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عالم جدید ... من تصمیمك
من نحن

ایفربلـوك هي وکالة أمریکیـة عاملیة لها العدید من الفـروع حول العالم ويف
اململکـة العربیـة السعودیـة، حیث تقوم بتصمیـم وتنفیذ مختلف اإلنشاءات
والدیکـورات الخـارجیـة والداخلیة والخـاصـة باملنـازل واملـدارس والحضـانـات

والجامعات و الفعالیات و املهرجانات و املعارض ورش العمل و املنشآت التجاریة. 

إن ایفربلوك هو أسرع أنظمة
البنــاء بالوحــدات وأکثـرهـا
مـرونــة فـي العــالم، حـیث
تستخدم يف تصمیم وإنشاء
جمیـع أنـواع التصـامیـم کما
یمکن تعدیل وحدات اإلنشاء
وإعــادة استـخـدامهــا فـي
موقــع آخـر وفعـالیة أخـرى،

مرارا وتکرارا.

إن مرونـة ایفـربلــوك تسمــح
لك ببناء جمیع أشکال وأحجام
الواحــدات باستخـدام أربعــة

مقاسات فقط من ایفربلوك.
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عالم جدید ... من تصمیمك
ماهي ایفربلوك

تم تصنیع وحـدات ایفربلـوك من مادة البولي
بروبلیـن البالستیکیـة والتي تتمیــز بقدرتهـا
علـی تحمــل الضغـط ومقاومــة الکســر مـع
معــدل إحتــراق بطـيء ممـا یجعلهــا أمنــة
لالستخـدام داخـل وخـارج املباني ایضـا ممـا
یجعلهـا الحــل األمثــل إلقـامــة الفعــالیـات
واملعارض الفنیـة واالحتفـاالت املقامـة يف

الهواء الطلق.

توفر ایفربلوك مجموعة متجانسة
مــن األلـــوان و االحجـــــام التـي
تنـــاســب مختــلف اإلنشـــــاءات

املعماریة والدیکورات.

بعض املقاسات واالوزان الخاصة بواحدات ایفربلوك 

قطعة کاملة الحجم

٣٠ سم طول x ١٥ سم عرض x ٥ سم ارتفاع     الوزن ١ کیلوجرام

نصف قطعة

١٥ سم طول x ١٥ سم عرض x ١٥ سم ارتفاع     الوزن ٥٣٠ جرام

ربع قطعة

٧سم طول x ١٥ سم عرض x ١٥ سم ارتفاع       الوزن ٢٢٦ جرام 

غطاء علوي

٣٠ سم طول x ١ سم عرض x ٢ سم ارتفاع       الوزن ١١٣ جرام
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عالم جدید ... من تصمیمك
ممیزات وحدات آیفربلوك للبناء

خفیفة الوزن ومقاومة للکسر 

مقاوم لالشتعال

قوي عازل للصوت و تتحمل الضغط العالي

إستخدام مادة البولي بروبلین البالستیکیة
لذلك سهل التنظیف والتعقیم  

متعددة األلوان لتناسب کافة االذواق 

مختلفة االحجام لتصمیم وتنفیذ کافة االشکال

سرعة التشکیل والفك والترکیب ال یتأثر باملاء
والعوامل الطبیعیة

التحتاج الی معدات خاصة للترکیب
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لعدة اسباب ومن اهمها 
التقارن باملنتجات التقلیدیة  

منتجات ایفربلوك

سعر املنتج 

الفك و الترکیب دون الحاجه لفني متخصص 

سهولة نقل املنتج وتخزینه 

اعادة االستفادة منه بأشکال تصمیمیه خالف
املنتجات التقلیدیة االخرى 

قوي عازل للصوت 

مقاوم لالشتعال 

ال یتأثر باملاء او الرطوبة وسهل التنظیف والتعقیم

بدیل یوفر يف الوقت و الجهد للفك والترکیب

راس مال ثابت یستفاد منه یلع االمد البعید
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عالم جدید ... من تصمیمك
کن املصمم اإلبداعي الخاص بك

أضـف وحـدات رفـوف بأحجــام
مختــلفـة ، سطــح مکتـب مـن
الفوالذ املقاوم للصدأ املصقول،
عتبـات أبواب أو بـاب أکوردیون
لتکـمـل وتضیـف وظیفــة إلـی

تصمیماتك.

ألـوان و وحــدات بدیلـــة
لبنـاء املجسمات أو هیــاکـل

أو مباني معیاریة مذهلة. 

کـل کتــلة بنــاء مجـوفـة
ولـکـنهــا تـحتـــوي علـی
أضـالع هیکلیـة متقاطعة
معــززة ملزیـد مــن القـوة

ولتوفیر مالءمة محکمة.
EverBlock تـم تـصمیــــــم
لیکون قابًال إلعادة االستخدام
والتکویـن بنسبة ١٠٠ ٪، کمـا
أن اللبنـات األســاسیـة قابلـة

إلعادة التدویر أیًضا.
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عالم جدید ... من تصمیمك
الفعالیات و املعارض التجاریة و االحداث الخاصة 

حـان وقــت الترفیــه وبــدء
موســم الفعالیــات وتحتـــاج
الی تجهیز مواقع تتسع الستقبال
الزوار وتکون مزودة بمقاعد مریحة
ومبتکــرة مـع الطــاوالت ومسـرح
مرتفـــع لوضــع وحـدات الصـوت

والشاشات ،منصة للفرق الفنیة.

کــل هـذا تـوفــره لـك بـأمـان
وحـدات ایفـربلـــوك املتینـة

ذات معدل اإلحتراق املنخفض
و املقـاومـة للعـوامـل الجویة
و التي یسهـل نقلها وترکیبها

وأیضا فکها.

سیکون لدیـك جـدران صلبـة
لخیمة الفعالیـة الخاصـة بك،

لیس هذا فقط...

لکنهـا أیضا ملونـة، وبـأي نمـط أو
شکـل أو حجـم ترغـب به. یمکنـك
أیضـا أن تقـوم بتغییــر ارتفـاعـات
الجـدران وفقا إلحتیاجاتك، وإنشـاء
مداخـل وهیاکـل املمـرات (بوثـات
مسـرح - غـرف خـاصـة ذات جودة
عالیـة وملونة وباالرتفاع املنـاسب

لحاجتك )
قم بإنشاء دیکور وأثاث ومنصات

ودعائم وجدران فریدة للمناسبات

استخــدم EverBlock لجمیـع
احتیاجات تصمیم املناسبات

الخاصة بك
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عالم جدید ... من تصمیمك
املعارض التجاریة واألحداث الخاصة

باستخـدام EverBlock ، یمکنـك
إنشاء هیاکل معیاریة فریدة مثل
املداخل وجـدران الخیام الصلبـة
واألعمــدة والجــدران املمیــزة و
فواصل الغرف واألثاث املخصص. 

یمکـن بعـد ذلـك تعدیـل اإلنشـــاءات
املعیاریة امللوـنة وإعادة استخدامهـا
يف موقع حـدث آخر. استخـدم الکتـل
لبنــاء طــاوالت مخصصــة وبوفیهـات
وبارات ، ومقاعد ، ومسـرح ،  ومنصــات
ومیــزات ممیــزة ألحداثـك ، ولتصمیـم
وبنــاء جمیـع أنـواع األشیــاء ودیکــور

األحداث.
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عالم جدید ... من تصمیمك
الحواجز والحوائط و وحدات األثاث 

هل ترید إعادة تصمیم مکتبك
عیادتك، صالـة االستقبـال يف
منزلك أو إضافـة غرفـة تتمتـع
بالخصوصیة لسماع املوسیقی

و مشاهدة التلفاز .

توفر لك وحدات ایفربلوك الحلول
املعماریة الالزمة إلعـادة تصمیـم
جمیع قطع األثـاث بشکل جـذاب
حیـث یمکنــك إختیـــار وحـدات
ایفربلـوك املناسبة لکـل األماکن
کغرف النـوم وصـاالت اإلستقبـال
و تصمیم طاوالت تقـدیم الطعام
و مقــاعـــد الجلــوس املریحــة
و النوافــذ و األســـرة وطـــاوالت
التقدیم وتخصیص غرفة للریاضة

و غرفة مخزن.

کما توفر لك ایفربلوك عبر املقاسات
العاملیة لوحداتها سهولة تصمیـم و
تنفیـذ الجـدران والنوافــذ والحواجـز
الخـاصـة وجمیــع أنــواع األثـاث مـن

طاوالت ومقاعـد ودیکـورات واألجمـل
أنك تستطیع إعادة فکهــا وترکیبهـا
دون الحاجة ملسـاعدیـن محتـرفیـن

ودون اإلستعانة بأدوات خاصة.
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عالم جدید ... من تصمیمك
إستکشف طرق التصمیم والهندسة والحساب 

ایفربلـــوك هـو نظـــام عملـي
للبناء یتضمن الکثیـر من املـرح
والتعلیم ، فالقطع املستخدمة
تسمح لألطفـال بتعلـم مبـادئ
التصمیم والهندسة والریاضیات.

تخیــل أن طالبـك یقـومــون
ببناء الجسـور واملنازل وقطع
األثــاث املختـلفــة و عـــدد
النهـــائــي مـن األشکــــــال
ویتعلمـون يف نفس الوقـت
التفکیـر اإلیجابـي ویتخیلـون
االبعـاد الثالثیـة لألشیـاء مـع
تطـویــر قدراتهـم عـلی حـل
املشکالت ومهارات التخطیط

والتنظیم والبناء .
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تواصل معنا

Get in touch+966 503 326 468

info@everblocksa.com

الریاض - الدائري الشرقي – مخرج ١٦ - مرکز بالدیوم

www.everblocksa.com


