتس للمقاوالت العامة (مشروع الوحدات الصحية بالدخيلة)
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين ،باب أوتوماتيكي داخلي)
 متحف الحرانية

( عدد  1مصعد هيدروليك 400 ،كجم 0,62 ،م/ث ،سرعتين)
 دريـم ت ــاور
(4مصاعد ،حمولة450كجم1 ،م  /ث  ، VVVFأبواب أوتوماتيك داخلية)
 فيال الدكتور /كمــال ســرور
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 برج الزهراء  -محمد الميالدي.

( عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م/ث ،سرعتين)
 فيال الدكتور /جالل مراد  -أمام جمعية أحمد عرابي – منطقة الغرود
(عدد  1مصعد ،حمولة 450كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 السـ ـ ـراي مول.
(عدد  1مصعد ،حمولة 630كجم1 ،م /ث ،VVVF ، ،أبواب أوتوماتيكية)
 المهندس عالء الشين.

األسكندريــــة

ركاب

الجيــــــزة

ركاب

األسكندريـــة

Orona
ركاب

التجمع الخامــس

ركاب

األسكندريـــة

ركاب

مصر الجديـــدة

Orona
ركاب

حدائق القبــــة

Orona
ركاب

مدينة نصر -القاهرة

(عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 إتحاد مالك  9أحمد عرابي

المهندسيــــن

(عدد  1مصعد ،حمولة  630كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 جاليري محمود زيدان.

بالمصنع -

(عدد  1مصعد450 ،كجم1 ،م/ث ،سرعتين)

الحرفيين

 ورثة الشيخ دعيج الصباح
(عدد  1مصعد ،حمولة 630كجم1 ،م /ث ،VVVF ،أبواب أوتوماتيكية داخلية)
 م .س ــامح ج ــادو.

كورنيش النيل-
القاهـــــرة

 6أكتوبــــر –

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين)

القاهـــــرة

 إتحاد مالك  8ش محمد إقبال
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية داخلية)
 إتحاد مالك  37ش بغداد
(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين ،باب أوتوماتيكي داخلي)
 . محمد منصور

لوران – اإلسكندرية
مصر الجديـــدة
التجمـــع األول

(عدد  1مصعد ،حمولة  320كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 م .محمد إمام.

التجمــع الخامس
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محلى
ركاب

محلى
ركاب

محلى
ركاب

Orona
ركاب
محلى
ركاب

محلى
ركاب

محلى
ركاب

محلى
ركاب

محلى

ركاب

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين)
 إتحاد مالك العقار 9عبد المنعم رياض -البرج اإلداري.
(تطوير مصعد بانوراما هيدروليكي كهربائي0,6 ،م /ث ،باب أوتوماتيكي داخلي)
 مهندسة فوزية عبد هللا

(عدد  1مصعد ،حمولة  450كجم1 ،م /ث ،سرعتين ،أبواب أوتوماتيكية داخلية)
 بولكلي بارادايز
( عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث)
 سموحة بارادايز
( عدد  2مصعد ،حمولة  450كجم 1 ،م/ث .) VVVF ،

 المبنى اإلدارى بالكنيسة اإلنجيلية – قصر الدوبارة

(عدد ( )1مصعد ركاب ،حمولة  630كجم  1 ،م /ث ) VVVF
 المركز اإلستشارى للشبكية

الدقي – القاهـــرة

ركاب

التجمع الخامــس

ركاب

اإلسكندرية

ركاب

اإلسكندرية

Orona
ركاب

القاهرة

Orona
ركاب

القاهرة

( عدد  1مصعد ركاب 630 ،كجم  1 ،م/ث سرعتين
 فيال حنان ندا حى النرجس – التجمع الخامس

عدد  1مصعد حمولة  450كجم 1 ،م/ث ) VVVF

 برج فلوريدا  592طريق الجيش – ميامى
(عدد  4مصاعد حمولة  320كجم 1م/ث )VVVF
 فيال د .على شتا –  6أكتوبر
( عدد  1مصعد حمولة  400كجم  .50م/ث – هيدروليكى)

 المهندس  /أكرم الشلقانى حى النرجس – التجمع الخامس
( عدد  1مصعد حمولة  450كجم1 ،م/ث – سرعتين )
 شركة مصر إلدارة األصول العقارية – ش الجالء

( عدد  2مصعد حمولة  450كجم 1م/ث )VVVF

 مهندس  /مدحت محمد نبيل – التجمع الخامس
( عدد  1مصعد ركاب  450كجم 1م/ث )VVVF
 مول الجندى – مول تجارى – التجمع األول
( عدد  1مصعد حمولة  450كجم 1 ،م/ث )VVVF
 فيال سميرة حمادى – حى البنفسج  -التجمع األول

القاهرة الجديدة
االسكندرية

ركاب

القاهرة



مشروع أسكان الهايكستب

ركاب

األسكندرية

القاهرة الجديدة

ORONA
ركاب

طنطا

ORONA
ركاب

القاهرة الجديدة

ORONA
ركاب

القاهرة الجديدة

ORONA
ركاب

الهايكستب
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محلى

Orona
ركاب

القاهرة الجديدة

( عدد  1مصعد حمولة  450كجم  1 ،م/ث – سرعتين)

ركاب

Orona
ركاب

 كنيسة أبو تالت

( عدد  1مصعد حمولة  320كجم 1م/ث )VVVF

محلى

محلى
ركاب

محلى



ركاب

( عدد  18مصعد حمولة  450كجم 1م/ث ) VVVF

 مشروع مرسيليا الند – العلمين

األسكندرية

 ( عدد  8مصاعد حمولة  450كجم1 ،م/ث )VVVF
 فيال عبد الهادى الشوربجى – التجمع الخامس

القاهرة الجديدة

( عدد  1مصعد حمولة 320كم 1م /ث – سرعتين )

 مدحت محمد نبيل – التجمع الخامس
( عدد  1مصعد ركاب حمولة  450كجم 1 -م/ث – ) VVVF
 أبرج مرسيليا – مرسى مطروح
( عدد  2مصعد ركاب حمولة  320كجم – 1م/ث – ) VVVF
 مشروع مرسيليا فلورانس – المنتزه
( عدد  24مصعد ركاب حمولة  450كجم 1-م /ث – )VVVF
 جمعية رسالة لألعمال الخيرية – السواح
( عدد  1مصعد بضاعة حمولة  800كجم – م/ث )VVVF -
 مشروع إسكان الهايكستب ()2

 هيئة ميناء بور سعيد – بور سعيد
( عدد  3مصاعد ركاب حمولة  1150كجم 1 – 1.60م/ث –

) VVVF

 إتحاد مالك قصر العروبة (محمد حسب )
 ( عدد  4مصاعد ركاب حمولة  450كجم –  1م  /ث – ) VVVF
 هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – بور سعيد

( عدد  1مصعد ركاب حمولة  1000كجم – 1م  /ث -



محمد عثمان – رويال جليم بال از
(عدد  2مصعد ركاب حمولة  630كجم – 1م/ث )VVVF



المركز الطبى – اإلسماعيلية
( عدد  1مصعد ركاب حمولة 800كجم – 1م  /ث )VVVF

 20 مكرم عبيد – مهندس  /عادل شوقى
عدد  2مصعد ركاب حمولة  630كجم –  1م  /ث )VVVF


سوحة براديس ( – )2عبد المنعم بدر
( عدد  3مصعد ركاب حمولة  630كجم – 1م/ث )VVVF



مشروع مارفل سيتى – القاهرة الجديدة
( عدد  19مصاعد ركاب حمولة كجم – 1م/ث )VVVF



اللواء  /فهمى – شارع عبد الرازق السنهورى – مكرم عبيد

( عدد  2مصعد ركاب – حمولة 450كجم – 1م/ث – )VVVF
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محلى
ركاب

القاهرة الجديدة

ORONA
ركاب

مرسى مطروح

ORONA
ركاب

األسكندرية

ORONA
ركاب

القاهرة

ORONA
ركاب

الهايكستب

 ( عدد  50مصعد حمولة  450كجم 1م/ث ) VVVF

ORONA
ركاب

محلى
ركاب

بور سعيد

ORONA
ركاب

األسكندرية

ORONA
ركاب

بور سعيد

ORONA
ركاب

األسكندرية

ORONA
ركاب

اإلسماعيلية

ORONA
ركاب

مدينة نصر

ركاب
ORONA

األسكندرية

ركاب
ORONA

التجمع الخامس

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA



مهندس  /صالح فؤاد –  47شارع لبنان  -المهندسين



( عدد  2مصعد ركاب حمولة  450كجم – 1م/ث – )VVVF



أبراج أرض النجدة – السويس ( مرحلة أولى)

( عدد  4مصاعد ركاب – حمولة  450كجم –  1م /ث – ) VVVF
 أبراج الندى بالمعادى
( عدد ( )2مصعد ركاب – حمولة  630كجم 1م/ث – ) VVVF
 هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – مبنى المعامل الصناعية – بور سعيد
(عدد  1مصعد ركاب حمولة  1000كجم – 1م/ث – ) VVVF


هيئة ميناء بور سعيد – بور سعيد



المعهد العالى للبالية – أكاديمية الفنون – الهرم



(عدد  1مصعد ركاب حمولة  630كجم – 1م/ث – )VVVF



أتحاد مالك  13ش احمد عرابى – المهندسين



فيال محمود عوض حمزة – خلف الميراج سيتى – التجمع األول



فيال المهندس  /رأفت محمد إسماعيل – خلف الميراج سيتى – التجمع األول

( عدد  3مصعد ركاب – حمولة  1150كجم/ث – )VVVF

عدد ( )2مصعد ركاب – حمولة  630كجم – 1م/ث – ) VVVF

(عدد ( )1مصعد ركاب – حمولة  450كجم – 1م/ث )VVVF 0
(عدد ( )1مصعد ركاب – حمولة  450كجم – 1م/ث )VVVF 0

المهندسين

ركاب
ORONA

محافظة السويس

ركاب
ORONA

المعادى

ركاب
ORONA

بور سعيد

ركاب
ORONA

بور سعيد
الجيزة
المهندسين
التجمع األول

القاهرة الجديدة
التجمع األول

القاهرة الجديدة



فيال محمد مسعد عوض – خلف الميراج سيتى – التجمع األول

(عدد ( )1مصعد ركاب – حمولة  450كجم – 1م/ث )VVVF 0

القاهرة الجديدة



فيال عوض مسعد حمزة – خلف الميراج سيتى – التجمع األول

التجمع األول

(عدد ( )1مصعد ركاب – حمولة  450كجم – 1م/ث )VVVF 0


وحدة تركيز حامض النيترك الجديدة – أبو زعبل للكيماويات – شركة جابكو
( عدد  1مصعد ركاب – حمولة  630كجم 1م/ث ) VVVF

 أبراج الندى بالمعادى
( عدد ( )2مصعد ركاب – حمولة  630كجم 1م/ث – ) VVVF


المركز الملكى للعيون  -برج سالم –  293طريق الحرية  -األسكندرية
عدد ( )1مصعد ركاب – حمولة  450كجم 1م/ث – ) VVVF



فيال د  .رجب مجاهد عبد الغنى – بجوار كمبوند الحياة ريزيدنس
عدد ( )1مصعد محلى – حمولو  320كجم 1م/ث – سرعتين)



فندق بورت غالب ريزورت – مرسى علم

التجمع األول

القاهرة الجديدة

ركاب
ORONA
ركاب
ORONA
ركاب
ORONA
ركاب
ORONA
ركاب
ORONA
ركاب
ORONA

طريق بلبيس

ركاب
ORONA

المعادى

ركاب
ORONA

األسكندرية

ركاب
ORONA

الشروق
بورت غالب
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ركاب
ORONA

ركاب

محلى
محلى

ركاب

عدد ( )1مصعد خدمة محلى حمولة  450كجم 1م /ث – سرعتين)


فندق بورت غالب ريزورت – مرسى علم
عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  630كجم 1م /ث – )VVVF



مستشفى العبور للتأمين الصحى – كفر الشيخ



نقابة الصحفيين –  4ش عبد الخالق ثروت

عدد ( )6مصاعد  )2( -حمولة  1000كجم  )4( /حمولة  630كجم 1م/ث VVVF
عدد ( )2مصعد ركاب – حمولة  800كجم 1م /ث )VVVF


فيال د .مهندس  /رجب مجاهد عبد الغنى – الشروق – بجوار كمبوند الحياة

عدد ( )1مصعد ركاب محلى – حمولة  320كجم 1م/ث سرعتين


كلية التربية – جامعة عين شمس
عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث ) VVVF



فيال د .طاهر محمد حسن رقم ( )87مجموعة  – 12مدينتى
عدد ( )1مصعد هيدروليكى حمولة  320كجم  0 ,60م/ث VVVF



مشروع فيروزة سموحة ()3

عدد ( )3مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م /ث VVVF

بورت غالب

ركاب
ORONA

كفر الشيخ

ORONA
ركاب /عمليات /مطبخ

وسط القاهرة

ركاب
ORONA

الشروق



فيال أ  /سامى العبد – منتجع اليجريا – طريق مصر أسكندرية الصحراوى



شركة العساسى للتصدير واإلستيراد والمقاوالت العامة – التجمع األول

عدد ( )1مصعد ركاب -حمولة  450كجم  0.5م/ث سرعتين

عدد ( )1مصعد ركاب حمولة 450كجم 1م/ث VVVF -


القاهرة
مدينتى

ركاب
ORONA

األسكندرية

ركاب
ORONA

شركة القاهرة لتكرير البترول – مسطرد 2
عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -

اسكندرية الصحراوى

هيدروليك  /محلى

التجمع األول

ركاب
ORONA

مسطرد
القاهرة

مستشفى دمياط
عدد ( )7مصعد ركاب حمولة  1800كجم 1م/ث VVVF
عدد ( )1مصعد طعام حمولة  300كجم  0.3م/ث



طريق مصر

ركاب

المعادى

عدد ( )6مصاعد – الصالة المغطاة



المعادى

ركاب
ORONA

المركز االوليمبى – المعادى
عدد ( )4مصاعد – فندق تيوليب



ركاب
ركاب
ORONA

 أبراج الندى بالمعادى -المرحلة الثانية ( شركة أجيكو)
( عدد ( )8مصعد ركاب – حمولة  630كجم 1م/ث – ) VVVF

محلى

شركة ريتاج زمزم للتنمية واألستثمار العقارى

دمياط
األسكندرية
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ORONA
ركاب
ORONA
ركاب ORONA /
طعام PKG /
ركاب

عدد ( )6مصاعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF


أبراج ستانلى



برج سكنى – اللواء  /حسام الدين حسن خليفة

عدد ( )4مصاعد  450كجم 1م/ث VVVF
عدد ( )1مصعد  630كجم 1م/ث VVVF



بنك التعمير واألسكان – شركة جوتاكو لخدمات البناء
عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF



أبراج أرض النجدة – السويس ( مرحلة ثانية)



بنك التعمير واألسكان – شركة أدلكو للهندسة والمقاوالت

عدد ( )6مصاعد ركاب – حمولة  450كجم –  1م /ث – ) VVVF
عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  450كجم – 1م  /ث – )VVVF



برج سكنى المهندس  /مجدى رفلة
عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1-م/ث – VVVF



برج سكنى المهندس  /مجدى رفلة
عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1-م/ث – VVVF



المركز التجارى بمنطقة المنتزة –  6أكتوبر (مكتب بدر للهندسة والمقاوالت)
عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث )VVVF



ستار سموحة  -شركة األنصار ( م .محمد السقيلى)



كمبوند الميراج – شركة هاواى الجديدة للسياحة واألستثمار

توريد وتركيب عدد ( )1مصعد محلى حمولة  800كجم  11وقفة

توريد وتركيب عدد ( )14مصعد حموله  450كجم  5 / 6وقفة 1م/ث VVVF


برج سى فيو – جليم – األسكندرية



هيئة قناه السويس ( بورسعيد  /بور فؤاد)

توريد وتركيب عدد ( )2مصعد حمولة  450كجم 1م/ث VVVF
توريد وتركيب عدد ( )5مصعد حمولة (630/4كجم–100/1كجم-بضاعة)1م/ث VVVF

ORONA

األسكندرية

ركاب
ORONA

كفر الشيخ

ركاب
ORONA

التجمع الخامس

ركاب
ORONA

محافظة السويس

ركاب
ORONA

برج العرب

ركاب
ORONA

مصر الجديدة

ركاب
ORONA

مصر الجديدة

ركاب
ORONA

مدينة  6أكتوبر

ركاب
ORONA

األسكندرية

محلى

التجمع األول

ركاب
ORONA

األسكندرية

ركاب
ORONA

بور سعيد
بور فؤاد



نقابة الصحفيين



توريد وتركيب عدد ( )2مصعد حمولة  800كجم  1.6م/ث VVVF



برج الراعى باالس – سان ستيفانو
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد حمولة  450كجم 1م/ث VVVF



برج المريالند – مصر الجديدة
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ركاب

ORONA
( )4ركاب

( )1بضاعة

وسط البلد

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

مصر الجديدة

ركاب

توريد وتركيب عدد ( )3مصعد حمولة  800كجم 1.6م/ث VVVF


فيال رقم ( )20كمبوند النخيل – الشروق – المجاورة األولى

توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -


شركة ستانلى لالستثمار والتطوير العقارى



عمارة األستاذ  /كمال الدين حسانيين على –  36ش الحرية – مصر الجديدة

توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب  1000كجم 1م/ث – VVVF
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب  630كجم 1م/ث VVVF


مرسيليا بيتش ) (4شركة مرسيليا لألستثمار العقارى
توريد وتركيب عدد ( )20مصعد ركاب  450كجم 1م/ث VVVF



األستاذة /نرفانا محمد إبراهيم – كمبوند سوان اليك – التجمع األول فيال 107
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  320كجم  0.6م/ث VVVF



قاعة فرحة  -صالح سالم
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  630كجم 1م/ث VVVF



جراج القبة
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد حمولة  630كجم 1م/ث VVVF



برج ماريه – لوران – األسكندرية
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF



مشروع أبراج اإلسكان اإلجتماعى  -بحرى



برج رويال ريزيدانس – رشدى



فيال برج العرب – المنطقة األولى أمام الجامعة اليابانية

توريد وتركيب عدد ( )8مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF

توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -
توريد وتركب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  320كجم 1م/ث VVVF -


مشروع أبراج كوكاكوال
توريد وتركيب عدد ( )4مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -



عمارة األنصار ستار  -سموحة



أبراج الندى ( – )3المعادى

توريد وتركيب عدد ( )3مصعد ركاب حمولة  630كجم  1.6م/ث VVVF -
توريد وتركيب عدد ( )4مصاعد ركاب حمولة  630كجم 1م/ث VVVF -



المبنى اإلدارى لشركة جيت – مدينة نصر
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  630كجم 1م/ث VVVF -



المبنى اإلدارى – التجمع األول ( شركة توشيبا لألجهزة الطبية)
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ORONA

مدينة الشروق

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA

مصر الجديدة

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

الساحل الشمالى
التجمع األول

ركاب
ORONA
ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA

كوبرى القبة

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA
ركاب

اإلسكندرية

محلى

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

اإلسماعيلية

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

المعادى
القاهرة

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA

القاهرة الجديدة

ركاب
ORONA

توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450/630كجم 1م/ث VVVF


برج رشدى هاوس – شارع سوريا ( شركة المعمارى لإلستثمار العقارى)
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF



فيروزة سموحة ( مشروع  – )4شركة أفاق للتنمية العمرانية



فيال رقم ( )1مجمع البولو – بورت غالب – مرسى علم

توريد وتركيب عدد ( )4مصعد ركاب  450كجم 1م/ث VVVF
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب  450كجم 1م/ث VVVF


المبنى اإلدارى  -شبين الكوم ( الشركة الثالثية لهندسة البناء)
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب  450كجم 1م/ث VVVF



برج رويال هاوس  -المنتزة (شركة ستانلى لالستثمار والتطوير العقارى)
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب  630كجم 1م/ث VVVF



مستشفى األمراض النفسية – دمياط (شركة المقاولين العرب)
توريد وتركيب عدد ( )3مصعد ركاب( 630 )1كجم1000 )1(/كجم 1م/ث VVVF



المعامل المركزية – الكلية النظرية – دمياط الجديدة
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  1000كجم 1م/ث VVVF



برج الفخرانى سابا باشا – اإلسكندرية
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -



فيال السيدة  /سلوى مرقص – كمبوند سوان اليك – التجمع األول



مشروع المول التجارى  -إسكان جاردينيا

توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  300كجم  0.63م /ث

توريد وتركيب عدد ( )5مصاعد حمولة  1000كجم 1م/ث VVVF
توريد وتركيب عدد ( )2سلم كهربائى



مبنى أيكون – إدارة صيانة القصور واألثار  -المقاولين العرب
برج محمد الجمال – دمنهور
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب جمولة  450كجم 1م/ث VVVF -



مشروع الماظة أفنيو – شركة Sector Development

توريد وتركيب عدد ( )17مصعد ركاب حمولة  400كجم 1م/ث VVVF -


اإلسكندرية

ركاب
ORONA

مرسى علم

ركاب
ORONA

شبين الكوم
اإلسكندرية
المنتزه

ركاب
ORONA
ركاب
ORONA

دمياط

ركاب
ORONA

دمياط الجديدة

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

التجمع األول

مدينة نصر

ركاب
Doppler
ركاب
ORONA
Canni

تزوريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF


اإلسكندرية

ركاب
ORONA

األستاذ  /جورج شكر هللا – فيال دوبلكس
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  230كجم 1م/ث – VVVF
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مدينة نصر

ركاب
ORONA

محافظة البحيرة

ركاب
ORONA

الماظة

ركاب
ORONA

مصر الجديدة

ركاب
ORONA



مشروع مول الصياد بال از – دمياط
توريد وتركيب عدد ( )14مصعد ركاب حمولة  630كجم 1م/ث – VVVF




توريد وتركيب عدد ( )4سلم كهربائى
فيال محمد حسن قنديل ( القطامية دوينز – التجمع الخامس – فيال )155
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  320كجم 1م/ث _ VVVF



النادى الفرعى – المبنى اإلجتماعى ( شركة المغربل للمقاوالت)
توريد وتركيب عدد ( )3مصعد ركاب حمولة  320كجم 1م/ث VVVF -



برج رشدى بال از
توريد وتركيب عدد ( )2مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -



فيال مهندس /أسامة بهاء – فيال ( )21ضاحية النخيل
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث – VVVF



برج المرام – كليوباتر – أبوقير
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF -



عمارات تاج سلطان – مدينة نصر – شركة مصر لإلنشاءات (أنكون)

دمياط

التجمع الخامس



توريد وتركيب عدد ( )7مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث VVVF-


عمارات تاج سلطان – مدينة نصر – شركة أرتيكو
توريد وتركيب عدد ) )4مصعد حمولة  450كجم 1م/ث – VVVF



فيروزة سموحة – مشروع رقم  – 5شركة أفاق
توريد وتركيب عدد ( )4مصعد حمولة  450كم 1م/ث VVVF-



برج الكوربة –  19ش رمسيس



جمعية سفراء الهداية ( الحاج رضوان ماردينى) – الحى العاشر

توريد وتركيب عدد ( )2مصعد حمولة  630كجم 1م/ث VVVF -
توريد وتركيب عدد ( )1مصعد ركاب حمولة  320كجم 2 Speed -


عمارات الشيراتون – مهندس  /أسامه السعدنى

اإلسماعيلية
األسكندرية

ركاب
ORONA

الشروق

ركاب
ORONA

األسكندرية

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب
ORONA

اإلسكندرية

ركاب
ORONA

مصر الجديدة

ركاب
ORONA

مدينة نصر

ركاب

الشيراتون

توريد وتركيب عدد ( )4مصاعد ركاب حمولة  320كجم 1م/ث VVVF
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ركاب
ORONA
ركاب
ORONA

توريد وتركيب عدد ( )7مصعد ركاب حمولة  450كجم 1م/ث – VVVF
عمارات تاج سلطان – مدينة نصر – شركة جروب لإلنشاءات (جروب)

ركاب
ORONA

محلى
ركاب
ORONA

