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Introduction

مقدمة
SOLEX is a fully integrated showroom concept, providing the opportunity to 

experience the simplicity of how technology combines with rolling shutters, 

access management systems and other home automation solutions creating 

innovative lifestyle enhancements. SOLEX is the trusted home of advice and 

support to experts, professionals and home owners looking to adopt modern and 

innovative household lifestyle solutions.

التكنولوجيا  لتجربة  الفرصة  توفر  التي  المتكاملة  العرض  صالة  مفهوم  هي  سوليكس 
حلول  من  غيرها  و  المداخل   إدارة  وأنظمة  المعدنية)  (الستائر  الشتر  أنظمة  مع  المدمجة 
لتقديم  موثوق  مصدر  هي  سوليكس  الحياة.  نمط  يثري  مبتكر  بشكل  المنزلية  األتمتة 
حلول  تبني  إلى  يتطلعون  الذين  المنازل  مّالك  و  المحترفين  و  للخبراء  الدعم  و  المشورة 

األتمتة الحديثة والمبتكرة.
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Shutter Systems 

أنظمة الشتر
Shutter Systems offer many 
benefits over traditional window 
closure options. Shutters can be 

made to fit almost any opening.  
Our strategic partnerships have 

many years of experience, 

specializing in the design and 

development of rolling shutter 

components. We continually 

strive to offer a professional 
service and superior product.

عديدة  مزايا  الشتر  أنظمة  تقّدم 
تتخطى الستائر التقليدية وتتناسب 
يتمتع  الفتحات.  أنواع  كل  مع 
بسنوات  اإلستراتيجيون  شركائنا 
من الخبرة المتخصصة في تصميم 
نسعى  كما  الشتر.  مكونات  وتطوير 
المهنية  الخدمات  لتقديم  جاهدين 

والمنتجات المميزة.

3



شفرات األلومينيوم المسحوبةشفرات األلومينيوم المعزولة

متوفرة  للمنازل،  قصوى  حماية  حلول  تؤمن 
بمقاسات كبيرة و ألوان متعددة

هذه  تتميز  الوزن،  خفيفة  مواد  من  مصنوعة 
الشفرات بقدرة عزل الضوضاء و الحرارة.

Slat Types

Insulated Aluminium SlatsExtruded Aluminium Slats

أنواع الشفرات

Provide high security solutions for 

residential homes. Available in large 

sizes and many colours

Made of light weight materials, these 

slats provide insulation benefit against 
noise and heat.

Security         Protection from Dust

Protection from Sun       Privacy

Energy Saving        Light Control

Protection from Insects       Noise Reduction

األمان الحماية من الغبار

الحماية من الشمس الخصوصية

حفظ الطاقة التحكم باإلضاءة

الحماية من الحشرات تخفيف الضوضاء

Wall

Aluminium
System

Built In Wall

IN OUT

Flush To Aluminium

IN

WALL

Aluminium
System

OUT

Flush To Wall

IN

Wall

Aluminium
System

OUT

Wall

Aluminium
System

Monobloc

IN OUT

Shutter Benefits فوائد الشتر

Installation Options خيارات التركيب
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Aluminium Systems

أنظمة األلومينيوم
SOLEX joins hands with international leaders in the design of modern aluminium 

systems for the architectural, industrial and home improvement markets. SOLEX 

specializes in providing innovative solutions for windows, doors, curtain walls, and 

conservatories tailored to your needs.

تتعاون سوليكس مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم أنظمة األلومينيوم الحديثة 
لألسواق المعمارية و الصناعية والمنزلية. تتخصص سوليكس في تقديم حلول مبتكرة للنوافذ 

و األبواب و واجهات المباني والبيوت الزجاجية المناسبة إلحتياجاتكم.
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Access and Gates

المداخل و البوابات
Through our network of international 

partners we provide privacy solutions with 

products ranging from barriers, garage 

doors, swinging and sliding gates.

حلول  العالميين  شركائنا  خالل  من  نقدم 
أنظمة  تشمل  منتجات  من  الخصوصية 

الحواجز والبوابات المتأرجحة و المنزلقة.
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SOLEX awning and pergola systems 

enhance your outdoor entertainment area, 

providing protection from sun and rain.

سوليكس  من  والبيرجوال  المظالت  أنظمة 
وتضفي  والمطر  الشمس  من  الحماية  توفر 

الرفاهية ألماكن الجلوس الخارجية.

Awnings and Pergola

المظالت و البيرجوال
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Interior Systems

األنظمة الداخلية

ال يكتمل جمال المكان إال بتوفر ستائر تتماشى مع الديكور الداخلي. أنظمة سوليكس الداخلية و 
أقمشتها توفر التحكم في اإلضاءة و الخصوصية كجزء من منظومة التصميم الداخلي للنوافذ.

Regardless of how beautifully designed and decorated a space may be, it will not be 

complete without blinds and curtains. SOLEX interior systems and fabrics provide 

control over light and greater privacy as part of your interior design plans for each 

room’s window blinds and curtains.
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Wooden Doors

األبواب الخشبية

Italian Collection

Doors are the simplest way to transform 

a home or an office. Our large product 
portfolio of internal doors offers superior 
style throughout our collections of 

innovative, contemporary and traditional 

designs.

تعّد األبواب من الطرق البسيطة لتحويل شكل 
مجموعة  منتجاتنا  تشمل  المكتب.  أو  المنزل 
التصاميم  ذات  الداخلية  األبواب  من  واسعة 

المبتكرة العصرية والتقليدية.
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Special Openings

Folding Door 

Symmetric Leaves

On-Wall “Minimal” 

Sliding Door

Rototraslante On-Wall Sliding Door

Folding Door 

Asymmetric Leaves

In-Wall Sliding Door

Ukrainian Collection

Our portfolio of designs include a variety of 

sizes and alternative timber veneers ideal 

for all your requirements.

تشمل  التصاميم  من  الواسعة  مجموعتنا  إن 
الخشبية  القشرة  وأنواع  المقاسات  من  العديد 

المثالية لجميع اإلحتياجات.
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Automation Systems

أنظمة األتمتة

حلول األتمتة تعطي إمكانية التحكم بالشتر والستائر الداخلية و المظالت و اإلضاءة وغيرها من 
األجهزة عن طريق أنظمة التحكم الالسلكية أو األجهزة الذكية المحمولة من أي مكان.

Our automation solutions give you control to operate your motorized rolling shutters, 

blinds, awnings, lighting and other devices with wireless and customizable remote 

controls as well as from your favorite smart device from any location.
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Motorised awningMotorised awning
Motorized Awning / Pergola

Wooden Doors

Motorized Blinds and Curtains

Motorized  Shutters
    

Motorized Roller Blind

Motorized Access /  Gates



Glass Breakage

Detector

Outdoor Siren

GSM Module Indoor Siren

Movement Detectors

Water Leakage Detector

Video Doorphone 

Video Doorphone 

LCD Keypad

Garage Door Contact

Opening Detectors

Roller Shutter Opening Detector

Security Systems

أنظمة األمان
Choosing a security system for your home 

or office is the most important part of the 
process. Our experts are ready to advise 

and recommend the best security system 

based on your requirements to offer you 
peace of mind.

هو  المكتب  أو  للمنزل  أمني  نظام  إختيار  إن 
دائم  إستعداد  على  خبرائنا  فإن  لذا  األهم. 
األمثل  األمان  نظام  إلختيار  المشورة  لتقديم 

ليناسب إحتياجاتك لتوفير راحة البال.
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Strategic Partners
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