
  "باستخدام أنابيب فلوڠارد
  ، أنجز فريقنا 10 حاممات يف

  يوم واحد. الكفاءة
  املهنية املقدمة وسهولة

 الرتكيب تناسب ما كنا نبحث
عنه متاًما."

  – املهندس/ ليو
  سانجاري، مهندس

  ميكانييك برشكة سينو
هيدرو.

نبذة عامة عن املرشوع
لقد انطلق  مرشوع إسكان الحرس الوطني منذ ما يقرب 

أفضل املرشوعات  ويُعد املرشوع واحًدا من  عاًما،  من 30 

السكنية من حيث املعايري والجودة. وقد ركز مرشوع بناء 

منشآت  توفري  عىل  الوطني  الحرس  ألرس  جديد  مجمع 

وخدمات معيشية مريحة ألفراد الحرس الوطني.

متت ترسية أكرث من 13,000 فيال سكنية عىل رشكة سينو 

هيدرو، وهي من أكرب الرشكات العاملية يف مجال املقاوالت. 

و15  سكنية  فيال   17,200 الثانية  املرحلة  تشمل  سوف 

والتي توجد يف  الوطني،  للحرس  التابعة  املدن  مدرسة يف 

املنورة  واملدينة  والقصيم  وحائل  والدمام  وجدة  الرياض 

والهفوف والطائف وينبع.

متطلبات املرشوع
توجيه  تم  فقد  الضخم،  املرشوع  هذا  اتساع  ظل  ويف 

وكذلك  والسالمة،  األمن  تدابري  التخاذ  للفريق  تعليامت 

متابعة البناء يف أرسع وقت ممكن. 

يوفر  أنابيب  نظام  اختيار  الفريق  من  هذا  تطلب  وقد 

االعتامد  ميكنهم  التي  املثبتة  واملوثوقية  الرتكيب  سهولة 

عليها. 

وحيث إن فلوڠارد قد أثبتت أنها الخيار األمثل لكل من 

اختيارها  تم  فقد  النهائيني،  واملستخدمني  املقاولني 

كأنابيب مثالية يتم تركيبها يف كل مبنى.

 مميزات فلوڠارد
أنها  فلوڠارد  أثبتت  فقد  املرشوع،  متطلبات  ولتلبية 

الخيار األفضل منذ اللحظة األوىل للرتكيب. 

وألن أنابيب فلوڠارد تتميز بعملية تركيب نظيفة ومرنة 

والتكاليف  العمل  ساعات  الفريق  خفض  فقد  وبسيطة، 

بنسبة تصل إىل ٪30، مام سمح لهم بالحفاظ عىل الجدول 

الزمني املوضوع والعمل ضمن امليزانية املحددة. 

ومن أهم املزايا التي أثبتتها فلوڠارد هي املقاومة املثبتة 

ألقىص مستوى من الكلور، وهو ما ميثل احتياج رئييس لدى 

اململكة العربية السعودية.

النتيجة
تم  فقد  نفسها.  عن  تتحدث  فلوڠارد  استخدام  نتائج 

املرشوع،  يتطلبها  التي  والجودة  العايل  املستوى  تحقيق 

باإلضافة إىل تقديم مظهر نظيف ومهني.

للفريق  والسلسة  الهادئة  الرتكيب  عملية  أتاحت  كام 

إكامل املهمة بفاعلية ويف الوقت املناسب، وتوفري األنظمة 

املوثوقة والطأمنينة لسكان املجمع السكني.

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة مؤكدة، بناًء عىل املعلومات الحالية، ولكن املعلن ال يقدم أي تعهدات أو كفاالت أو ضامنات، رصيحة أو ضمنية، ويشمل ذلك أي ضامنات/ كفاالت للرواج أو املالءمة

ا باستشارة الرشكة املصنعة لألنابيب و/ أو التي تتعامل معها للحصول عىل التوصيات الحالية. لغرض معني، أو فيام يتعلق باكتامل أية معلومات أو دقتها أو توقيتها. ننصح دامئً
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