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أبواب تفتخر بتقديم مجموعة واسعة وكبيرة من األبواب والنوافذ األكثر 
فخامة وتطورًا في أسواق المملكة العربية السعودية.

منتجاتنا تأتينا خصيصًا من أكبر المصنعين وبأعلى معايير الجودة. تضم 
التصميمات  وأحدث  األمان  بين  تجمع  فريدة  نماذج  منتجاتنا  قائمة 
أو  الكالسيكية  التصميمات  المختلفة، سواًء  التأثيث  احتياجات  لتالئم 

العصرية الحديثة.
خياراتنا ال نهائية، ومنتجاتنا مصممٌة خصيصًا لتناسب ذوقك الخاص 

والمميز.

Abwab is proud to provide Saudi Arabia with a wide 
selection of the most luxurious and innovative doors and 
windows available in the market today.

Supplied exclusively from the top leading manufacturers, 
and crafted under the highest standards, our catalog 
features unique models that combine security and cutting-
edge design suitable to any furnishing style, ranging from 
classic to ultramodern.

Our products can be customized within endless 
personalization possibilities to address the individual needs 
and tastes of our clients.
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SOLUTIONS
حلول

لعمالئنا في  والنوافذ  األبواب  وأرقى  أفضل  تقديم  مهمتنا هي 
أجل إضفاء لمسة جمالية مميزة  السعودية من  العربية  المملكة 
على حياتهم. نحن نقدم أفضل ما عندنا من الخبرات من أجل راحة 

عمالئنا وتلبية احتياجاتهم.

كل المكونات المستخدمة في منتجاتنا تم تصميمها وتصنيعها 
الخاص  الرفيع  الذوق  وإلبراز  والسالمة  الراحة  لتحقيق  بحرص 

بعمالئنا.

نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تالئم ذوقك في 
تناسبك وتناسب مساحاتك. التي  األلوان والمواد والتصميمات 
ثقتك في “أبواب” تعني حصولك على السالمة والفخامة والجودة 

المعتمدة.

Our mission is to provide our clientele in all of Saudi Arabia 
with the finest doors and windows in order to enhance their 
surrounding space and environment, while ensuring expert 
service personalized to their every need. 

Every component in our products has been carefully designed 
and manufactured to ensure comfort and safety, while 
expressing style and personality.

We offer a range of products able to meet your needs through 
colors, materials, design, and finishes tailored for you and for 
your space. Because trusting Abwab means choosing proven 
quality, everlasting safety and elegance.
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Choosing an exterior door from Abwab means 
choosing to protect oneself with style. Practical and 
versatile, and as secure as a reinforced door can be, 
summarize our range of security doors for residential 
or commercial use.

Our highly coveted security range is created from 
state of the art security devices, cutting edge 
technology, and vast experience and knowledge in  
the field.

إختيارك للباب الخارجي من »أبواب« يعني إختيارك للحماية بأناقة 
لعملك،  أو  لمنزلك  الخارجي  الباب  تحتاج  كنت  سواًء  وعملية 
المصفحة  األبواب  من  متنوعة  مجموعة  لك  تقدم  “أبواب” 

العملية التي صممت خصيصًا لتالئم احتياجاتك.

األمان  تكنولوجيا  بأحدث  الحماية ُتصنع  أبوابنا شديدة  مجموعة 
والحماية، وتأتيكم بخالصة خبرتنا الواسعة.

EXTERIOR DOORS
أبواب خارجية



4

EXTERIOR DOORS
أبواب خارجية
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أبوابنا الداخلية هي مزيج مثالي من األلوان واألذواق المختلفة، صنعت 
بحرص لتعبر عن آخر الصيحات في تكنولوجيا التصنيع والتصميمات، 

ولتنفرد بالرقي الفريد والفخامة.

أبوابنا مميزة في كل التفاصيل، تكشف عن مزيج خاص من الحرفية 
والتكنولوجيا المتطورة التي تجمع بين البحث وروعة التصميم.

إنعكاس  الواسعة هي  دافئة، كالسيكية، ومعاصرة. مجموعتنا  رائعة، 
لك ولذوقك الخاص.

Our interior doors are a well-defined blend of color and 
stylistic matches, expressing the latest trends in both 
design and equipment, marked by an unmistakable class 
and elegance.

Our doors are unique in every single detail, revealing the 
exclusive blend between craftsmanship and advanced 
technology, where careful research meets design. 

Exquisite, intimate, classic, contemporary, and minimal, 
our vast range of internal doors is a reflection of you and 
your own style.

INTERIOR DOORS
أبواب داخلية
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INTERIOR DOORS
أبواب داخلية
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FIRE RATED STEEL DOORS
أبواب صلب مقاومة للحريق

At Abwab, we offer a range of fire-rated main doors that 
guarantee protection in various environments with any 
type of requirement, from the use in small commercial 
premises to the large industrial application such as plants, 
garages, workshop and wherever the utmost resistance 
to high temperatures and to the passage of cold and hot 
fumes is required. 

نحن في “أبواب” نقدم مجموعة من األبواب المقاومة للحريق والتي تعمل 
بكفاءة في مختلف الظروف والبيئات. أبوابنا المقاومة للحريق تناسب 
أوالمنشئات  الصغيرة  التجارية  المحالت  في  المتفاوتة  استخداماتك 
العمل. وورش  السيارات  مواقف  و  كالمحطات  العمالقة   الصناعية 
إذا كنت تبحث عن أبواب تقاوم درجات الحرارة العالية أو تتحمل األدخنة 

الساخنة أو الهواء شديد البرودة، فنحن نقدم لك أفضل الحلول.
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FIRE RATED WOODEN DOORS
أبواب خشبية مقاومة للحريق 

Quality, stylistic innovation and technology, research and 
craftsmanship define our fire-rated wooden doors. Each 
single detail reveals the unmistakable precision it was 
made with.

Guaranteeing a maximum level of fire protection in places 
like hotels and public buildings is of the utmost importance, 
as well as creating a pleasing and functional setting.

Our doors are created to put you at ease in all circumstances 
and render your guests’ visit safe and enjoyable in every aspect. 
This is security that only Abwab can offer.

و  العلمي  والبحث  التصنيع  وتكنولوجيا  واإلبتكار  والتصميم  الجودة 
للحريق. المقاومة  الخشبية  أبوابنا  يميز  ما  أهم  الشديدة هي   الحرفية 
كل تفصيلة تشير الى الدقة والحرص الشديدين اثناء تصنيعنا لألبواب.

نحن نهدف الى ضمان أقصي معدالت السالمة ضد الحرائق في كل 
مريحة  تصميمات  تقديم  مع  العامة،  واألماكن  الفنادق  مثل  مكان 

وعملية.

ضيوفك  زيارة  ولتجعل  الظروف  كل  في  بالك  لتريح  مصنوعة  أبوابنا 
آمنة وسعيدة.
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MULTIPURPOSE DOORS
أبواب متعددة األستخدام 

At Abwab we offer a flexible and practical solution for all 
commercial, public, and private needs, whether it be for 
offices, companies, schools, shopping malls, supermarkets, 
hospitals, restaurants, or any other public or private 
building. 

Our range of multipurpose doors allows us to satisfy 
particular needs that normal doors are unable to do so.  We 
offer many different solutions that are strong, functional 
and above all pleasing to the eye.

واإلحتياجات  التجارية  لألعمال  وعملية  مرنة  حلول  “أبواب”  في  نقدم 
وموالت  والمدارس  والشركات  المكاتب  بين  ما  والخاصة،  العامة 
أو  أي مبنى خاص  أو  والبقاالت والمستشفيات والمطاعم،  التسوق 

عام.

 مجموعتنا من األبواب متعددة األستخدام تسمح لنا بتلبية احتياجات 
عمالئنا الخاصة التي ال تلبيها األبواب العادية. مجموعتنا قوية، عملية 

وأهم من ذلك، جذابة.
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MULTIPURPOSE DOORS
أبواب متعددة األستخدام
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CUSTOMIZE DOORS
أبواب مخصوصة

At Abwab, we want our work to be a reflection of who you are. 
That’s why we offer endless possibilities for customization 
in order to suit our clients’ needs and requirements. We 
can provide all sizes, colors, and quantity that our clientele 
desires.

Through our catalogs, you will discover doors and windows 
that combine aesthetic elements, performance and 
security to harmonize with the surroundings and reflect 
your lifestyle.

في »أبواب«، نريد أن تعكس منتجاتنا رؤيتك الخاصة، لذلك نقدم عددًا ال 
نهائيًا من اإلمكانيات والخيارات الخاصة التي تلبي إحتياجاتك  ورغباتك. 

نستطيع توفير ما يناسبك من أحجام وألوان وكميات، كيفما ترغب.

من خالل مجموعتنا ستجد أبوابًا ونوافذ تجمع ما بين العناصر الجمالية 
واألداء المتميز واألمان لتنسجم مع محيطك وتعكس أسلوب حياتك 

الخاص.
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CUSTOMIZE DOORS
أبواب مخصوصة
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WINDOWS
نوافذ 

Our exclusive partnership with SPI allows 
us to offer the Saudi Arabian market the 
industry’s most comprehensive product 
range of windows.

SPI insulating windows are the result of the 
most advanced technology in combination 
with expert craftsmanship.

All our windows are custom made, and 
are an expression of the Made in Italy 
production quality that is synonymous with 
taste and careful attention to detail.

شراكتنا الحصرية مع SPI تسمح لنا بتقديم المجموعة 
األكثر شموال من النوافذ  في السوق السعودي.

نوافذ SPI العازلة هي نتاج أحدث التكنولوجيا وحرفية 
التصنيع المتميزة.

كل نوافذنا صممت خصيصًا لتعبر عن جودة اإلنتاج 
واإلهتمام  العالي  بالذوق  تتسم  التي  اإليطالي 

بالتفاصيل.
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DELIVERY
التسليم 

At Abwab we deliver to all of Saudi Arabia, making sure every order is 
taken care of each step of the way until it reaches its destination.

في “أبواب” نقوم بتوصيل منتجاتنا لكل مناطق المملكة. نحن نهتم بكل مراحل طلبك 
حتي يصلك منتجنا أينما كنت بيسر وسهولة.
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INSTALLATION
التركيب

The highly experienced team at Abwab has 
been exclusively trained by our manufacturers 
to insure that the installation of all our doors 
and windows are performed correctly, and no 
detail is overlooked.

قبل  من  تدريبه  تم  المحترف  “أبواب”  عمل  فريق 
والنوافذ  األبواب  تركيب  صحة  لضمان  مصنعينا 

والتدقيق في كل التفاصيل
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CONTACT US
للتواصل 

info@abwabsolutions.com : بريد اليكتروني

هاتف :  966126113325+

ص.ب. : 12345

سجل تجاري : 4030276298

Email : info@abwabsolutions.com 

Phone : +966126113325 

P.O Box : 12345

C.O. : 4030276298



Email : info@abwabsolutions.com

Phone : +966126113325

P.O Box : 12345

C.O. : 4030276298

www.abwabsolutions.com


