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In a global economy, only the best companies stay alive by 
adopting several approaches to meet with the important 
challenges posed by their commerce.
ELSEWEDY ELECTRIC has been able to ensure its survival 
by implementing a line of business that only meets but 
surpasses these trials. 
ELSEWEDY ELECTRIC is an Egyptian manufacturing company.
It was founded in 1938 by the Elsewedy family. The company 
manufactures and sells integrated energy products and 
services in seven energy segments.
ELSEWEDY ELECTRIC has become a significant contributor 
to the economic growth in Egypt throught its development 
into a well-established group with extensive holdings, both 
locally and beyond borders in several other Middle Eastem 
& African countries as well as some European & Asian 
countries. With the goal of providing our customers a 
one-stop solution in terms of Designing, Engineering, 
Procurement and Construction.
ELSEWEDY ELECTRIC has more than 13,000 employees 
working in 30 production facilities located in 14 countries 
around the world, exporting wide range of high quality and 
safe products to more than 110 conuntries worldwide. Its 
turnover has been rapidly rising during the past few years to 
reach 2.3 billion USD in 2010, also our production capacity 
is the first highest one in the region with 250 thousand 
tons/annum in 2010.

فــي االقتصــاد العالمــي ال یصمــد فــي الســوق ســوى أفضــل الشــركات عــن طریــق اتخــاذ 
العدیــد مــن األســالیب لمواجھــة التحدیــات الھامــة التــي تفرضھــا أوضــاع الســوق. وقــد 
كانــت الســویدي إلیكتریــك قــادرة علــى ضمــان بقائھــا مــن خــالل تنفیــذ خــط عمــل لــم 

یقتصر فقط على مواجھة ھذه التحدیات بل وتجاوزھا أیًضا.

الســویدي إلیكتریــك ھــي مجموعــة شــركات مصریــة قامــت عائلــة الســویدي بتأسیســھا 
عــام ۱۹۳۸. وتعمــل فــي مجــال تصنیــع وبیــع منتجــات وحلــول الطاقــة المتكاملــة فــي 
االتصــاالت،  الكھربائیــة،  األدوات  (الكابــالت وملحقاتھــا،  تشــمل  قطاعــات  ســبعة 

المحوالت، تولید طاقة الریاح، التحكم وقیاس الطاقة والمشروعات).

وقــد أصبحــت الســویدي إلیكتریــك مســاھًما ھاًمــا فــي النمــو االقتصــادي فــي مصــر مــن 
تتمتــع بحیــازات واســعة علــى  إلــى مجموعــة عریقــة  خــالل تطورھــا ونموھــا 
الصعیدیــن المحلــي والدولــي فــي العدیــد مــن دول الشــرق األوســط وأفریقیــا فضــأل عــن 
بعــض الــدول األوربیــة واألســیویة، وذلــك بھــدف توفیــر الحــل األمثــل لعمالئھــا فــي 

القطاعات المختلفة.

ویقــدر عــدد العاملیــن بالمجموعــة بأكثر من ۱۳۰۰۰ موظف فــي ۳۰ مرفًقا إنتاجًیا في 
۱٤ دولــة حــول العالــم، ینتجــون ویصــدرون مجموعــة واســعة مــن المنتجــات األمنــة 
عالیــة الجــودة ألكثــر مــن ۱۱۰ دولــة حــول العالــم، وخــالل الســنوات القلیلــة الماضیــة 
ارتفعــت مبیعاتھــا ســریًعا لتصــل إلــى ۲٫۳ ملیــار دوالر عــام ۲۰۱۰، كمــا تعتبــر قدرتنا 

اإلنتاجیة ھي األولى واألعلى في المنطقة حیث بلغت ۲٥۰ ألف طن في عام ۲۰۱۰.
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In the context of its mission to supply the market with 
integrated energy solutions, ELSEWEDY ELECTRIC has 
established its factory of Fiberglass poles in 1998, with 
production capacity of 30000 pole annually, covering all 
applications. The factory is equipped by German experience 
with the latest production technologies and laboratories, 
where design and testing processes are done according to 
the most precise International standards.
For being the first factory of its kind in Egypt, its operation 
scope has extended to include projects in almost all of the 
Egyptian governorates. Moreover, the factory exported its 
production to foreign markets such as the Kingdom of Saudi 
Arabia, Morocco, Yemen and Ghana.
In 2015, the factory has been Subjoined to the Egyptian 
Company for Plastic Industry ( ELSEWEDY  EGYPLAST), 
and affiliate of ELSEWEDY ELECTRIC, One of the leading 
manufacturers of Plastic Compounds and Raw Materials in 
the Middle East and Africa.
Holding ISO 9001 / ISO 14001 / BS OHSAS 18001, And export-
ing to more than 35 Arabian, African, European and Asian 
countries.

فــي إطــار مھمتھــا إلمــداد الســوق بحلــول الطاقــة المتكاملــة قامــت مجموعــة الســویدي 
إلیكتریــك عــام ۱۹۹۸م بإنشــاء مصنــع األعمــدة الفیبر جــالس بطاقة إنتاجیــة تصل إلى 

۳۰۰۰۰ عامود سنوًیا تغطي كافة االستخدامات. 

ــم  ــث یت ــة حی ــرة المانی ــل بخب ــاج والمعام ــات اإلنت ــدث تقنی ــع بأح ــز المصن ــم تجھی ت
التصمیم واالختبار وفًقا ألدق المعاییر العالمیة.

ونظــًرا لكونــھ المصنــع األول مــن نوعــھ فــي مصــر أمتــد نطــاق عملــھ لیشــمل 
مشــروعات فــي معظــم محافظــات الجمھوریــة كمــا تــم التصدیــر لعــدد مــن األســواق 

الخارجیة مثل المملكة العربیة السعودیة والمغرب والیمن وغانا.

فــي عــام ۲۰۱٥ تــم ضــم مصنــع األعمــدة الفیبــر جــالس للشــركة المصریــة لصناعــة 
ــك  البالســتیك (الســویدي – إیجــي بالســت) وھــي إحــدى شــركات  الســویدي إلیكتری
وھــي أیًضــا مــن الشــركات الرائــدة فــي إنتــاج المــواد الخــام البالســتیكیة فــي الشــرق 

األوسط وأفریقیا.

والــشـــركــــــة حـــــاصـلــــــة على شــــھــــــادات الــجـــــــــودة
 ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001

 كما تقوم بالتصدیر ألكثر من ۳٥ دولة عربیة و أفریقیة وأوروبیة.

Poles Factory مصنع ا�عمدة
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■ Street lighting Poles

■ Decorative Lighting Poles

■ Solar Lighting Poles

■ Flood Lighting Poles

■ Power Transmission Poles

■ Traffic Signs Poles

■ Signs Carrier Poles

■ Flag Poles

■ أعمدة إنارة الطرق

■ أعمدة إنارة دیكوریة

■ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة

■ أعمدة األضواء الكاشفة

■ أعمدة نقل الطاقة الكھربائیة

■ أعمدة إشارات المرور

■ أعمدة اإلعالنات

■ أعمدة األعالم

Applications ا�ستخدامات
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Applications ا�ستخدامات

Street lighting Poles ■■ أعمدة إنارة الطرق
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Applications ا�ستخدامات

Decorative Lighting Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Applications ا�ستخدامات

Solar Lighting Poles ■■ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة
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Applications ا�ستخدامات

Flood Lighting Poles ■■ أعمدة األضواء الكاشفة
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Applications ا�ستخدامات

Power Transmission Poles ■■ أعمدة نقل الطاقة الكھربائیة
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Applications ا�ستخدامات

Traffic Signs Poles ■■ أعمدة إشارات المرور
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Applications ا�ستخدامات

Signs Carrier Poles ■■ أعمدة اإلعالنات
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Applications ا�ستخدامات

Flag Poles ■■ أعمدة األعالم
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■ Long Lifespan.
■ Electrically Isolated ( Non – Conductive ).
■ Light Weight.
■ Ease and Speed of Handling and Installation.
■ Diversity and Stability of Colors, Where no need for repainting.
■ Smooth Surface non-stick to Dust and Fumes.
■ Resistant to Ultra – Violet Rays.
■ High Resistant to Bending and Deflection.
■ Resistant to Vibrations allowing longer lifespan to Lamps.
■ High Resistance to Winds up to 160 KM/H.
■ Economically Efficient.
■ High Safety Level to Human and Environment.
■ Attractive Designs with the ability to print on Poles. 
■ Resistant to Chemicals, Moisture and Salts, Which suit Weather

Conditions in Coastal Areas.

■ عـــــمــــــــر إفتــراضــــــي طـــویــــل.
■ معــــــزولــــــة كـھـربائـیـــــــــــــــــــاً.
ــوزن. ــة الـــــــــــــــــــــ ■ خفیـــفــــــــــ
■ سھـــولة وسرعة المناولة والتركیـــب.

■ تنــوع وثبــات األلــوان حیــث ال تحتــــاج إلعــــادة الطــالء.

■ سـطـــح أملـــس ال تلتصــــق بــھ األبــخــــــرة واألتــربـــة.

ــة. ــوق بنفسجـیـــــــــ ــة الـفـــــــ ــة لألشــــــعـــــــ ■ مقاوم

ــاء. ــي و اإلنحــنـــــــــــ ــة للثنـــــــــ ــة عــــالیــــــ ■ مقاوم

■ مقاومــة لإلھتــزازات ممــا یتیــح عمــر أطول للمصابیــــح.

■ مقاومــة عالیـــة للریـــاح تصـــل إلــى ۱٦۰ كــم / ساعـــة.
إقتــــصــــــــادیــــــــــــــــــاً. مـــــــــــوفـــــــــــــــــرة   ■
■ تحقـــق مستــــوى أمـــــان عالـــي لإلنســــان و البیئــــــة.
■ تصمیمــات جذابــة مــع إمكانیـــة الطباعـــة علــى األعمــدة.
■ مقاومــة للكیماویــــات والرطوبــــة واألمــالح حیــث تالئــم
الظــــــروف الجــویـــــة فــى المـنــاطــــق الســاحلیــــــة.

Advantages المميــــزات
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Fiber Poles are manufactured of Plastic reinforced with 
fiberglass So, they have special features as follows:

■ Have High Mechanical and Dynamic Specifications:
ELSewedy Fiberglass Poles are characterized by high 
mechanical and dynamic properties as they bear wind 
speed up to 160km/h. they are also resistant to bending 
and deflection for both fixed load that result from arms 
and luminaries weight and variable load that result from 
wind speed.

■ Light Weight: Comparing to Poles manufactured of other
materials like Steel, Wood and Aluminum). The Fiberglass 
Pole has lighter weight as its specific gravity is 
1.65kg/m3.

■ Easy Installation: Due to Pole light weight, there is no
need to use special equipment for installation. As it could 
be installed by individuals, therefore, its installation by 
direct burial or Anchor Base is much easier than Poles 
that manufactured of other materials.

■ Fixed and Multiple colors: ElSewedy Fiberglass poles are
available in various colors and according to clients 
request, Ensuring color stability and resistance to ultravi-
olet Rays.

■ Resistant to chemicals and corrosion:
ElSewedy Fiberglass poles have high resistance to Chemi-
cals and bacteria. So, they are suitable for sewage 
stations.

■ Resistant to Vibrations: ElSewedy Fiberglass poles are 
anufactured of high flexible materials, So, their vibration 
rate reach almost half of vibration rate of Poles manufac-
tured of other materials. That provides longer lifespan for 
lamps.

■ Maintenance: ElSewedy Fiberglass poles don’t require
repainting due to their colors stability and resistance to 
weather conditions.

■ Safe: Fiberglass Poles are manufactured of nonconduc-
tive materials so, they are Electrically isolated, which 
keep peopole life safe away from electirc shocks, as well 
as safety in case of accidents that they get broken when 
collision with cars and without significant impacts on 
cars and individuals. On contrary of poles manufactured 
of other materials, In addition, Fiberglass Poles don't 
contain environmentally harmful materials that are 
non-biodegradable in soil.

■ Economically Efficient: ElSewedy Fiberglass Poles don’t
require special equipment for installation or regular 
maintenance like poles manufactured of other materials. 
Also they don't reuqire electrical ground connection, 
which save cost in these phases.

■ Multiuse Designs: ElSewedy Fiberglass Poles are charac-
terized by various and attractive designs which are 
suitable for different applications and tastes as well as 
possibillity of designing and printing according to clients 
requirements.

أعمــدة الفیبــر جــالس یتــم تصنیعھــا مــن لدائــن مقــواة بالفیبــر جــالس لــذا فــإن لھــا 
ممیزات خاصة كالتالي :

■ ذات مواصفات میكانیكیة ودینامیكیة عالیة : 
إن أعمــدة الســویدي الفیبــر جــالس تتمیــز بخــواص میكانیكیــة ودینامیكیــة عالیــة 
وتتحمــل ســرعة ریــاح حتى ۱٦۰ كم/ســاعة ، كما أنھا مقاومــة للثني واإلنحناء لكل 
ــج  ــر النات ــذراع والكشــاف والحمــل المتغی ــج عــن وزن ال ــت النات مــن الحمــل الثاب

عن سرعة الریاح.

■ خفیـفـــــة الــــــــوزن :
ــد – الخشــب –  ــات أخــرى (الحدی ــن خام ــة م ــدة المصنع ــا باألعم ــك بمقارنتھ وذل

األلمونیوم) حیث أن الكثافة النوعیة لھا ھي ۱٫٦٥ كجم/م۳.

■ ســھــولـة التـركیــــب :
نظــراً لخفــة وزنھــا فإنھــا ال تحتــاج إلــى معــدات خاصــة بالتركیــب ویمكــن تركیبھــا 
ــر  ــد یعتب ــدة حدی ــرس أو بقاع ــواء بالغ ــا س ــإن تركیبھ ــك ف ــراد ولذل ــطة األف بواس

أسھل بكثیر من األعمدة المصنعة من خامات أخرى.

■ ألـوان ثابتـة ومتعـددة :
إن أعمــدة الســویدي الفیبــر جــالس متوفــرة بألــوان متعــددة وحســب طلــب العمیــل 

مع ضمان ثبات اللون ومقاومتھا لألشعة فوق البنفسجیة.

■ مقاومة للكیماویات والتآكل :
إن أعمــدة الســویدي الفیبــر جــالس مقاومــة للكیماویــات تماًمــا لــذا فھــي صالحــة 
لالســتخدام فــي محطــات الصــرف الصحــي كمــا أنھــا مقاومــة للبكتریــا المتواجــدة 

في طبقات األرض.

■ مقـاومــة لإلھتــزازات :
حیــث أن أعمــدة الســویدي الفیبــر جــالس تصنــع مــن خامــات ذات مرونــة عالیــة 
ــزاز األعمــدة المصنعــة مــن خامــات  ــدل اھت ــغ نصــف مع ــزاز یبل ــإن معــدل االھت ف

أخرى تقریًبا وذلك یؤدي إلى زیادة عمر اللمبات المستخدمة في اإلضاءة.

■ الصیــــــانــــــــة :
ــات  ــك لثب ــان وذل ــادة الدھ ــى إع ــاج إل ــالس ال تحت ــر ج ــویدي الفیب ــدة الس إن أعم

ألوانھا وعدم تأثرھا بالعوامل الجویة بدرجة كبیرة جًدا.

■ األمــــــــــــــــان :
نظــًرا ألن األعمــدة الفیبــر جــالس یتــم تصنیعھــا مــن مــواد عازلــة كھربیــاً فھــي ال 
توصــل التیــار الكھربــي ممــا یحافــظ علــى حیــاة األشــخاص مــن الصعــق الكھربــي 
كمــا أنھــا آمنــة فــي حالــة الحــوادث حیــث أنھــا تنكســر عنــد أصطــدام الســیارات بھــا 
ــن  ــس م ــى العك ــراد عل ــیارات واألف ــى الس ــر عل ــر یذك ــرة ودون تأثی ــرعة كبی بس
ــى  ــك أنھــا ال تحتــوي عل ــى ذل ــة إل األعمــدة المصنعــة مــن خامــات أخــرى ، إضاف

مواد ضارة بالبیئة كما أنھا غیر قابلة للتحلل بالتأثر بعوامل التربة.

■ إقتصــادیـــــــة :
إن أعمــدة الســویدي الفیبــر جــالس ال تحتــاج إلــى معــدات خاصــة فــي التركیــب وال 
تحتــاج إلــى صیانــة دوریــة مثــل األعمــدة األخــرى باإلضافــة إلــى أنھــا ال تحتــاج 

إلى توصیل أرضي وتوفر تكالیف ھذه المراحل.

■ تصمیمات متعددة االستخدام :
ــم مــع  ــة ومتنوعــة تتالئ ــر جــالس بتصمیمــات جذاب ــز أعمــدة الســویدي الفیب تتمی
ــا  ــم والطباعــة وفًق ــة التصمی ــى إمكانی ــة إل ــة إضاف االســتخدامات واألذواق المختلف

لمتطلبات العمالء.

Advantages المميــــزات
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Type : Direct Burial
(A) Poles Top 76 mm

النوع : تثبیت بالغرس
( أ ) أعمدة بقمة ۷٦ مم

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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Type : Direct Burial
(B) Poles Top 73 mm

النوع : تثبیت بالغرس
( ب ) أعمدة بقمة ۷۳ مم

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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Type : Direct Burial
(C) Poles Top 60 mm

النوع : تثبیت بالغرس

( ج ) أعمدة بقمة ٦۰ مم

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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Technical Data المواصفات الفنية

Fixing of Direct Burial Poles ■■ طریقة تركیب األعمدة بالغرس
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Type : Anchor Base
(A) Poles Top 76 mm

النوع : تثبیت بالقاعدة
( أ ) أعمدة بقمة ۷٦ مم

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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أبعاد القواعد الحدیدیة المجلفنة

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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Type : Anchor Base
(B) Poles Top 73 mm

النوع : تثبیت بالقاعدة
( ب ) أعمدة بقمة ۷۳ مم

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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أبعاد القواعد الحدیدیة المجلفنة

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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Type : Anchor Base
(C) Poles Top 60mm

النوع : تثبیت بالقاعدة
( ج ) أعمدة بقمة ٦۰ مم

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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أبعاد القواعد الحدیدیة المجلفنة

Technical Data المواصفات الفنية

Dimensions ■■ األبــعــاد
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Technical Data المواصفات الفنية

Locking Options ■■ خیارات الغلق



26

Designs التصميمات

Street Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة الطرق
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Designs التصميمات

Street Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة الطرق
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Designs التصميمات

Street Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة الطرق
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Designs التصميمات

Street Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة الطرق
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Designs التصميمات

Street Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة الطرق
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة دیكوریة
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Designs التصميمات

Solar Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة
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Designs التصميمات

Solar Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة
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Designs التصميمات

Solar Lighting  Poles ■■ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة
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Designs التصميمات

Flood Lighting  Poles ■■ أعمدة األضواء الكاشفة
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Designs التصميمات

Flood Lighting  Poles ■■ أعمدة األضواء الكاشفة
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Designs التصميمات

Flood Lighting  Poles ■■ أعمدة األضواء الكاشفة
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Designs التصميمات

Flag Poles ■■ أعمدة األعالم
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Designs التصميمات

Traffic and signs Carrier Poles ■■ أعمدة إشارات المرور واإلعالنات
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Designs التصميمات

Power Transmission Poles ■■ أعمدة نقل الطاقة
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Designs التصميمات

Street Poles Arms ■■ أذرع أعمدة طرق
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Designs التصميمات

Street Poles Arms ■■ أذرع أعمدة طرق
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Designs التصميمات

Street Poles Arms ■■ أذرع أعمدة طرق
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Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة



53

Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative  Arms ■■ أذرع دیكوریة
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Designs التصميمات

Flood Lighting Arms ■■ أذرع إضاءة كاشفة
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Designs التصميمات

Flood Lighting Arms ■■ أذرع إضاءة كاشفة
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Designs التصميمات

Flood Lighting Arms ■■ أذرع إضاءة كاشفة
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Designs التصميمات

Decorative Bases ■■ قواعد دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Bases ■■ قواعد دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Bases ■■ قواعد دیكوریة
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Designs التصميمات

Decorative Bases ■■ قواعد دیكوریة
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Designs التصميمات

Dimensions of Decorative Bases ■■ أبعاد القواعد الدیكوریة
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Gallery الصـور

90th Street Bridge - New Cairo ■■ كوبري شارع التسعین - القاھرة الجدیدة
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Gallery الصـور

El-Musheer Mosque - New Cairo ■■ مسجد المشیر - القاھرة الجدیدة
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Gallery الصـور

Queens Royal Hospital - Cairo ■■ مستشفى كوینز رویال - القاھرة
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Gallery الصـور

Petrosport Club ■■ نادي بتروسبورت
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Gallery الصـور

Engineers Syndicate Club ■■ نادي نقابة المھندسین
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Gallery الصـور

El-Azhar Park ■■ حدیقة األزھـر
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Gallery الصـور

Beverly Hills ■■ بیفرلي ھیلز
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Gallery الصـور

Smart Village - Giza ■■ القریة الذكیة - الجیزة
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Gallery الصـور

Air Forces Hospital ■■ المستشفى الجوي
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Gallery الصـور

El-Ein El-Sokhna Highway ■■ طریق العین السخنة
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Gallery الصـور

Cairo Alexandria Highway ■■ طریق القاھرة اإلسكندریة الصحراوي
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Gallery الصـور

El-Salam Road - Sharm El-Sheikh ■■ طریق السالم - شرم الشیخ
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Gallery الصـور

Bayt El-Hamam - Sharm El-Sheikh ■■ قریة بیت الحمام - شرم الشیخ
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Gallery الصـور

Pharos University - Alexandria ■■ جامعة فاروس - اإلسكندریة
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Gallery الصـور

Alexandria Corniche ■■ كورنیش اإلسكندریة
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Gallery الصـور

Maamoura Corniche - Alexandria ■■ كورنیش المعمورة - اإلسكندریة
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Gallery الصـور

Marina - North Coast ■■ مـارینـا - الساحل الشمالي
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Gallery الصـور

El-Orouba Compound - North Cost ■■ العروبة كمبوند - الساحل الشمالي
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Gallery الصـور

Golf Porto Marina ■■ جولف بورتو مارینا
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Gallery الصـور

Amwaj - Sedi Abdel-Rahman ■■ قریة أمواج - سیدي عبد الرحمن
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Gallery الصـور

Porto Matrouh ■■ بورتو مطروح
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Gallery الصـور

El-Alamein New City ■■ مدینة العلمین الجدیدة
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Gallery الصـور

Luxor Governorate ■■ محافظة األقـصـر
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Gallery الصـور

New Assuit ■■ أسیوط الجدیدة
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Gallery الصـور

Suez Canal University - Ismailia ■■ جامعة قناة السویس - اإلسماعیلیة
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Gallery الصـور

Fes City - Morocco ■■ مدینة فاس - المغرب

Zanjibar Road - Yemen ■■ طریق زنجبار - الیمن



92

Gallery الصـور

King Abd El-Aziz Seaport - Dammam - KSA ■■ میناء الملك عبد العزیز - الدمام - السعودیة

EL-Riyad Metro Project - KSA ■■ مشروع مترو الریاض - السعودیة
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Test Certificates شهادات ا�ختبار

National Research Center Certificates ■■ شھادة المركز القومي للبحوث

National Research Center Certificates ■■ شھادة المركز القومي للبحوث

National Research Center Certificates ■■ شھادة المركز القومي للبحوث

2010
2010
2010
2010
2010
2011

ASTM D635
DIN EN ISO 527-4&5
DIN EN ISO 527-4&5

BS EN ISO 14125
ASTM D6110
ASTM D4923

Dielectrical Strength ASTM D149-97a

تمت االختبارات على عینات عشوائیة من األعمدة
Testes have been done upon random samples
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Standards المعاييـر

■ Design Standards

■ Tests Standards
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Comparison المقارنة
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ISO Certificates شهادات ا�يــزو
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References سابقة ا�عمال

Medicine

Castel
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Local Market السوق المحلي

Hala’ib Triangle
حالیب وشالتین

Aswan
أسوان

Beni-swief
بني سویف

Asuit
أسیوط

Sohag
سوھاج
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Export Markets أسواق التصدير

 SULTANATE 
OF OMAN
سلطنة عمان
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Standard Colors درجات ا�لوان ا�ساسية

یرجى مراجعة سلسلة RAL األصلیة عند إختیار اللون
Please check the original RAL Ref.




	ElSewedy Poles Catalogue A4 - July 2019 - Inner 001-100 Web
	ElSewedy Poles Catalogue A4 - July 2019 - Inner 001-050 Web
	ElSewedy Poles Catalogue A4 - July 2019 - Inner 051-100 Web

	ElSewedy Poles Catalogue A4 - July 2019 - Cover Web

