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Water Tanks
Horizontal Tanks
خزانات المياه
الخزانات ا�فقية

خزانات المياه
العمودية الخزانات 

Water Tanks
Vertical Tanks

خزانات المياه :

الخزانات ا�فقية والعامودية.

الخزانات الخاصة بتخزين المواد الكيميائية.

خزانات الدفان الخاصة بالتركيب تحت سطح ا�رض.

خزانات الدرج.

خزانات الممرات.

العزل المائي والحراري. 

ا�بواب ا�وتوماتيكية.

أغطية الفتحات ا�رضية.

العوامات.

الحواجز المرورية.

Water tanks:

Horizontal and vertical Tanks.
Chemical Tanks.
Underground Tanks.
Staircase Tanks.
Walkway Tanks.

Automatic doors.

Manhole's covers.

Installation of waterproofing and thermal insulation.

Mechanical floaters, Electrical floaters, Sea floaters.

Traffic Barriers.

Al Zamil
Products and 
Services
وخدماتنا منتجاتنا 



Development of Al-Zamil Company, for the first time globally fits the Saudi market
تطوير خاص بشركة الزامل، تم �ول مرة عالمي� يناسب السوق السعودي

خزانات الدفان

Al Zamil 
Underground 
Tanks

خزانات الممرات و بيت الدرج

Water Tanks
Walkway 

and Staircase Tanks

This tank with giant capacity consists of three layers 
made of high density polyethylene.

1. Outer black layer gives the tank strength and hardness.
2. Foam layer provides thermal insulation for the tank.
3. Inner white smooth layer to prevent formation of algae in 
    the tank.

طبقات  ثالث  من  العمالقة  السعات  ذات  الدفان  الزامل  خزانات  تتألف 
مصنعة من مادة البولي ايثلين عالي الكثافة، 

١. الطبقة ا�ولى: طبقة خارجية سوداء تعطي الخزان متانة وصالبة.
٢. الطبقة الثانية: طبقة فوم تؤمن العزل الحراري للخزان.

٣. الطبقة الثالثة: طبقة بيضاء ملساء تمنع تشكل الطحالب ضمن الخزان. 



العزل المائي والحراري

والمقاوالت  البناء  شركات  أهم  من  لقائمة  نجاح  شريك 
أصبحت  والتي  والخاص  الحكومي  القطاعين  فى  والعقار 
الى  بإطمئنان  الحراري    و  المائي  العزل  أعمال  بإسناد  تقوم 

شركة الزامل من خالل ٣١ فرع في أنحاء المملكة.
و  المشرفين  و  المهندسين   من  متميز  فريق  عملياتنا  يدير 
الفنيين علي مستوي عال من التدريب والمهارة والجدية فى 
العمل يتلقون برامج تدريبية مكثفة سواء تلك التي نجريها 

داخل الشركة أو تلك التي نتالقاها في مصانع موردينا .

Partner of success with a list of the most impor-
tant companies of contracting and real estate 
in both governmental and private sectors.
Our work is managed by highly qualified team 
of engineers and supervisors trained on new 
skills and technologies by our principals 

1. Waterproofing by bituminous membrane

2. Waterproofing by cementitious materials

3. Water& thermal insulation using Polyurethane 

4. Waterproofing  by Acrylic Coats &  black PU coats.

5. Concrete repair 

6. Waterproofing by EPDM materials

7. Waterproofing by PVC materials

8. Thermal insulation by Extruded Polystyrene boards

9. Applying insulation above the tiles" renovation cases"

10. Fitting drainage pipes with two levels for roofs

11. Water insulation using Polyurea

العزل المائي باللفائف  البيتومينية

العزل المائي بإستخدام المواد االسمنتية

العزل المائي  و الحراري بإستخدام البوليوريثان

العزل المائي بإستخدام دهانات ا¼كريليك و مشتقات البوليوريثان

 إصالح الخرسانة 

EPDM العزل بإستخدام مواد 

   PVC العزل بإستخدام  مواد

العزل الحراري بإستخدام  ألواح البولي ستيرين المبثوق

العزل فوق البالط " حاالت الترميم"

تركيب صفايات أمطار حديثة ذات منسوبين لÀسطح

العزل المائي  بإستخدام البولي يوريا

Services
خدماتنا

Al Zamil 
Water and 
Heat Insulation



Al Zamil manhole covers, with standard openings give you more comfort and 
safe when in use.
أغطية الفتحات األرضية من الزامل ، مزودة بفتحات قياسية إضافية متنح املزيد من الراحة واألمان عند اإلستخدام.

Al Zamil 
Manhole Covers
أغطية الفتحات ا�رضية 

1. Waterproofing by bituminous membrane

2. Waterproofing by cementitious materials

3. Water& thermal insulation using Polyurethane 

4. Waterproofing  by Acrylic Coats &  black PU coats.

5. Concrete repair 

6. Waterproofing by EPDM materials

7. Waterproofing by PVC materials

8. Thermal insulation by Extruded Polystyrene boards

9. Applying insulation above the tiles" renovation cases"

10. Fitting drainage pipes with two levels for roofs

11. Water insulation using Polyurea

العزل المائي باللفائف  البيتومينية

العزل المائي بإستخدام المواد االسمنتية

العزل المائي  و الحراري بإستخدام البوليوريثان

العزل المائي بإستخدام دهانات ا¼كريليك و مشتقات البوليوريثان

 إصالح الخرسانة 

EPDM العزل بإستخدام مواد 

   PVC العزل بإستخدام  مواد

العزل الحراري بإستخدام  ألواح البولي ستيرين المبثوق

العزل فوق البالط " حاالت الترميم"

تركيب صفايات أمطار حديثة ذات منسوبين لÀسطح

العزل المائي  بإستخدام البولي يوريا

Applications:
إستخداماتها

• In roads and parks.

• In the streets and 
  a pedestrian crossing.

• In the gardens.

• In the main roads.

 داخل الطرق وا¼ستراحات.

في الشوارع وأماكن عبور المشاة.

في الحدائق والمنتزهات.

في الطرق الرئيسية.

Al Zamil 
Traffic Barriers

Zamil traffic barriers are used in many places and have a lot of uses, thay made   of 
high quality polyethylene and can be manufactured in different colors according to 
the client request.

العديد من  المرورية تستخدم في  الزامل  حواجز 
وهي  ا¼ستخدامات  من  الكثير  ولها  ا�ماكن 
مصنعة من مادة البولي إيثيلين عالي الجودة 
ويمكن تصنيعها بعدة ألوان  وحسب رغبة 

العميل .

الحواجز المرورية



البالستيكية التوصيالت 

Al Zamil 
Healthy Plastic 
fittings

مميزات التوصيالت البالستيكية الصحية:
• ال تتفاعل مع المياه.

• ال تتآكل حيث أنها ال تتفاعل مع المواد الكيميائية ( الحمضية والقلوية).
• ال تصدأ.

• معتمدة لتخزين الماء وا�طعمة.
• مختلفة ا�حجام وا�شكال مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع الخزانات.

Advantages of healthy plastic fitting:
• Do not react with water.
• Do not erode (Chemical resistant,i.e. acid and alkaline).
• No rust.
• Material approved for water and food storage.
• Different sizes and shapes, making it suitable for all types of tanks.

Al Zamil 
Electrical Floater

عوامة الزامل الكهربائية

To meet our customer's needs we introduced Al Zamil electrical floater for use 
within the various kinds of water 
tanks. 

تلبية الحتياجات عمالئنا من المنتجات 
العوامـة  الزامل  شركة  طورت  فقد 
عاليـة  بمواصفات  الكهربائيـة 

¼ستخدامها ضمن خزانات المياه 
بمختلف أنواعها.



With more than 15 yearsof experiance Al Zamil brand is a true promise of quality.
بخبرة تتجاوز ١٥ عام� ماركة الزامل هي شعار للجودة.

Al Zamil 
Automatic Doors
أبواب الزامل ا�وتوماتيكية

Automatic 
Door Machines
موتورات ا�بواب ا�توماتيكية

Facilities and Services

Al Zamil Company provides its customers 
with a wide range of professional after-sales 
services which include:
توفر شركة الزامل لعمالئها تنوع� كبيرÈ من خدمات ما 

بعد البيع االحترافية و التي تشمل:

Real guarantee,on all products, starts from the 
date of installing ( covers maintenance, spares 
and repairs ).

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

Al Zamil Company has a highly skilled professional 
team qualified to do prompt 24 hours mainte-
nance and repairs quickly and efficintly.

و تملك الزامل فريق عمل احترافي عالي المهارة و مؤهل 
للعمل بالصيانة ٢٤ ساعة و االصالح السريع و الكفء. 

التسهيالت و الخدمات 

أبواب الرول و ا�بواب ا�مريكية
Al Zamil motors are extremely powerful, offering high tendency, 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 
programmed remote control.
موتورات الزامل هي قوية للغاية، وتقدم قدرة أداء عالية تحت الظروف  الجوية المختلفة.
للمساحات  مصممه  و  جانبها  على  قويه  بموتورات  ا�وتوماتيكية  الزامل  أبواب  تتميز 
أصغر  لتأخذ  مصممه  موتورات  تتوفر  كما  الجنزير،  لحماية  مغطاة  وأخرى  الضيقة 
مساحة ممكنه وذلك حسب رغبة العميل، تأتي موتورات الزامل مع جهاز تحكم عن بعد 

أنيق ومدمج.

Rolling and American Doors  



املنطقة الوسطى
فــــرع التعـاون هاتف 4549916-011 فاكس 011-4569089
فــــرع الروابــي هاتف 4966101-011 فاكس 011-4966103
فــــرع اليرموك هاتف 2401065-011 فاكس 011-2401069
فرع شمال الرياض هاتف 4893261-011 فاكس 011-4893547
فرع جنوب الرياض هاتف 4332604-011 فاكس 011-4366325
فـــــرع اخلــرج هاتف 5501230-011 فاكس 011-5501813
فــــــرع بريـدة هاتف 3834653-016 فاكس 016-3834652
فــــــرع عنيـزة هاتف 3634800-016 فاكس 016-3634802

فــــــرع الروضة جوال 054-7623520 

املنطقة الغربية
فـــرع السـاملية هاتف 6199111-012 فاكس 012-6763340
فـــرع التحـلية هاتف 6742879-012 فاكس 012-6738629
فــرع جنوب جدة هاتف 6211384-012 فاكس 012-6211384
فــــرع املدينـــة  هاتف 8649500-014 فاكس 014-8649300
فــــرع مـكـــة هاتف 5402888-012 فاكس 012-5411462
فـــرع الطـائف هاتف 7440186-012 فاكس 012-7441292
فــــرع ينبــــع هاتف 3960033-014 فاكس 014-3963399

املنطقة الشرقية
فـــرع الضــباب هاتف 8468513-013 فاكس 013-8468513
فـــرع اخلضـرية هاتف 8392887-013 فاكس 013-8392620
فــرع الفيصلية هاتف 8118469-013 فاكس 013-8118465
فــــرع املـــزارع هاتف 8467588-013 فاكس 013-8467255
فــــــرع اخلبــر هاتف 8949360-013 فاكس 013-8949517
فــــرع اإلحساء هاتف 5925079-013 فاكس 013-5925078
فــــرع اجلبيــل هاتف 3610764-013 فاكس 013-5925078
فــــرع اخلفجي هاتف 7672320-013 فاكس 013-7675119

املنطقة الشمالية
فــــــرع حـائل هاتف 5437211-016 فاكس 016-5347511
فــــرع تبـــوك هاتف 4293666-014 فاكس 014-4293555

فــــرع سكاكا جوال 050-0693389 

املنطقة اجلنوبية
فـــــرع أبهـــا هاتف 2278146-017 فاكس 017-2278147
املدينة العسكرية هاتف 2571217-017 فاكس 017-2571218
فـــــرع جيـزان هاتف 3223228-017 فاكس 017-3176664
فـــــرع جنــــران هاتف  5292343-017 فاكس 017-529265


