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من أجل تنويع منتجات املصنع, قمنا بتشغيل خط انتاج لوح معدني 
) 3D كالدينج (

يمكــن ان يســتخدم يف انتــاج الــواح االملنيــوم املركبــة, تمتــاز بكونهــا مضــادة للحريــق, خفيفــة, 
ممشــوقة, قويــة ,كمــا خضعــت الختبــار SGS وهيئــة املواصفــات واملقاييــس يف الســعودية

بــكل أمانــة نطمــح أن يكــون املنتــج املنافــس والخدمــة الجيــدة مــن» فــازة بونــد« يتــم تصديره 
مــن الريــاض الــى جميــع مناطــق اململكــة, ومــن الســعودية الــى كل انحــاء العالم.

آداء معالجة عالي الجودة:
ــة  ــوم خلي ــواح املني ــل ال ــى عــدة اشــكال مث ــد ال ــع فــازة بون ــد, يمكــن تصني ــه الفري مــع هيكل
النحــل والــواح االملنيــوم املركبــة اليمكنهــا ان تصــل الــى مثــل هــذا الثقــب واالنحــاء ومــا الــى 
ذلــك. وهــذا يــزود املصمميــن خيــال واســع النهــا بحــد ذاتهــا مــادة مثاليــة لنظــام الواجهــات.

مقدمة عن املنتج
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مقاومة الحرائق

الواح مقاومة للحرائق

طبقة علوية

أساسي

لوح الومنيوم

لوح الومنيوم

طبقة الصقة

طبقة الصقة

الصق حماية

طبقة شفافة

نواة الومنيوم مموج

الواح عادية
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3D Composition
Fazah 3D is not only strong but also aesthetically
pleasing

Fazah 3D was designed to address the fire safety requirements of architectural projects while still giving an 
ultra modern look to the buildings. Available in a wide range of colors, textures and patterns, Fazah 3D adds 
a touch of elegance to every installed surface. 3D MCP sheets can be customized for your design and color 
requirements. What’s more, new shade development and old shade matching facility is also available.

ــة  ــوم وذا يســاعدها يف صيان ــن املوني ــن صفيحتي ــة مموجــة تقــع بي ــواة معدني ــد مكــون مــن ن ــازة بون ــح ف - صفائ
ــة . ــق للبيئ ــج صدي ــد منت ــة القيمــة وايضــً يجعــل مــن فــازة بون املصــادر الطبيعي

- الشهادة ىلع كون فازة بوند صديقة للبيئة تقع يف قابليتها أن تكون يف جميع املشاريع .

صممــت الواحنــا لتتناســب مــع متطلبــات مشــاريع الهندســة املعماريــة اضافــة العطائهــا مظهــرا عصريــا للمبنــى تتوفــر 
هــذه االلــواح ىلع نطــاق واســع مــن االلــوان , البنيــة والنمــط كمــا تضيــف ملســة مــن االناقــة لــكل لــوح ىلع حــدى 
يمكــن عمــل تصميــم يتالئــم مــع رغبــة العميــل مــن ناحيــة التصميــم او اللــون كمــا يمكــن توفيــر كل مــا هــو جديــد 

مــن درجــات مطــورة او مطابقــة للدرجــات القديمــة. 

منتج صديق للبيئة

 تمتــاز الوحنــا بالصالبــة كمــا تتمتــع ايضــً مــن ناحيــة جمالية
ــواء ىلع حد س

Befriending a Greener Planet

3D MCP is composed of corrugated metal core sandwiched between aluminum sheets. This helps in
conserving valuable resources of the nature and makes Fazah 3D MCP an environment friendly product. The 
testimony to the nature friendly Fazah 3D lies in its acceptability for all green building projects. Fazah 3D is 
eco-friendly and fully recyclable.



www.fazah.net6

طبقة االملنيوم

 الطبقة املتعرجة
الداخلية لاللومنيوم

Fazah 3D MCP PANEL 

ARMOUR MCP PANELS DOESN’T CATCH FIRE
MCP panels are made with aluminum out-

er layers and corrugated aluminum internal 
layer which doesn’t burn due to no presence 

of fuel.

ألواح MCP غير قابلة لالحتراق

صنعت الواح MCP  مع طبقة الومنيوم خارجية واخرى 
داخلية ذات تعرجات غير قابلة لالشتعال لعد احتوائها 

ىلع مواد بترولية
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ORDINARY CLADDING MATERIAL

WOOD, HPL, WPC PANELS CATCH FIRE

Wood, HPL, WPC panels are made with aluminum outer layers and inner core layer with plastic, 
which burns easily.

قلب البالستيك

انصهار القلب )النواة(
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MCP
Extensive Applications

3D FEATURES

WALLS

SAFETY

BIG PROJECTS

الجدران

آمن

املشاريع الكبيرة

تستخدم للحوائط ) الجدران ( الداخلية والخارجية للمنازل ,املباني ,االبراج

مقاوم للحريق - مقاوم للصدمات - صديق للبيئة

تستخدم الواح  MSP  ايضً يف املطارات ,الفنادق ,القاعات ,املعارض املتعددة

متعددة االستخدمات

مميزات االلواح

Interiors and exteriors walls of Homes, Buildings and Towers

Fire resistant | high impact | BFT guard | environment friendly

Armour MCP for Airports, Hotels, Exhibition Halls, Multiplexes
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ECONOMICAL

AESTHETIC

BEST IN CLASS

HEAT INSULATION AND ENERGY SAVING PROPERTY

اقتصادي

ذات منظر جمالي

فريد من نوعه

عزل حراري - وحفظ الطاقة

تقليل من تكلفة العمالة - طويل األمل - سهل التركيب - اليحتاج الى صيانة 
دورية

مسطحة تمامً - مضادة للخدوش - مضادة للماء - ذات لون موحد - مقاومة 
لألتربة

يتمتع بالصالبة وخفة الوزن - قابل للتكيف بشكل عام  - توفير االلوان حسب 
الطلب - عازل للصوت والحرارة

Reduce labor cost | long durability | easy installation | low maintenance

Excellent flatness | scratch proof | uniform color | stain resistant | water proof

Light weight & rigid | highly adaptable | washable | customizable colors | sound & thermal 
resistant
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FIREPROOF PROPERTY

TOUGH COHESIVE BOND

SOUND INSULATION

CONVENIENT INSTALLATION

مضاد للهب

قاسي متماسك

عزل الصوت

سهولة التركيب

A2 خاصية مضادة للهب - مصنفة يف الدرجة الثانية

180 مقاومة للتقشير يف 2 - 3 مرات أكثر من الواح املنيوم خلية النحل 

فقدان االرسال الصوتي 40 ديسيبل وهو من 25 الى 28 ديسيبل اكثر من 
صفيحة املنيوم صلبة

طريقة تركيب أمنة - أخف بنسبة 40 % مقارنة بااللواح املقاومة للحريق

Fireproof property is classified “A2 grade”

180 peeling resistance 2-3 times more than aluminum honeycomb panel’s.

Sound transmission loss is 40dB It is 25-28dB more than solid aluminum sheet

Safe installation method | 40% lighter than comparable fire rated panels. | easy to transport 
& install.
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3D MCP PANEL SPECIFICATIONS

Standard Sizes

Width

Custom colors & grades can be produced on demand. 
Length : Up to 6000 mm (On order(

Length

Thickness

Skin

1250 mm X 5600 mm

0.2mm

0.2mm

0.2mm

0.2mm

+-

+-

+-

+-

Panel Thickness 4 mm, 5 mm & 6 mm

Skin Thickness
0.5 mm

PANEL DIMENSIONS

PANEL TOLERANCE

أبعاد االلواح

أبعاد االلواح

القياسات املعيارية

سماكة الصفيحة

سماكة القشرة

العرض

الطول

السماكة

القشرة

3D MCP

3D MCP

MCP مواصفات الواح
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ــة مــن »فــازة بونــد«  ــة »كالدينــج« ذات التعرجــات الداخلي ــواح األملونيــوم املركب ــر أل تــم تطوي
و التــي ال تكلــف مبالًغــا ضخمــة رغــم تميزهــا بمقاومتهــا للحريــق، قــوة هيكلهــا و خفــة وزنهــا 

ــًة بســابقتها. مقارن

تتشــكل ألــواح »فــازة بونــد« املطــورة مــن مزيــج خالــص مــن املــواد املعدنيــة بــال أيــة إضافــات 
ــى ســهولة  ــًة إل ــق، إضاف ــة 100% و مضــادة للحري ــًة للبيئ ــر صديق ــا تعتب ــات بالســتيكية، كم ملكون

التركيــب كمــا هــو الحــال مــع منتــج »فــازة بونــد«.

ُمنحــت ألــواح األملونيــوم املركبــة »فــازة بونــد« عالمــة الجــودة الســعودية ملطابقتهــا 
الســعودية. املواصفــات 

مايميــز هــذا املنتــج هــو جــودة الســطح والتــي يمكنهــا محــاكاة األســطح الحجريــة، الخشــبية و 
غيرهــا.

ACCP

Specification

1250 mm 5600 or customized
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يتفــرد منتــج فــازة بونــد املطــور بقــوة هيكلــه والتــي تضاعــف يف قوتهــا ألــواح األملونيــوم ذات 
التعرجــات الداخليــة و ألــواح األملونيــوم املركبــة.

الهيكل العلوي/ البنية العلوية

Light weight per unit area

Super Structure

High quality processing performance
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Wall

Flatness Compairson

Ceilling

Droop test
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TEST
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