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مصنع آفاق للصناعات الخشبية

AFAQ WOOD INDUSTRIES FACTORY

تأســس مصنــع آفــاق للصناعــات الخشــبية فــي عــام 2019م فــي »مــدن« فــي مدينــة ســدير للصناعــة 
ــة  ــاض بالمملك ــة الري ــمال مدين ــر ش ــو مت ــد 120 كيل ــى ُبع ــة عل ــدن  الصناعي ــة م ــة لهيئ ــال التابع واألعم

ــاض. ــة الري ــي بمدين ــد الدول ــك خال ــار المل ــن مط ــيارة م ــة بالس ــعودية و 90 دقيق ــة الس العربي
تــم بنــاء المصنــع علــى مســاحة 6000 متــر مربع علــى أحدث األنظمــة والتقنيــات العالميــة لبنــاء المصانع 
المتخصصــة، ويعتبــر المصنــع مــن أوائــل المصانــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي إنتــاج أبــواب 

WPC وأبــواب الفبيرجــاس مــن المــواد الخــام المحليــة والســواعد الوطنيــة بالمملكة.
يتوافــق مصنعنــا مــع رؤيــة 2030م والتــي تســتهدف رفــع نســبة تملــك األســر للمســاكن بنســبة %52 
ورؤيــة المملكــة 2030 والتــي تســتهدف  مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن 

ــى %65 . 40% إل

AFAQ FACTORY for wooden doors & windows was established in 2006 in SUDAIR City 
for Industry and Business of the Industrial Property Authority (MODON) from a distance 
of 120 km north of Riyadh city in Saudi Arabia and 90 minutes drive from King Khalid 
International Airport in Riyadh.
The Factory is built om am area of 6000 square meters with the latest international 
system and technologies of specialized constuction factories. Moreover, it`s one of the 
first factories in the Kingdom specialized in the production of WPC and fiberglass from 
Saudi Arabian raw materials and national manpower in the Kingdom.
Our factory complies with the vision of Kingdom of Saudi Arabia 2020 which aims to 
increase the percentage of houses ownership by 52% and the vision of the Kingdom of 
2030 which aims to contribute the private sector in the GDP from 40% to 65%.



WPC أبواب آفاق الُمصنعة بتقنية

AFAQ doors are made WPC technology

منتجــات آفــاق مــن األبــواب المصنعــة مــن مــادة WPC التــي تجمــع بيــن ملمــس األخشــاب الطبيعيــة 
الفريــدة ومميــزات البوليمــرات فــي مقاومــة المــاء والعفــن، ممــا يــؤدي إلــى طــول عمــر اإلســتخدام.

ــرى  ــواد أخ ــرات وم ــات البوليم ــا حبيب ــاف إليه ــي ُمض ــب الطبيع ــودرة الخش ــن ب ــادة WPC م ــون م تتك
ــة  ــات العالمي ــدث التقني ــل وأح ــاق أفض ــتخدم آف ــواب، ويس ــدة لألب ــة فري ــص ميكانيكي ــف خصائ تضي

ــة. ــارات العالمي ــن اإلختب ــد م ــا العدي ــى اجتيازه ــة إل ــاج باإلضاف ــي اإلنت ف

AFAQ products are made od WPC material, whuch             
comnimes the unique texture of natural wood and 
polymars properties in resistance of water and mold, 
which leads tp longevity of the products. WPC is 
made of natural wood flour, polymars granules and 
other materials that add unique mechanical proper	
ties to the doors, AFAQ uses the best and latest 
international technolodies in 
production, as wll passing 
many international tests.

Features of doorsمميزات أبواب آفاق
مقاوم للماء بنسبة %100. 	
مقاوم للبكتيريا والفطريات والتعفن. 	
يتحمل درجات الحرارة العالية الناتجة  	

من التغيرات المناخية
ضد الحشرات والنمل األبيض 	
منتج صديق للبيئة ألن األبواب يمكن  	

إعادة تدوريها، وال تحتوي على مواد 
كيميائية خطرة.

 منتج جاهز للتركيب مباشرة 	
وال يحتاج إلى دهان أو طاء أثناء 

التركيب.
 ال يحتاج تكاليف صيانة دورية 	

 كالطاء وتغير حجم الباب مع
مرور الزمن

عازل ممتاز للصوت. 	
مقاومة أعلى للحريق 	
 دقة عالية 	

ألحكام غلق الباب 
تصميمات وأشكال مختلفة تعكس  	

الجمال والرقي.
يتميز بالشكل الجمالي الذي يدوم دون  	

تغيير أو تقشير.
مقاوم الصدمات وثبات عالي  	

للمفصات.

	 Waterproof by 100%.
	 Restant to vacterias, fungi and rot.
	 Bears high temperatures resulting from 

climatic changes.
	 agiants insects and wood termites.
	 An enviromentally friendly product be	

cause the doors can be recycled and do 
not contain hazardous chemicals.

	 Product ready for installation directly 
and does not require paint or during 
painting installation.

	 Does not require periodic maintenance 
as paint or the change of door`s size 
over time.

	 Excellent sound insulation.
	 Higher resistance to fire.
	 High accuracy of provisions of clisure of 

the door.
	 Different designs and shapes reflect 

beauty and elegant.
	 It is characterized by an aesthetic from 

that lasts without changes or peeling.
	 Resistance to hits, with hinges that are 

highly stable.



أبواب مصنعة من مواد مستدامة وقابلة إلعادة التدوير
ال تحتوي على مواد كيماوية ضارة

فــي ظــل التطــور التقنــي الهائــل فــي كافــة المجــاالت، والتوجــه العالمــي نحــو المنتجــات الصديقــة 
للبيئــة تــم تطويــر تقنيــة Wood Plastic Composite - WPC لألبــواب بعــد اجتيازهــا لجميــع مراحــل 

ــة ــارات العالمي اإلختب

هذه األبواب تساهم في التقليل من مخلفات الخشب والباستيك وتعتبر بديل حقيقي للخشب 
الطبيعي مما يحافظ على الغابات حول العالم

أسطح األبواب تمنع تكاثر البكتيريا والفطريات مما يساهم في حماية الصحة العامة والبيئة، 
باإلضافة أنها غير قابلة للتعفن

The doors are made from sustainable materials and are recyclable
do not contain harmful chemical

 With the huge technology development in fields, and the global trend towards
 enviromentally friendly products, We present the Wood Plastic Composite (WPC)

Technology door after passing the international tests

WOOD
PLASTIC

 These doors reduce wood & plastic waste and it`s real alternative to natural wood,
which preserve the forestsaround of the world

 The surfaeces of the doors prevent the proliferation of baterias and fungi which
contributes to the public health and enoviromental protection, As well as non	rot

COMPOSITE

WPC
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ا�دارة   : المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الملقا - تقاطع طريق أنس بن مالك مع شارع ا�مير محمد بن سعد بن عبدالعزيز
المصنع: مدينة سدير - مدينة سدير للصناعة وا�عمال «مدن»

Head Office : Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Almalqa - Anas Bin Malik Street cross Prince Mohammed Bin Saad Bin Abdulaziz

Factory: SUDAIR - SUDAIR City for Industry and Busines «MODON»

+ 9 6 6  5 0 0 2 4 3 3 2 2 info@afaqfactory.com www.afaqfactory.com


