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مصاعد أطلس ... الجودة واألمانمصاعد أطلس ... الجودة واألمان



نبذة عن الرشكة

من نحـــنمن نحـــن معرض مصاعد أطلس

العارضية | الكويت



“مصاعــد أطلــس” رشكــة متخصصــة يف بيــع، توريــد، تركيــب، وصيانــة املصاعــد الكهربائيــة والهيدروليكيــة والســامل املتحركــة ذات 

الجــودة العاليــة املطابقــة للمواصفــات األوروبيــة.

ــزام الكامــل مبعايــر ورشوط األمــن والســامة العامــة،  ــة الكويــت، وحرصــت منــذ انطاقتهــا عــى االلت تأسســت الرشكــة يف دول

ونتيجــة لذلــك نالــت االعتــاد رســمياً مــن قبــل اإلدارة العامــة لإلطفــاء كرشكــة ملتزمــة مبعاير األمن والســامة املنصــوص عليها لدى 

اإلدارة.

قدمــت “مصاعــد أطلــس” كل مــا هــو جديــد ومبتكــر يف عامل املصاعــد حتى غدت من أهم الرشكات العاملة يف الســوق الخليجية، 

حيــث افتتحــت فروعــاً لهــا يف معظــم دول الخليج العريب )مملكة البحرين، ســلطنة عان وقطر(

ويف إطــار توســعها وتحديــث منتجاتهــا وقعــت الرشكــة اتفاقيــات متثيــل تجــاري مــع أهــم رشكات املصاعــد العامليــة املعروفــة، 

وبالتعــاون مــع رشكائهــا حــول العــامل وعــى مــدى ســنوات، قدمــت الرشكــة للمجتمــع منتجــات متميــزة عــى قــدر عــاٍل مــن الجــودة.

ترتكــز “مصاعــد أطلــس” يف عملهــا عــى اســراتيجية التنــوع يف مصاعدهــا وفــق مقاييــس الجــودة العامليــة وتقدميهــا مبعايــر 

جاليــة عرصيــة راقيــة تلبــي أذواق عمائهــا. 

وبفضــل مــن اللــه ثــم بفريــق عمــل ذي خــرة واســعة حققــت “مصاعــد أطلــس” إنجــازات كبــرة بركيــب أكــر مــن 9 آالف مصعــد 

مبواصفــات عاليــة الجــودة يف املنشــآت الحكوميــة، املجمعــات التجاريــة، العــارات الســكنية، املطاعــم، الفنــادق، الفلــل والقصــور.
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لنا ولكملنا ولكم



  ريادة األعال واالستمرار يف تقديم كل جديد 

ومتطور 

  ثقة عمائنا ورضاهم جوهر اهتامنا

رؤيتنارؤيتنا

رسالتنارسالتنا
 نضمن الجودة العالية ليصل عماؤنا بأمان 



التميز واألناقة معاً

ــا هــو ــا هــوهدفن هدفن

إرضاؤكــم ...إرضاؤكــم ...

 اهتامنا اهتامنا

 بكــم مييزنــا  بكــم مييزنــا 



املبيعات

تتميز “مصاعد أطلس “ بامتاكها أكر صاالت عرض للمصاعد يف دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عان وقطر.

وبشــكل يليــق بعمائنــا، فــإن موظفــي االســتقبال واملبيعــات ذوي الخــرة الواســعة جاهــزون دومــاً لخدمــة عمائنــا وتقديــم كل 

املعلومــات الازمــة، والــرد عــى كل األســئلة واالستفســارات التــي يطرحهــا عماؤنــا وتقديــم النصــح واملشــورة.   

يف معارضنــا، تقــدم رشكــة مصاعــد أطلــس لعمائهــا فرصــة خــوض تجربــة حقيقيــة للمصعــد قبــل رشائــه، كــا تعــرض جميــع أجــزاء 

ومكونــات مصاعدهــا ليتــاح للعميــل االطــاع عليهــا ومعرفــة ماركاتهــا ومنشــئها ومواصفاتهــا.

ومــن منطلــق االلتــزام بتقديــم كل مــا هــو حديــث ومبتكــر يف عــامل املصاعــد تقــوم “مصاعــد أطلــس” بشــكل دائــم بتحديــث 

تصاميــم مصاعدهــا وكبائنهــا الجديــدة التــي تواكــب روح الحداثــة وفــق معايــر جاليــة تلبــي جميــع أذواق عمائهــا.

وتعكــس أرقــام املبيعــات الســنوية الســمعة الطيبــة لرشكــة مصاعــد أطلــس يف الســوق، والثقــة الكبــرة التــي نالتهــا خــال 

ســنوات عملهــا. 
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خدمة الصيانة
خدمــات الصيانــة وخدمــات مــا بعــد البيــع أهــم مــا مييــز “مصاعــد أطلــس” عــن غرهــا مــن الــرشكات املنافســة، ونظــراً ألهميــة هــذه 

الخدمــات يف ضــان أمــن وســامة مســتخدمي املصاعــد واملحافظــة عــى املصاعــد نفســها لتعمــل بأعــى درجــات الكفــاءة 

ولعمــر أطــول، أولــت “ مصاعــد أطلــس” خدمــات الصيانــة أهميــة قصــوى مــن خــال التدريــب والتطويــر واملتابعــة الدامئــة لفــرق 

مهنــديس وفنيــي الصيانــة القادريــن عــى إصــاح كافــة األعطــال والقيــام بأعــال الصيانــة الطارئــة والدوريــة.

يعتــر قســم الصيانــة مــن األقســام الهامــة والحيويــة يف الرشكــة، ويعمــل فريــق إداري متكامــل وبنظــام الكــروين متطــور عــى 

اســتقبال مكاملــات العمــاء عــى خــط ســاخن عــى مــدى 24 ســاعة، وتوجيــه الفــرق الفنيــة، وتنظيــم ومتابعــة العمــل بدقــة إلنجــاز 

مهــام الصيانــة بــأرسع مــا ميكــن لضــان ســامة العمــاء وكســب رضاهــم وثقتهــم.

ولضــان اســتجابة أرسع لنــداءات الطــوارئ، أنشــأت الرشكــة مراكــز صيانــة ثابتــة يف معظــم مناطــق دولــة الكويــت، وزودت فــرق 

الصيانــة بأحــدث التقنيــات املرتبطــة باألقــار الصناعيــة للوصــول إىل العناويــن بســهولة ويــر.

وتتكون فرق الصيانة من: 

فــرق الصيانــة الدوريــة: وهــي فــرق فنيــة متخصصــة يف أعــال الصيانــة الدوريــة املجدولــة زمنيــاً، تقــوم بأعــال الفحــص الفنــي 

لكافــة أجــزاء املصعــد فحصــاً دقيقــاً للوقــوف عــى صاحيــة وجــودة عمــل كل قطعــة مــن قطــع املصعــد فنيــاً، إضافــة إىل أعــال 

الصيانــة الوقائيــة مثــل تشــحيم وتغيــر زيــوت املاكينــات والــروس والســكك وغرهــا.

فــرق صيانــة األعطــال: مهمــة هــذه الفــرق هــي إصــاح كافــة األعطــال بكفــاءة عاليــة وضان عــودة املصعــد للعمل بشــكل طبيعي 

يف أرسع وقت.

فــرق صيانــة الطــوارئ: وهــي الفــرق التــي تســتجيب برعــة كبــرة لجميــع األعطــال الطارئــة التــي تســتلزم اســتجابة فوريــة ورسعــة 

فائقــة إلصــاح املصعــد وضــان أمــن وســامة مســتخدميه.

وتعمل هذه الفرق عى مدى 24 ساعة يومياً طوال العام مبا فيها أيام اإلجازات والعطل واألعياد الرسمية.

وتضم فرق الصيانة جميعها مهندسني وفنيني من جنسيات مختلفة لضان حسن التواصل مع العماء. 



نظام متابعة أطلس
من خال سعينا لتحقيق خدمة أفضل لعمائنا، نعتمد يف “مصاعد 

أطلس” عى نظام متابعة متطور يعمل وفق أحدث التقنيات العاملية.

مميزات نظام متابعة أطلس:

• تحديد وحفظ عناوين ومواقع عمائنا عى الخريطة.

• متابعة فنيي وفرق الصيانة عر األقار الصناعية.

• البحث عن أقرب فني يف حالة الطوارئ لضان أرسع وصول ملوقع 

العميل.

• إرسال طلبات الصيانة الدورية عر برنامج خاص بشكل تلقايئ ومنتظم 

يضمن الدقة يف املواعيد.

• تقارير مفصلة عن حالة املصعد مرفقة بالصور.

• توقيع رقمي عر شاشة الهاتف عند إمتام الصيانة.

• إباغ العميل مبواعيد الصيانة الدورية عر الريد اإللكروين والرسائل 

النصية وتطبيق واتس أب.

الصيانة الدورية تضمن كفاءة املصعد واستيفاءه لكافة رشوط األمن 

والسامة الخاصة باالستخدام.



مراحل الصيانة :
• فحص املحرك الرئييس مع البكرة الخاصة به.

• فحص فرامل املحرك.

• فحص أمان الكهرباء الخاص مبنظم الرعة.

• فحص زيت املاكينة.

• تنظيف غرفة املكائن.

• فحص لوحة التحكم الرئيسية )الكونرول(

• فحص أمان جولة املصعد يف كل نهاية.

• فحص وتزييت سكك الكابينة وثقل املوازنة.

• فحص سقف الكابينة مع التنظيف.

• تنظيف مجاري األملنيوم واألبواب مع تعديل الشوز.

• فحص اآللية األوتوماتيكية لفتح وإغاق الباب.

• فحص أمان قفل األبواب.

• فحص دقة التوقف عند األدوار.

• فحص األزرار الخارجية والداخلية مع املؤرشات.

• تنظيف حفرة البرئ.

• فحص إضاءة الكابينة والبرئ.

• فحص بكرة الحفرة مع الحبل.

• فحص حبال السحب الرئيسية.

• فحص جرس الطوارئ.

• فحص بطارية الطوارئ.



قامئـــــــــــة

منتجات منتجات 
أطلـسأطلـس



أنواع املصاعد

• مصاعد األشخاص

• مصاعد البضائع

• مصاعد املجمعات

• مصاعد األبراج )الرعات العالية(

• مصاعد املستشفيات

•  مصاعد بانوراما

• مصاعد سيارات

• مصاعد بدون غرفة ماكينة

• مصاعد منزلية 

• مصاعد ذوي االحتياجات الخاصة

• مصاعد الطعام 

السامل الكهربائية



قامئـــــــــــة

الكبائـنالكبائـن



ڤيينا
الجوانب: فورميكا 5684

الزوايا: قامئة ستيل ذهبي مطفي

PVC-101 :األرضية

املرآة: مرآة كاملة + إضاءة اضافية

السقف: 4 سبوت اليت + خشب 

5684

األنيق الذهبي
الجوانب: فورميكا 1837

الزوايا: قامئة ستيل ذهبي ملاع

PVC-103 :األرضية

 املرآة: مرآة طولية

املسكة: ذهبي 189

السقف: ميونخ 6 ملبات

كبائـن الكويتكبائـن الكويتكبائـن الكويتكبائـن الكويت



دمشق

الرباط

الجوانب: فورميكا )5856(

الزوايا :قامئة ستانلس ستيل برونزي 

مطفي

PVC 106- :األرضية

نصف مرآة طويلة 

 ATLAS 15 :السقف

الجوانب: قامئة ستانلس ستيل برونزي 

مطفي 

الزوايا: قامئة ستانلس ستيل فيض

PVC 108- :األرضية

مرآة طويلة 

السقف: ATS 7 مع عدد سبوت اليت

   GH 0153-  املسكة

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



كيفان

بروت
الجوانب: ستانلس ستيل ذهبي ملاع

الزوايا: قامئة ستانلس ستيل ذهبي نقشة

PVC 101- :األرضية

مرآة طويلة 

 ATLAS 6 :السقف

الجوانب: فورميكا 5668

الزوايا: قامئة ستيل فيض ملاع

PVC-106 :األرضية

3 مسكات كروم
املرآة: كاملة مع رسم

 السقف: 5 سبوت اليت - ساده

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



الشامية

زينه

الجوانب: فورميكا 5643 ذهبي

الزوايا: قامئة ستيل ذهبي ملاع

PVC-101 :األرضية

املسكة: 189

املرآة: نصف مرآة

 السقف: سبوت اليت - 0073

الجوانب: فورميكا رقم 4574

الزوايا: قامئة ستيل فيض ملاع

PVC-104 :األرضية

املسكة 150

املرآة: نصف مرآة

 السقف: 0002 + سبوت اليت  

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



رشق

بيان
الجوانب: فورميكا 5700

الزوايا: قامئة ستيل فيض ملاع

PVC-105 :األرضية

املسكة: 189

املرآة طولية

 السقف:  0064 + سبوت اليت 

 الجوانب: فورميكا )1046/1(

الزوايا: فيض ملاع

مرآة طولية

إنارة مزدوجة سبوت اليت + فلور سنت

أرضية: ربل )08(

املسكة: فيض

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



جنيف

جالكيس

الجوانب: PVC ابيض أملاين + خطوط 

برونزي ملاع + أضاءة اضافية جانبية

الزوايا: قامئة ستيل برونزي ملاع

PVC-106 :األرضية

 املرآة: مرآة طولية

املسكة: برونز 6000

Altas 14+spot ligth Gold السقف 

الجوانب فورميكا 5668

الزوايا قامئة ستيل فيض ملاع

ES-95 األرضية

 املرآة: نصف مرآة

املسكة: 195

 السقف: مربع اربع نيون + 4 سبوت اليت

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



فروز

اسطنبول
الجوانب: فورميكا 4574 + ستيل مروم

الزوايا: قامئة ستيل فيض ملاع

األرضية: رخام تريك ابيض

 املرآة: مرآة كاملة

املسكة: 2 كروم

 السقف: سبوت اليت + 0086

الجوانب: فورميكا 2175

الزوايا: قامئة ستيل فيض ملاع

PVC-105 :األرضية

 املرآة: مرآة طولية

املسكة: فيض - 9030

 السقف :0005 فيض مع سبوت اليت

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



باتينيوم

القادسية

الجوانب: فورميكا )5572(   

الزوايا: ستيل فيض ملاع

األرضية: ربل رقم )791( 

نصف مرآة

 السقف: سبوت اليت ذهبي

املسكة: 195 فيض

الجوانب: خشب أسود اسباين 4526 

RUSHIL D.NO.GF596 :الزوايا

األرضية: ربل )5303( 

مرآة طويلة

السقف: أطلس 2 فيض مع 4 سبوت

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



لؤلؤة الري

الجوانب: ستيل أسود

الزوايا: ستيل فيض ملاع

األرضية: األبسر فيض

املسكة: 174 أسود

نصف مرآة

 السقف: 0079 سبوت باستيك 

األرضية: أبسر فيض

الجوانب: خشب أبيض اسباين )4516( 

الزوايا: ستيل أسود ملاع

األرضية: ربل )5303(

مرآة طويلة

 السقف: أطلس 1 فيض مع 4 سبوت

وربة

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



فيلكا

البدر

الجوانب: ستيل فيض ملاع

+ ورق جدران

الزوايا: ستيل فيض ملاع

أرضية رقم )07( 

  )30x30( 2 نصف مرآة صغر مقاس
سقف رقم )0001(

)S-9030( :املسكة

الجوانب: فورميكا 3441

الزوايا: قامئة ستيل فيض ملاع

G-18 األرضية

 املرآة: نصف مرآة عريض

HG-0163 :املسكة

 السقف: 0037 + سبوت اليت

كبائـن الكويتكبائـن الكويت



بوبيان
الجوانب: ستيل فيض جلد الفيل قطع 

الزوايا: ستيل فيض ملاع

 أرضية ربل رقم )5350( 

2 نصف مرآة 

سقف رقم )0079( باستيك أبيض

مع 5 سبوت

املسكة فيض )195(

كريستال

الجوانب: زجاج أبيض مع فواصل

ستيل فيض ملاع 

الزوايا: ستيل فيض ملاع

األرضية: رخام أبسولوتو

نصف مرآة

 السقف: MF ستيل سادة يف 

الوسط مع 6 سبوت اليت

املسكة: )190( فيض

كبائـن الكويتكبائـن الكويت







السالـــم السالـــم 

الكهربائيةالكهربائية





أبواب أطلسأبواب أطلس



 AT-1000 باب ستانلس ستيل

ذهبي ملاع مع أبواب بانوراما
باب ستانلس ستيل 

أسود ملاع

باب صبغ حراري

AT-500 



باب ستانلس ستيل فيض  

C-100 ومتوفر باللون الذهبي

باب ستانلس ستيل 

برونزي منقوش
باب ستانلس ستيل ذهبي

ومتوفر باللون الفيض



باب ستانلس ستيل فيض   

3D - ومتوفر باللون الذهبي

باب ستانلس ستيل 

ملاع مع مطفي

باب ستانلس ستيل ذهبي 

C200 ومتوفر باللون الفيض



حــلــــــــــــــولحــلــــــــــــــول
عملية مبتكرة

مصاعد بدون غرفة مكائن

Room less Elevators



مصاعد حمولة

مصعد سيارات

مصعد طعام مصعد ذوي اإلحتياجات الخاصة



AK-600 
E n / W i d t h 190mm
B o y / H e i g h t 2000mm
D e r i n l i k / D e p t h 20mm

       

لوحــات تحكملوحــات تحكم
داخليـــة وخارجية



يتم تـوفـر بعض لوحات التحكم بطلبـات خــاصـــة



ALBERTO SASSI GEARLESS

ALBERTO SASSIMONTANARI

ZIEHL-ABEGGSODIMAS

قطع غيار املصاعدقطع غيار املصاعد

املكائناملكائن



ATLAS MPMARCH SODIMAS 3VVVF

الكنروالتالكنروالت



يركب بـــدونيركب بـــدون

غرفة ماكينهغرفة ماكينه

ضمن خططها الدامئة لتطوير منتجاتها، وبعد 

دراســـات مســـتفيضة قامت بها رشكة مصاعد 

أطلـــس لجميـــع املشـــكات التـــي يواجههـــا 

مستخدمو املصاعد من حيث األمن والسامة 

ونعومة الحركة وساستها واألصوات املزعجة، 

بهـــا  خـــاص  تصميـــم  إىل  الرشكـــة  توصلـــت 

أطلقـــت عليـــه اســـم مصعد »أطلـــس بلس« 

عالجت مـــن خاله جميع املشـــكات املذكورة 

ســـابقاً، وأوجدت لها حلوالً مثاليـــة، وأضافت له 

الكثر من املواصفات الخاصة واإلكسسوارات 

كبائنـــه  عـــى  والراقيـــة  األنيقـــة  واللمســـات 

وأبوابـــه، وراعـــت فيـــه كل اشـــراطات ومعاير 

األمـــن والســـامة األوروبية.

أطلــــــــسأطلــــــــس
بــــلــــــــــس بــــلــــــــــس 



• مصنع حسب املواصفات واملعاير األوروبية • مصنع حسب املواصفات واملعاير األوروبية 

20142014//European Directive/33European Directive/33  22//11--EU/EN81EU/EN81

• ال يحتاج ألن يكون ارتفاع الدور األخر • ال يحتاج ألن يكون ارتفاع الدور األخر 44 أمتار ويكتفى بارتفاع  أمتار ويكتفى بارتفاع 3.73.7 أمتار. أمتار.

• ال يحتاج إىل ترخيص من البلدية إلضافة دور ليخدم السطح.• ال يحتاج إىل ترخيص من البلدية إلضافة دور ليخدم السطح.

• مناسب للعمل يف أجواء الخليج.• مناسب للعمل يف أجواء الخليج.

• كفالة ملدة )• كفالة ملدة )2020( عرشين سنة مع قطع الغيار يف حال تجديد عقد الصيانة مع الرشكة.( عرشين سنة مع قطع الغيار يف حال تجديد عقد الصيانة مع الرشكة.

املاكينة : 
• ماكينة جرليسVVVF مع انكودر.

• ماكينة جرليس )بدون علبة تروس( مع إنكودر.

• تعمل بنظام متعدد الرعات VVVF لضان ساسة الحركة وعدم حدوث أي اهتزاز عند حركة املصعد ووقوفه، ويوفر 

هذا النظام توفر الطاقة الكهربائية بنسبة %50، كا يطيل عمر املصعد بثاثة أضعاف مصاعد األنظمة العادية. 

• ال تحتاج إىل غرفة ماكينة، حيث يتم تركيبها داخل برئ املصعد عى الجانب يف سقف الدور األخر، وبالتايل ال تحتاج إىل 

جهاز تكييف وبذلك يوفر العميل مثنه وكلفة صيانته.

• تعمل بنظام جر متطور ونظام التعليق غر املبارش )2.1( ما يعطي نعومة مميزة لحركة املصعد ومينح املاكينة عمراً 

أطول.

 املواصفات الخاصة ملصعد أطلس بلس 
املواصفات العامة 



الكبائن : 
ســـتيل  الســـتانلس  مـــن  واألبـــواب مصنوعـــة  الكبائـــن   •

مختلفـــة. وبألـــوان  راقيـــة  ونقوشـــات  أنيقـــة  بتصاميـــم 

• مزودة بنظام خاص )متعدد الرعات( لفتح الباب.

• مـــزودة بشاشـــة »مالتـــي ميديـــا« رقمية تعمـــل بنظام 

TFT وميكـــن أن تعرض الصور ومقاطـــع الفيديو والصوت، 

وتظهر أرقـــام األدوار والتاريـــخ والتوقيت.

• أزرار بأرقام األدوار. 

• زر فتح الباب وزر إغاق الباب.

• زر جرس الطوارئ.

• مروحة 

• إضاءة سقف فلورسنت مخفية.

• نظام انركم – 4 أصوات وساعة.

• مرآة حسب الطلب.

• مسكات عى جدران الكابينة الداخلية.

لوحة التحكم اإللكرونية  ) الكونرول(
 MPMARCH  وهي من نوع •

• توضـــع داخل صندوق محكم اإلغـــاق لضان عدم دخول 

إليها. األتربة 

• من النوع متعدد الرعات VVVF، نظام جاعي.

• تثبت يف الدور قبل األخر.

ميزات األمان والسامة
• مـــزود بنظـــام يعمـــل باألشـــعة تحـــت الحمـــراء عـــى طـــول حافتي 

البـــاب إلبقائـــه مفتوحاً حال عبور أي جســـم إىل املصعد، مبا يتوافق 

مـــع مواصفات األمـــن والســـامة األوروبية.

• مـــزود بنظـــام طوارئ خـــاص حيث يســـتخدم بطاريـــة الطوارئ يف 

حـــال انقطـــاع التيـــار الكهربـــايئ عن املصعـــد لتحريكـــه اىل أقرب دور 

وفتح البـــاب وخروج األشـــخاص.

• مزود بنظام خاص الستعال رجال اإلطفاء. 

• إمكانيه فتح الباب مبفتاح خارجي يف حال الطوارئ.

• إنـــارة طـــوارئ تـــيضء مـــن تلقـــاء نفســـها يف حالـــة انقطـــاع التيار 

املصعد. عـــن  الكهربـــايئ 

• مـــزود بنظـــام خـــاص إليقـــاف املصعـــد مبـــارشة يف حـــال تجاوزت 

رسعـــة املصعـــد الحـــد املســـموح به.

• يحتـــوي عـــى نظـــام إلكـــروين خـــاص للشـــعور بالحمولـــة الزائدة، 

وإيقـــاف املصعـــد عـــن العمـــل مؤقتـــاً لحـــني تخفيـــف الحمولة. 

• إضاءة خاصة للبرئ.

• جرس إنذار

















األعال اإلنشائية والتحضرية:األعال اإلنشائية والتحضرية:
• يجـــب أن تكـــون جدران برئ املصعد من الخرســـانة أو الطابوق األســـود بســـمك 15 ســـم عى األقـــل وأن تُكىس من الداخل بطبقة من اإلســـمنت 

ملنع تراكـــم األتربة والحرشات.

• يجـــب أال توضـــع أي كابـــات أو لوحـــات كهربائية أو أي مـــن معدات نظام التكييـــف أو أنابيب املياه أو الـــرصف الصحي داخل البرئ فيـــا عدا الكابات 

باملصعد. الخاصة 

• يجب استبعاد أي ميول يف جدران البرئ ألن ذلك يحدُّ من استغال كل مساحة البر لزيادة مساحة الك.

• تأمني جميع الوصات الكهربائية يف برئ املصعد

• تركيب قاطع رئييس باستطاعة 100 أمبر ثايث الطور، مع أساك بقطر 6 ملم.

غرفة املاكينة:غرفة املاكينة:
يف املصاعـــد التـــي تحتـــوي عى غرفـــة ماكينة، تُبنـــى الغرفة فوق برئ املصعـــد وتوضع فيهـــا املاكينة والكونـــرول ومنظم الرعـــة ويجب مراعاة 

ما يـــي فيها:

- ارتفاع الغرفة اليقل عن 220 سم

- مراعاة التهوية التامة وتركيب تكييف.

- مساحة كافية لضان توزيع سليم ملحتويات الغرفة، ومتكني فنيي الصيانة من الدخول اآلمن والسهل لصيانة املعدات واألجهزة.

- أن تكون الغرفة محكمة اإلغاق، ونضمن عدم دخول مياه األمطار واألتربة لها.

- تجهيز األرضية املناسبة للاكينة لتقليل االهتزازات الناتجة عن التشغيل وانتقال الصوت عر األرضية.

- عزل غرفة املاكينة صوتياً يف حال وجود وحدات سكنية ماصقة.

- عدم وضع أي يشء من الفوم أو السراميك أو الرخام عى األرضية الخرسانية قبل تركيب ماكينة املصعد.

الهيكل الخاص باملصعد:الهيكل الخاص باملصعد:



مخطط برئ املصعد



Hoistway top plane layout Pit plane layout

Hoistway plane layout

Hoistway top plane layout Pit plane layout
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Hoistway top plane layout Pit plane layout
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Hoistway top plane layout Pit plane layout

Hoistway plane layout

مخطط برئ املصعد

room-less 630



Hoistway top plane layout Pit plane layout

Hoistway plane layout

Hoistway top plane layout Pit plane layout

Hoistway plane layout Hoistway top plane layout Pit plane layout

Hoistway plane layout
Hoistway top plane layout Pit plane layout

Hoistway plane layout

مخطط برئ املصعد

room-less 450





األمن والسامةاألمن والسامة

تــم إعتــاد الرشكــة ومهندســيها من قبــل  الدوائر 

الرســمية ذات االختصــاص يف جميــع الــدول التــي 

لجميــع  املرجــع  هــي  تعتــر  والتــي  بهــا،  تعمــل 

وهــي  الــدول،  هــذه  يف  املصـاعـــد  شــــركات 

الركيــز  وتــم  املجــال  هــذا  لراخيــص  املانحــة 

عــى تــويف إشــراطات األمــن والســامة يف 

بهــا. مصاعدنــا والعمــل 

عــى  لنحافــظ  ومثابــرة  بجهــد  نعمــل  ومازلنــا 

تصنيفنا ومتيزنا يف األسواق  وبني مـنافســــينا، 

بتـدريب وتـأهـيل  مهـندسـينا وطـواقـمنا الـفـنـيـة   

وفــرق الصيانــة والكــوادر اإلداريــة





• تــم اعتــاد رشكــة مصاعــد أطلــس كرشكــة مرخصــة للعمــل يف مجــال املصاعــد، تعمــل وفــق النظــم والقوانــني التــي تنظــم عمــل 

رشكات املصاعــد يف الكويــت والــدول الخليجيــة األخــرى.

• تم اعتاد ماركات املصاعد التي متثلها رشكة أطلس وتصنيفها لدى اإلدارة العامة لإلطفاء.

• تــم اعتــاد مهنــديس الرشكــة كمهندســني مؤهلــني ومخولــني للعمــل يف مجــال 

املصاعــد الكهربائيــة والهيدروليكيــة والســامل الكهربائيــة مــن قبــل الدوائــر الرســمية 

ذات االختصــاص يف جميــع الــدول التــي تعمــل بهــا، والتــي تعتــر املرجــع الرســمي 

لجميــع رشكات املصاعــد يف هــذه الــدول والجهــة املانحــة لراخيــص هــذا املجــال.

• حصلــت “مصاعــد أطلــس” عــى شــهادة نظــام »آيــزو9000« التــي تختــص بتقييــم 

التــزام الــرشكات مبعايــر الجــودة يف إدارة األعــال واملؤسســات، بعــد التدقيــق عــى 

مكاتــب وإدارات الرشكــة واالطــاع عــى ســر العمــل واإلجــراءات املتبعــة فيهــا.

• نالــت رشكــة مصاعــد أطلــس ومصنــع رشكــة أطلــس الوطنيــة للمصاعــد شــهادة »آيــزو 

9001« يف إنتــاج وتركيــب وصيانــة املصاعــد واألبــواب والســامل املتحركــة والكبائــن 

واألبــراج الحديديــة واملصاعــد ذات املواصفــات الخاصــة، وتجــارة الجملــة وتصدير املصاعد 

وقطــع الغيــار وصيانتهــا وتركيبهــا.

• تعمــل الرشكــة مبزيــد مــن الجــد واملثابــرة عــى تطويــر أدائهــا مــن خــال رفــع كفــاءة مهندســيها وفنييهــا وكادرهــا اإلداري، وتطويــر أداء 

خدمــة العمــاء بشــكل دائــم ومســتمر لضــان التميــز يف الســوق، والحفــاظ عــى الســمعة الطيبــة التــي اســتحقتها عــن جــدارة لــدى 

العماء.

تفتخــر رشكــة مصاعــد أطلــس بتعاونهــا مــع العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة، الــرشكات الكــرى، املؤسســات واألفــراد، كــا تفخــر بالثقة 

التــي نالتهــا مــن هــذه القطاعــات ملــا تقدمــه مــن خدمــات ومنتجــات يف قطــاع املصاعــد، وتحــرص الرشكــة عــى اســتمرار كســب رضــا 

جميــع عمائهــا وتقديــم أفضــل الخدمــات ســواء قبــل البيــع أو بعــد البيــع.



رشكاء النجاحرشكاء النجاح



1. األمانة العامة ملجلس الوزراء

a. محافظة مبارك الكبر

2. مجموعة البابطني

3. مجمع - بلو واتر مول - خران

4. رشكة أوركيد العقارية

5. جمعية بيان التعاونية

6. رشكه يك يس يس

7. جمعية الشعب التعاونية

8. رشكة أسعد عبد الكريم ورشكاؤه

9. جمعية العارضية التعاونية

10. رشكة األداء األول

11. حسينية الرسول األعظم

12. مؤسسة عدنان الزيد للتجارة العامة واملقاوالت

13. جمعية الهال األحمر

14. رشكة وايت ساند

15. بنك برقان

16. رشكة آجال للمقاوالت والتجارة العامة

17. نادي الركة دار املسنني

18. رشكة أصول لإلجارة والتمويل

19. جمعية إحياء الراث اإلسامي

20. رشكة اإلملام العقارية

21. مسجد اإلمام الهادي

22. مؤسسة الحمدان الدولية العقارية

23. سوق طيور الجنة

24. رشكة آفاق للخدمات الربوية

25. رشكة األمم الخليجية للمواد االنشائية

26. رشكة املهندس للمقاوالت العامة

27. معهد اإلمام الشافعي للدراسات االسامية

28. رشكة املرزم العقارية

29. رشكة أجيليتي

30. رشكة هوميد للتجارة العامة و املقاوالت

31. رشكه املروك القابضه

32. رشكة بروفيشنال ديزاين

33. فندق بازا أثينا

34. رشكة ديليكتس فيكس آند كلني

35. الفندق الدويل

36. رشكة وافل هاوس

37. رشكة أحمد يوسف عبدالهادي امليلم وإخوانه

38. رشكة ديفلوب للتجارة العامة واملقاوالت

39. مصنع الجابرين للمشغوالت الحديدية

40. رشكة السنرالكو العاملية

41. رشكة آسيكو لإلنشاءات

بعض من مشاريعنا يف الكويت:

ــية، الــرشكات الكــرى، املؤسســات واألفــراد، كــا  تفتخــر شـركـــة مصـاعـــد أطـــــلس بتعاونهــا مــع العديــد مــن القطــاعـــات الحكومـــ

تفخر رشكة مصـــاعد أطـــلس بالثقة التي نالتها مـــن هـــذه القـطـاعــــات لـــا تقدمـــه مــن خـــدمــات ومــــنتجات يف قـــطـاع املـــصــاعــد 

وتحرص الشـــركــــة عى اســتمرار كســب رضـــا جمـــيع عــمائــــــها وتـقـديــــم أفضــــل الخــدمـــــات ســـــواء قـــــبل الـــبــــيع أو بعد البيع .
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42. رشكة عاصمة اإلنشاءات

43. رشكة أبناء السور العقارية

44. رشكة طارق الغانم

45. رشكة تراك الوطنية

46. رشكة ربيع الفردوس

47. رشكة مجموعة املقاولني واملهندسني 

العاملية

48. رشكه دار الريم للتجارة العامة واملقاوالت

49. رشكه الصناعات الهندسية الثقيلة لبناء 

السفن

50. رشكة سديم الكويت

51. رشكة ناس اإلنشائية للمقاوالت العامة

52. رشكة بن قطامي للتجارة العامة واملقاوالت

53. رشكة مطاعم اكر اس ال دبليو

54. الرشكة الفنية املتكاملة

55. مجموعة أركاديا العقارية

56. رشكة الكاظمي والعثان

57. جود جورميه للمطاعم والتجهيزات الغذائية

58. رشكة سيف العرب للتجارة العامة 

واملقاوالت

59. رشكة روايس الكويتية للتطوير العقاري

60. رشكة الروافد املتحدة العقارية

61. رشكة عذراء العقارية

62. رشكه البيت العتيق للتجارة العامة 

واملقاوالت

63. رشكة اإلعار االقليمية

64. رشكة يوروا مار للتجارة العامة واملقاوالت

65. املجموعة االستثارية العقارية الكويتية

66. رشكه غزالن املتحدة

67. رشكة الجواد للتجارة العامة

68. رشكة غدير الكويت للتجارة العامة 

واملقاوالت

69. رشكة بيك املتحدة للتجارة العامة 

واملقاوالت

70. رشكة مونريال

71. ارين كافية

72. رشكة جزيرة املستقبل

73. رشكة باك املشركة للتجارة العامة 

واملقاوالت

74. رشكة األبرق التجارية

75. رشكة عاصمة اإلنشاءات

76. رشكة حوار

77. رشكة ساتكو

78. رشكة موارد الخليج للتجارة العامة واملقاوالت

79. رشكة أساس للتجارة العامة

80. الرشكة اإلمنائية املتحدة للمقاوالت

81. رشكة كرافرز

82. رشكة مصنع الجذور ملحارم الورق

83. الرشكة الفنية املتكاملة

84. مسجد الصديقة فاطمة الزهراء

85. رشكة جروب ناين  

86. رشكة االلتزام للمقاوالت العامة

87. رشكة وايت مون

88. رشكة اوالد يعقوب يوسف النرصالله

89. سوق الكويت األول 

90. فندق رويال موفنبيك 

91. جمعية رشق التعاونية

92. مكتب اليوسف لاستشارات الهندسية

93. رشكة العوايل الرشقية للمقاوالت العامة 

للمباين

94. رشكة كافتريا ومعجنات الشويخ

95. رشكة القلعة الهندسية للتجارة العامة 

واملقاوالت

96. الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

97. وزارة الشؤون االجتاعية 

98. رشكة فاش يت ماف للمقاوالت العامة 

للمباين



تتميز رشكة مصاعد أطلس بالتعامل مع كرى التوكيات العاملية 

العاملة مبجال املصاعد والسامل الكهربائية

وكاالت عامليةوكاالت عاملية





سلطنة ُعامن

مملكة البحرين

قطر

الري

حويل
الجهراء

العارضية الصناعية

لزيارتنا أو لزيارتنا أو 

التواصل معناالتواصل معنا



الكويت :

العارضية الصناعية : منطقة 244 - قطعة 2 – قسيمة 96 – بجانب 

مبنى اإلطفاء - هاتف: 22020141 

معرض الري : قطعة 1 – شارع 13 – بجانب ألعاب الوليد

هاتف: 22020140

معرض حويل : شارع ابن خلدون – زاوية سنرت – دور 3

هاتف: 22655444 - 22644333

فاكس: 22639916 - بدالة: 1800009 

مملكة البحرين :

املحرق : قاليل مقابل أمواج – بالقرب من بنك اإلمثار – معرض 2116 

طريق 5541 – مجمع 255 

هاتف:  17002010 973+   فاكس: 17002012 973+

قطر :

الدوحة:  شارع النرص – مجمع املرقاب

 الدور األريض – مكتب رقم 1 

هاتف: 44554848 974+  موبايل: 77554646 974+

سلطنة عامن:

مسقط : منطقة الغال شارع 5031 بنايه 2142

)بجانب مبنی حقوق االنسان( الدور األخري مكتب 91 

هاتف: 24508157 968+  -  24508167 968+ 

موبايل: 97585058 968+

اليونان: املصنع

مجمع الكوما الصناعي تشالكيدييك ، اليونان رقم  6308 

تلفون: 2399051986 30+
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