
  شركة البرج العالمية
     لرفع و انزال المنقوالت

 

عام ۲۰۰۲ تأسست  الشركة بعد تفكیر وبحث ودراسة السوق المصرى واأللیات التى تستخدم 
بمصر لھذه الزمن ولقینا انھا عباره عن الیات بدائیھ جداً وخطره عباره عن السلب (الحبال ) 
واالید العاملة فقررنا أن نطور ھذه االلیات باستحداث تكنولوجیا جدیده لمتابعھ تطور العصر 
المستمر  و قدمنا ھذه التكنولوجیا االلمانیھ الجدیده لمصر والشرق االوسط فى والتى جلبھا 

مھندس /  جاد حسنین  من مصنع          االلمانى    .
بعد تاسیس  الشركھ تم اختیار االسم والعالمھ التجاریھ لھا بعنایھ وبشكل یتماشى مع ما تقوم 

بھ من نشاط تم عمل جناح بمعرض القاھرة الدولى عام ۲۰۰۳وعام ۲۰۰٤ وقمنا بترتیب 
سیمنار بدار الدفاع الجوى حضرت فیھ الشركة االلمانیة و على رأسھا:

 PAUS  /السید  
 Helming klaus /والسید 

 الرائده و ممثلى شركات القطاع العام والخاص بمصر ، حیث القت الفكرة أعجاب وترحیب 
جمیع الحضور بالتكنولوجیا الحدیثھ لرفع المنقوالت التى تم عرضھا . 

مدیر عام 
           م / محمد جاد حسنین

  رئیس مجلس االدارة  
                           م / جاد حسنین
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التوكیل

صورة جماعیة لوكالء مصنع            االلمانى
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الخدمات 
رفع و انزال المنقوالت

تقوم الشركة باالتى

األن فى مصر أكبر و أطول معدات رفع اثاث 
و منقوالت فى مصر( الدیناصور)

أعلى ونش ھیدرولیكي فى مصر لیصل الى 
االدوار الشاھقة ٥۱م إنھ ھو األعلى بالعالم

رفع وأنزال الموبلیا وجمیع المنقوالت من 
وإلى االدوار العلیا بأمان تام وبدون 

أضــــــــرر بأقل التكالیف من العمالھ الیدویة  

عام ۲۰۰۲ تأسست  الشركة بعد تفكیر وبحث ودراسة السوق المصرى واأللیات التى تستخدم 
بمصر لھذه الزمن ولقینا انھا عباره عن الیات بدائیھ جداً وخطره عباره عن السلب (الحبال ) 
واالید العاملة فقررنا أن نطور ھذه االلیات باستحداث تكنولوجیا جدیده لمتابعھ تطور العصر 
المستمر  و قدمنا ھذه التكنولوجیا االلمانیھ الجدیده لمصر والشرق االوسط فى والتى جلبھا 

مھندس /  جاد حسنین  من مصنع          االلمانى    .
بعد تاسیس  الشركھ تم اختیار االسم والعالمھ التجاریھ لھا بعنایھ وبشكل یتماشى مع ما تقوم 

بھ من نشاط تم عمل جناح بمعرض القاھرة الدولى عام ۲۰۰۳وعام ۲۰۰٤ وقمنا بترتیب 
سیمنار بدار الدفاع الجوى حضرت فیھ الشركة االلمانیة و على رأسھا:

  السید/   
 Helming klaus /والسید 

 الرائده و ممثلى شركات القطاع العام والخاص بمصر ، حیث القت الفكرة أعجاب وترحیب 
جمیع الحضور بالتكنولوجیا الحدیثھ لرفع المنقوالت التى تم عرضھا . 

۱- خدمة رفع و انزال المنقوالت من و الى االدوار المرتفعة

۲- االثاث و الموبیلیات بجمیع انواعھا ( المنزلى - المكتبى - الفندقى ) .

۳- االجھزة الكھربیة و االلكترونیة بجمیع احجامھا و انواعھا .

٤- االلواح الزجاجیة و الجبسیة و الخشبیة و كذلك الواح الرخام و الجرانیت .

٥- االجھزة الطبیة و الریاضیة و االجھزة الخاصة بالفنادق و المستشفیات .

٦-  التحف و االنتیكات و النجف و اآلالت الموسیقیة .

۷- خزانات المیاه .
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نقل اثاث و عفش

فریق محترف فى نقل االثاث بجمیع انواعھ و 
محتویاتھ

لدینا سیارات خاصة و مجھزة لنقل العفش و 
نقل االثاث و المنقوالت و القطع القابلة للكسر 

أو القطع الثمینة
 

19887 الخط الساخن

خدمات النقل من و الى االماكن المختلفة
حسب رغبة العمیل

إستشارة أو معاینة فنیة على ید متخصص
فى نقل العفش لتحدید المتطلبات الالزمة.
سیارات مجھزة لجمیع انواع المنقوالت و
الوحدات و خاصة المنقوالت سھلة الكسر

فریق محترف فى نقل االثاث خصوصاً
القطع الثمینة.

الحفاظ التام على اثاث او منقوالتك بعنایة
الخبراء.



- فك و تركیب االثاث بجمیع انواعھ
-عمالة فنیة متخصصة فى مجال النجارة  

- تغلییف جمیع الوحدات بكافة انواع الخامات
 و الوسائل المتعلقة بعملیات التغلییف و ذلك 

حسب رغبة العمیل 
-الحفاظ الكامل على جمیع المنقوالت من 

الخدش او التجریح او التكسیر

نوفر لك

الشحن خارج البالد

نحن نوفر لك خدمات النقل و الشحن خارج البالد اینما كنت

فك وتركیب العفش و األثاث
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مركز الصیانة

مركز صیانة المعدات بمركزالصیانة 
لدینا بمدینة بدر / منطقة ال ۱۰۰ 

فدان
نضمن لك االمان التام لمنقوالتك

تتمیز شركة البرج بوجود مركز صیانة 
للمعدات و عمل صیانات دوریة للمعدات على 

ید مھندسین متخصصیین و كذلك العمالة 
الفنیة المحترفة  و بذلك نضمن لك سالمة 

معداتنا دائما فى اى وقت 
ضمان سالمة المعدات = ضمان سالمة 
منقوالتك من مخاطرعدیدة  الناتجة عن 
استخدام  المعدات القدیمة او المستھلكة 

- نحن نوفرلك 
  خدمات الصیانة الدوریة لمعداتك على ید 

مھندسین محترفین وكذلك فنیي 
نمتخصصین فى مجال ھندسة االوناش 

والمعدات

- مركز البیع المعدات بمدینة بدر

نحن نوفرلك فرصة ادخال ھذه التكنولوجیا 
االلمانیة الحدیثة لداخل البالد وفرصة 

االستثمارفى مجال جدید و فتح اسواق جدیدة 
لھذا المجال فى جمھوریة مصرالعربیة والوطن 

العربى
 – فنحن نتمیز بأسعارنا باالضافة الى التقنیة 

المتطورة والمواكبة للتكنولوجیا الحدیثة
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تواصل معنا

19887 الخط الساخن
العنوان

الفرع الرئیسى

القاھرة
 ۳٥  عمارات العبور – صالح سالم

        24026476 02      -      24020790  02 

 01003272772     -      01001128113

 االسكندرية

۱۹شارع سیدى كمال   المندره

01006202970 035505148

 France

0033 (0) 6981956890033 (0)142500967

مدينه بدر

  فرع و مركز الصیانة 
 المنطقه الصناعیة ال  ۱۰۰ فدان

Sales@elborg-int.com

ALex@elborg-int.com

االيمیل


