
Automatic Doorsلألبواب األوتوماتيكية

نحن نهتم

أمانك ... 
  هو إلتزامنا
Your safety is our commitment

920022313



More free space in the garage 
with innovative Al Zamil technology

Introduction
In line with the founder’s philosophy, Al Zamil 
brand today is a true promise of quality. The 
family-owned company has over 15 years of 
experience in door and operator construction 
and with sales of over 20 million doors, is no.1 
in Saudi and GCC countries. This gives you a 
reassuring feeling when purchasing Al Zamil 
Automatic doors.

We are Proude 
of the continuing trust and 
confidence placed in our 
products and services by our 
customers.
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Key Features
Style
Great diversity in colors suit the taste and needs of the client.

Space Saving
A tight coiling curtain design and discreet optional boxes maximize the 
drive-through height of your garage - ideal for larger vehicles such as 
4x4s or people carriers. There is no intrusion into overhead storage 
space within the garage, and without the kick- out of traditional ‘up 
and over’ doors you can park safely inches from the door.

Security
Automatic anti-lift locking and SeceuroSmart receiver units featuring 
rolling-code technology ensure there is no other insulated roller door 
available more secure than a SeceuroGlide. For the very highest security 
specification see overleaf for the SeceuroGlide Excel.A Manual locking 
option is also available.

Safety
Safety is a fundamental concern in the continuing development of the 
range. All SeceuroGlide roller doors are fully CE compliant and come 
as standard with Safety Edge collision detection and Anti-Fallback 
devices where required.

Insulation
Insulated foam-filled slats, combined with superior guide rail inserts, 
bottom slat rubber seals and a curtain that finishes higher than com-
petitor designs help increase energy efficiency and reduce heating 
costs, with a typical U value of 5.2 W/m2 K.

Peace of Mind
Each door is backed by a comprehensive two year guarantee covering 
all manufactured parts. In addition, the Somfy tubular motor is supplied 
with a full one year manufacturer’s warranty.

We were the first to use the 
most sophisticated components 
and prosses in automatic doors 
in saudi and GCC countries.
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Arrive home 
safely, securely... 
and in style

Manufacturing Excellence
Rolling and American Doors  
Al Zamil motors are extremely powerful, offering high ten-
dency, and  the power to perform under different 
weather conditions.

Sliding doors have a special motor besides, there are 
models that are compact and tak up less space. 
Al Zamil doors motor is avalible with  elegant pro-
grammed remote control.

Rolling doors 
are available in color:

American doors 
are available in color:

White Light Beige Beige

White Beige
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Tension spring technology with spring-in-spring system
Al Zamil roller garage doors with double tension springs and double 

cabling protect the door leaf from crashing in every door position. The 
patented multi-spring system and the transparent protective cover 
prevent broken springs from flying out and thus protect from personal 
injury.

A well protected shaft
The standard shaft cover practically prevents reaching into the door 

barrel. In addition, it protects the curtain from damage and dirt when the 
door is open. The cover is supplied in the colour of the door or in brown 
with Decograin surfaces.

Integrated mechanical door security kit
The special section positioning at the shaft as well as the connec-

tion to the operator protect the RollMatic roller garage door from being 
pushed open forcefully from the outside. This makes burglary 
attempts much more difficult. Of course, manual opening from the 
inside is possible in emergencies.

Wear-resistant bearing rings
The newly developed bearing rings made of various plastics reduce 

wear when the curtain is rolled up and down. This keeps the surface of 
the door curtain beautiful for a long period of time. The bearing rings also 
dampen noise and help the door to close better.
 
Wind locks as standard

Al Zamil roller garage doors can even withstand large wind loads 
(up to class 5). The wind locks fitted as standard in the profile ends 
keep the door securely within its guides. An additional advantage is 
increased protection from burglary.

Rolling Doors  
Specificatons

Specificatons
American Doors  
Tension spring assembly with 
spring-in-spring system

Al Zamil sectional doors with double tension springs and double 
cables per side safeguard the door leaf against crashing to the floor. 
Thanks to the patented spring-in- spring system, broken springs are 
prevented from flying out and causing injuries.
Sectional doors up to 3000 mm wide and 2625 mm high include the 
proven tension spring technology as standard.

Manufacturing Excellence
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Torsion spring technology with integrated 
spring safety device

Al Zamil  sectional doors incorporate torsion springs on both sides 
featuring a patented spring safety device. In the event of a spring break-
ing, they arrest the door immediately, thereby preventing the door leaf 
from crashing to the floor. Larger sectional doors and doors with 
integral wicket door or garage doors with solid timber panels feature 
torsion spring technology.

Secure guidance of the door in safety tracks
Adjustable, patented track rollers, sturdy roller holders and safety 

tracks ensure that there is no danger of the door “derailing”. The door 
sections are safely parked under the ceiling.

Trap guard on the side frame
With Al Zamil , the frames are completely closed from top to 

bottom. There are no gaps between the door leaf and frame in which 
fingers could get trapped!

Manufacturing Excellence

Automatic Door Machines
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smart | simple | secure.
At Automatic Technology our every innovation, product 
and success is driven by those three words.
As we have done for the past quarter of a century, we 
continually strive to simplify your life by providing 
smarter access solutions.
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Facilities and Services

Al Zamil Company provides its customers a wide 
range of professional after-sales services which 
include :

Real guarantee,on all products, starts from the date of 
installing ( covers maintenance, spares and repairs ).
Al Zamil Company has a highly skilled professional team 
qualified to do prompt 24 hours maintenance and 
repairs quickly and efficintly.

a.

b.

 

Wireless PE Beam Ready
The opener is compatible with the new Wireless 
PE Beam system, making installation of this 
important safety device easier and neater.

DC Motor
DC motors deliver as much power as old-style 
AC motors, but with less noise and vibration. DC 
also offers features such as Soft Start/Soft Stop.

Weather Resistant
For installations where the opener is exposed to 
the elements, the unit is sealed to prevent 
ingress of damaging water and dust.

Lockout System
Prevents unauthorised manual operation of the 
door, with disengagement systems that are 
securable by keyed locks.
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التسهيالت و اخلدمات 

ً من خدمات ما بعد  ً كبيرا تـوفر شركة الزامل لعمالئها تنوعا
البيع االحترافية و التي تشمل:

الضمان احلقيقي و الذي يبدأ من تاريخ التركيب (يغطي الصيانة و قطع الغيار 
و االصالحات).

و متلك الزامل فريق عمل احترافي عالي املهارة و مؤهل للعمل بالصيانة ٢٤ ساعة 
و االصالح السريع و الكفء. 

 

أ.

ب.

السلكي حتكم عن بعد

مع  متوافق  بعد،  عن  حتكم  السلكي  مع  متوافقه  فتحه 

جهاز حتكم السيارة و جهاز حتكم املاكينة.

محرك مدمج

وذلك  ممكنه  مساحة  أصغر  لتأخذ  مصممه  محركات 

حسب رغبة العميل.

مقاوم للظروف اجلوية

اجلوية،  الظروف  مختلف  لتقاوم  مصممة  الزامل  أبواب 

أمطار وأتربة ورياح.

قفل مركزي

نظام إقفال مركزي محكم وآمن ضد اخللع والكسر.
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تقنية اليايات االرتدادي مع جهاز األمان املتكامل مع اليايات 
 حتتوي أبواب الزامل متعددة األقسام على يايات ارتدادية على كال اجلانبني متثل أداة أمان خاصر 
لليايات ، ففي حالة حدوث كسر لليايات تقبض هذه األداة على الباب مباشرة و بذلك متنعه من 

اإلرتطام باالرض.

سبل األمان للباب في املسارات اآلمنة
إن احملاور القابلة للضبط في مساراتها و حامالت احملور القوية و كذلك املسارات اآلمنة جميعها 

تضمن أنه ال خطر من خروج الباب من مساراته ، فأجزاء الباب تكون مثبتة فيها بشكل آمن حتت 

السقف.

الوقاية من سقوط احلواشي في إطار اجلانب  
مع الزامل تكون اإلطارات مغلقة متاما من أعلى إلى أسفل و ال توجد فجوات بني صفيحة الباب 

و بني اإلطار حيث قد تنحشر فيها بعض احلواشي.

التميز في التصنيع

موتورات األبواب األتوماتيكية

٢

٣

٤

ذكيةـ  بسيطةـ  آمنة
في التقنية األوتوماتيكية تكون كافة إبتكاراتنا و منتجاتنا و جناحاتنا 

نابعة من هذه الكلمات الثالث.

 . وإننا نواصل سعينا لتسهيل حياتك و ذلك بتوفير حلول أكثر ذكاءً
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تقنية اليايات االرتدادي مع نظام يايات داخل يايات
أبواب جراجات الزامل ذات اليايات املزدوجه و الكابل الثنائي حتمي صفيحة الباب من االصطدام 

في أي وضعية للباب. فالنظام املبتكر و املتعدد الضواغط و الغطاء الواقي الشفاف مينعان تطاير 

اليايات إذا انكسرت و بذلك تقى من إصابة االشخاص.

احملور احملمي 
إن الغطاء القياسي للمحور  يحميه من اإلحتكاك بإسطوانة الباب. إضافة إلى ذلك فهو يحمي 

ً. و يتم توفير الغطاء بنفس لون الباب أو  الستارة من العطب أو االتساخ عندما يكون الباب مفتوحا

باللون البني و معه أسطح قابلة للتلوين.

أدوات األمان املتكاملة للباب امليكانيكي
إن الوضعية املميزة للمحور و كذلك إتصاله باملشغل يحمي باب جراج الرول من دفعه ليفتح 

عنوة من اخلارج ، مما يجعل محاوالت االقتحام أصعب بكثير ، و بالطبع فإن الفتح اليدوي من الداخل 

هو أمر ممكن في حاالت الطوارئ. 

حلقات دعم مقاومة للتآكل
إن حلقات الدعم التي مت تطويرها حديثا و املصنوعة من بالستيكيات متنوعة تقلل التآكل عند 

رفع و تنزيل ستارة الباب ، مما يحافظ على جمال سطح الباب ملدة طويلة . و هذه احللقات أيضا تقلل 

من الضوضاء و تساعد الباب على االنغالق بشكل أفضل. 

 
أقفال قياسية ضد الرياح

إن أبواب الرول للجراجات ميكنها حتمل أحمال كبيرة من الرياح (حتى الدرجة اخلامسة) ، و هذه 

األقفال املثبتة في األطراف حتافظ على سالمة الباب في حدود تطبيق اإلرشادات و هناك ميزة إضافية و 

هي أنها تزيد من احلماية ضد االقتحام .

إبواب الرول
املواصفات

املواصفات
األبواب األمريكية

اجلمع بني اليايات االرتدادي و نظام يايات داخل يايات
أبواب الزامل متعددة األقسام ذات اليايات املزدوج ثنائية الكابل على كل جانب حتمي صفحة الباب 

ضد االرتطام باألرض . و بفضل نظام اليايات داخل يايات فإن اليايات الذي تنكسر ال يتطاير إلى اخلارج و 

يسبب إصابات . و األبواب متعددة األقسام و التي يصل اتساعها إلى ٣٠٠٠ مليمتر و ارتفاعها إلى ٢٦٢٥ 

مليمتر حتوي تقنية اليايات االرتدادي كمكون أساسي فيها.

التميز في التصنيع

١
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في البيت بسالم وأمان ...
وبأسلوب عصري

التميز في التصنيع

أبواب الرول و األبواب األمريكية
موتورات الزامل هي قوية للغاية، وتقدم قدرة أداء عالية حتت الظروف  

اجلوية اخملتلفة.
تتميز أبواب الزامل األوتوماتيكية مبوتورات قويه على جانبها و مصممه 
للمساحات الضيقة وأخرى مغطاة حلماية اجلنزير، كما تتوفر موتورات 
مصممه لتأخذ أصغر مساحة ممكنه وذلك حسب رغبة العميل، تأتي 

موتورات الزامل مع جهاز حتكم عن بعد أنيق ومدمج.

تتوفر أبواب الرول باأللوان :

سكري أبيض

تتوفر األبواب األمريكية باأللوان :

بيج أبيض

بيج
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مساحة أكبر وتقنية 
رائدة ومبتكرة

مقدمة
منتجاتنا  في  تضعونها  التي  املستمرة  ثقتكم  الكرام  عمالئنا 

وخدماتنا مصدر فخر لنا.
ً أرتبط إسمنا معكم مبعاني اجلودة احلقيقية،  وألننا منذ ١٥ عاما
الزامل  أبواب  تسـتخدمون  وأنتم   ً إطمأنانا أكثر  جعلكم  مما 

األوتوماتيكية.

 إننا نفخر بالثقة
 املستمرة و املصداقية

 التي يضعها عمالؤنا في
منتجاتنا و خدماتنا
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السمات األساسية
الذوق

تنوع كبير فى األلوان يناسب ذوق واحتياجات العميل.

توفير املساحة
إن تصميم الستارة احملكمة و الصناديق صغيرة احلجم تزيد من ارتفاع اجلراج 
و هو ما يالئم املركبات الكبيرة مثال سيارات ٤ × ٤ أو ناقالت األفراد ، كما 
بالتالي  أنها ال حتدث أي تداخل مع مساحة التخزين العلوية للجراج ، و 

ميكنك ادخال سيارتك مع وجود مسافة مريحة بينها و بني الباب.

األمان
إن اإلغالق األوتوماتيكي ضد الرفع و وحدات األمان الذكية التي متيز تقنية 
أبواب الرول تضمن لك أنها األكثر أمانا بني مثيالتها و تتوفر حسب رغبة 

العميل
 

السالمة
اجملموعة،  لهذه  املستمر  التطوير  في  أساسي  اهتمام  هي  سالمتك  إن 
بجهاز  تأتي مجهزة  و  السالمة  معايير  مع  متوافقة  الرول  أبواب  فكافة 

كشف التصادم اجلانبي  جهاز منع السقوط حسب الطلب.

العزل
إن الشرائح املعزولة بالرغوة (الفوم) مع القواعد املصنوعة من املطاط و 
كذلك الستارة التي تفوق مثيالتها من حيث التشطيب تساعد جميعها 

على زيادة كفاءة الطاقة و تقلل من تكاليف فقد احلرارة. 

راحة البال
كل باب مرفق معه ضمان عامني يغطي كافة األجزاء املصنعة إضافة إلى 

أن احملرك يأتي بضمان شامل مدته عام . 

لقد كنا أول من إستخدم املكونات 
و العمليات املتطورة في السعودية 

و دول مجلس التعاون اخلليجي. 
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