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عضو إتحاد الصناعات المصرية منذ سنة

البثق)السحب(
من نحن

شركة توصية بسيطة نعمل في مجال صناعة المطاط منذ سنة .
فريقنا يسعي دومآ للتطوير و األرتقاء بالمنظومة األنتاجية .نحن
نعمل من خالل ثالثة مصانع بالقاهرة الكبري لضمان تلبية احتيجات
السوق المتزايدة.

ماذا نفعل

نقوم بتصنيع سلسلة منتجات بثق و كبس متنوعة بجودة عالية من
خالل تركيبات كيميائية خاصة لكل منتج للوصول للجودة المطلوبة.

نقوم بإنتاج التصميمات الخاصة بكل عميل حسب الطلب بمختلف االشكال و االحجام
االحجام )مم(
المقطع حتي
القطر حتي
االمكانيات
التصليد )التسوية( في غرف ضغط البخار
قطع طولية او لفائف لألطوال الكبيرة
عالمات خارجية خاصة بالعميل

المنتجات

بروفيالت
مربعات مصمته
مقطع دائري مصمت
مربعات مفرغة
خراطيم
مصدات و فنادر
عوازل و قواعد

لماذا نحن

نتطلع دومآ لتقديم جودة و خدمة على أعلى مستوى للوصول ألفضل
منتج يلبي متطلبات العميل و رضاؤﻩ التام .نؤمن إيمانا راسخاً أن
التطور المتواصل هو الضمان األكيد لمسيرة النجاح.
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الكبس
نقوم بإنتاج التصميمات الخاصة بكل عميل حسب الطلب بمختلف االشكال و االحجام
االحجام )مم(
االرتفاع حتي
عرض حتي

المنتجات

سوست
حواكم
اويل سيل
صمامات
بلوف عادة و فراشة
قواعد بأنوعها
صدادات حوائط
مصدات سيارات
دواسات سيارات
بطانات
ديفرامات
اطواق
جوانات عادة
جوانات بشفة
جوانات بحز
جوانات للمواسير
حلقات
طبب
عوازل مصمته و مفرغة
مكبوسات علي معدن

N

N

الخامات

المجاالت

المطاط الطبيعي /كريب )(NR

االغذية و الدواء

يوفر مرونة كبيرة جنبا إلى جنب مع مقاومة التآكل و االحتكاك لكنه ضعيف ضد الزيوت
واألوزون.

البتروكیماویات

جوانات مواسير
قواعد

جوانات مواسير
ناقل حركة
مخفف صدمات

مطاط أكريلونتريل – بيوتادين )(NBR

يوفر مقاومة ممتازة للزيوت جنبا إلى جنب مع مقاومة عالية للتأثیر الزمني للحرارة.

سيليكون

يوفر احتمال لبيئة قاسية و مقاومة للتفاعل لدرجات الحرارة من -
درجة مئوية.

مطاط ستيرين-بيوتادين /بونة

إلى +

.

التشييد و المقاوالت

البنية التحتية

بروفيالت
صدادات
عوازل
فواصل تمدد

جوانات المواسير
محابس الفراشة و العادة
البلوف
ديفرامات

)(SBR

يوفر مقاومة جيدة للتآكل و التعرية جنبا إلى جنب مع مقاومة التأثير الزمني للحرارة.
مطاط إيثيلين  -بروبيلين )(EPDM

يوفر مقاومة عالية للطقس والحرارة واألوزون جنبا الي جنب مع مقاومة مقبولة ضد الزيوت
و لمعان خارجي متميز.

الكهرباء

النقل و المحركات

بروفيالت الكشافات و الدواليب
قواعد للمحوالت
عوازل مختلفة

بروفيالت حاكمة
بروفيالت عازلة
سوست
جوانات
اويل سيل
مصدات

االمن الصناعي و البيئة

عالمة مسجلة تحت دوبونت للالدائن ذ.م.م لتوفر مقاومة ممتازة للحرارة جنبا إلى جنب مع
مقاومة عالية للتآكل و تخضع لمواصفات االغذية والعقاقير العالمية.
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عجل مصمت
صمامات أمان
اويل سيل
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االرقام

التليفون:
المحمول:
فاكس:

+
+
+

المصانع

العاشر من رمضان
شبرا الخيمة

www.noubaregypt.com
info@noubaregypt.com

