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  من نحن
BELEMİR YAPI شركة

 (االسقف الفرنسية للديكور)  
 هي من الشركات القديمة في هذا المجال وتعد

 ايضا من اكثر الشركات تطورا نظرا لتاريخها الكبير
في االسقف الفرنسية

BELEMİR YAPI شركة
 تعمل على جعل البيئة المحيطة اجمل واستخدم 

 النوعية ذات الجودة العالية في جميع االدوات
 والمشاريع . هي تعمل على مدار الساعة دون توقف
 لتلبية جميع المشاريع والتخطيط لمشايع جديدة . إن

 BELEMİR YAPI شركة
 تعمل على إرضاء جميع الزبائن ورفع شعار »اصنع 

 بيئتك بخيالك« وتقوم بتنفيذ جميع المشاريع وبأفضل
األسعار في الزمن المحدد

  مهمتنا
 ان نلبي جميع االحتياجات لتحسين البيئة المحيطة

 من خالل إنشاء بيئة طبيعية في جميع االماكن سواء
 في البيت او العمل وتوفير الراحة النفسية

 واالستقرار وبالتالي تغير نظرة الشخص الى المكان
 واعطاء انطباعات جميلة تؤثر في االفراد وبالتالي

 التاثير على المجتمع

  رؤيتنا
 االستفادة من التطور والتقدم في مجال العمارة

 والتكنلوجيا ودمجها مع التصاميم البسيطة القديمة
 و التصاميم الطبيعية التي اصبحنا قليال ما نراها

مبادئنا
  إرضاء الزبون وتقديم افضل الخدمات

الدقة في المواعيد والتنظيم في العمل
الموثوقية واالمانة في العمل

  العمل على التطور الى االفضل
تقديم افضل المنتجات وبأقل األسعار

دعم العمالء وتقديم خدمات ما بعد التركيب
تقديم عروض متجددة

تقديم اقتراحات وايجاد الحلول المناسبة
  فتح الباب امام المتدربيين

حب العمل وتقديم األفضل دائما



ما هي االسقف الفرنسية
 االسقف الفرنسية المشدودة : هي عبارة عن نسيج ) فلم ( من البي في سي والمصنع

بطريقة خاصة فهو قوي في التحمل وقابل للشد تحت درجة حرارة معينة
 يجهز في الورشة حسب المساحة والشكل و التصميم ويعلق بمسارات من االلمونيوم ولديه

الكثير من المميزات التي تجذب الناس الستخدامه

طريقة التركيب
يتم تحديد أماكن التركيب سواء على الجدران او االسقف ثم تثبت المسارات الحاملة 

يكون السقف قد تم تجهيزه بالورشة حسب الشكل والمقاس المطلوب 
 يعلق السقف من الزوايا اوال ثم تأخذ مسافات ثابتة بين الزوايا يتم تثبيته فيها ثم يثبت 

كامل السقف وذلك بادخال حافة السقف المشدود في قطاع التثبيت
 يكون السقف مرتخيا . ثم يتم معاملته بواسطة مصدر للهواء الحار .. فنجد بان السقف قد 

بدأ ينشد من جميع االتجاهات حتى يعطينا الشكل النهائي

اهم مميزات االسقف الفرنسية المشدودة
سرعة التركيب

 السقف المشدود ينجز بوقت وجيز . االشكال المسطحة تركب من ساعة الى 4 ساعات ,
االشكال المعقدة ) ثالثية االبعاد ( تركب من يوم الى ثالثة ايام

حماية ضد التسرب
 السقف المشدود اليسمح بالتسرب فهو مصنوع من الفينيل المطاطي , وعند حدوث تسرب

 بسقف الخرسانة فالسقف المشدود يحفظ المياة وال يسمح بتسربها , كذلك نتيجة تسرب
وتجمع المياة بة ال يتلف ويمكن بسهولة اعادته الى شكلة الطبيعي

يتوفر بخامات والوان عديدة 
االسقف الفرنسية المشدودة تتوفر بخامات والوان عديدة ترضي كل االذواق

االضاءة والتكييف والتمديدات الصحية
 يمكنك السقف المشدود من تنفيذ تصميمك باالضاءة و تركيب فتحات التكييف وجميع

التمديدات الصحية
األمان البيئي

 السقف المشدود اليحترق وال ينتج مواد سامة اثناء وقوع الحريق فهو خاضع لجميع
 1 , كذلك يعتبر السقفM المعايير الدولية ومعايير االمان من الحريق ومصنف بالتصنيف

المشدود ذو كفاءة لعزل الصوت وكذلك ال يقبل الرطوبة
سهولة التركيب والنقل

امكانية التركيب بدون تضرر األثاث يعني إذا ركبته في البيت ونقلت بإمكامك تنقله معك



االسقف الفرنسية نصف الشفافة
 إن اسم االسقف الفرنسية نصف الشفافة هو اسم الستخدام االسقف الفرنسية كأداة لإلنارة من

 خالل وضع االسقف الفرنسية الشفافة وخلفها اإلنارة بحيث تتميز هذه االسقف بانها ذات نفوذية
عالية جدا للضوء

 وتستخدم هذه االسقف غالبا في المناطق المفتوحة بصريا كالمكاتب والمتاجر والمطارات
 والمقاهي وصاالت الحفالت والمنازل الكبيرة والحمامات وأحواض السباحة الداخلية وغيرها من

 المناطق

 يعتبر ايضا السقف اللفرنسي نصف الشفاف أكثر أنواع االسقف استخداما ويفضله كثيرا من الناس
  عن باقي األنواع

  من أهم ميزات هذا السقف النفاذية بحيث يسمح بمرور %95 من الضوء
 الكن يجب أن يتم وضع األضواء الخلفية بشكل متجانس حتى تحصل على الشكل األجمل لذالك عادة
  ما يتم استخدام االضواء أو الليدات  الخلفية من نوع سامسونغ ألنها تملك جودة عالية وكفالة تصل

 حتى 10 سنوات ايضا هذا النوع من الليدات اقتصادي يوفر في استخدام الكهرباء



االسقف الفرنسية العاكسة
 إن السقف الفرنسي العاكس او الالمع يوفر المظهر والسطوع في المكان الذي توضع فيه فهي

ذات سطح املس عاكس وال يمكن الطباعة على هذه االسقف بسبب طبيعة القماش

 تستخدم هذه االسقف في مختلف المجاالت وال تستخدم معها اضواء او ليدات تحتها النها ال تملك
  ميزة نفاذية للضوء الكن تساعد في انتشار الضوء

 
 تستخدم هذه االسقف بغرض الزينة تعطي الجمال واالناقة للديكور  وتعطي االتساع لالماكن

 الضيقة وتعطي العمق للمكان وال تقتصر االسقف العاكسة على اللون االسود بل يوجد العديد من
 االلوان مثل االحمر واالزرق والكثير من االلوان

 يفضل وضع هذه االسقف في المؤسسات ويكون لها تأثير االسترخاء وهي ايضا انيقة تليق بافخم
الفنادق والمقاهي والمؤسسات



االسقف الفرنسية المطبوعة
 إن السقف الفرنسي المطبوع هو عبارة عن سقف فرنسي شفاف يتم الطباعة عليه باستخدام

 الطابعة الرقمية و الطباعة الرقمية سميت بهذا االسم نظرا العتمادها على الترانزيستور المصغر
 والذي يستخدم في عمليات التحكم في الحبر

 تقوم الطباعة الرقمية بنقل النظام الرقمي إلى نظام الطبع ويتم نقل الطباعة إلى الخامات والمواد
 المراد الطباعة عليها حيث ازداد انتشار الطباعة الرقمية مع ظهور التكنولوجيا الحديثة  واقمشة
 االسقف الفرنسية مناسبة لمثل هذه الطباعة كما يمكن لنا طباعة اي صورة تريد بشرط ان تكون

ذات دقة عالية

 لتجهيز القماش للطباعة يجب وضع القماش بشكل جيد وإذالة جميع االنتفاخات وبعده يتم اضافة
مواد لتنظيف القماش وال تؤثر على حبر الطباعة

 ويعتبر السقف الفرنسي المطبوع اكثر انواع االقمشة استخداما ويفضله الزبائن عن باقي انواع
االسقف الفرنسية






















































































































