
The No. 1 Signage Company in the Middle East

الشركة األولى في صناعة الالفتات في الشرق األوسط
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Established in 1969 and based in Bahrain, Awal Plastics is a family-owned business by our 

founding partners, Mr. Abdulla Abdulrahim Hasan Bucheeri and Mr. Mohamed Ahmed Ali 

Bucheeri.

We are considered as one of the largest signage manufactures in the Middle East with 50 

years’ experience. We design, fabricate, install and maintain all types of signage from office 

to hotel signs, banking ATM surrounds and kiosks to retail signs, fascia’s to pylons, road sign 

gantries to cantilevers.

We work with all major customer segments from government to banks, healthcare to 

hospitality around the Middle East focusing on customer service from start to finish.

Everything we do is manufactured in-house in our 27,000 square meters purpose-built factory 

and our dedicated team ensure that your project is fully taken care of at each and every step 

of the process. 

Working to strict ISO procedures certifies that the work we do for you is of the highest quality.

تأسســت رشكــة أوال بالســتك يف عــام 1969 يف البحريــن كرشكــة عائلية من قبــل الرشيكن املؤسســن هام الســيد عبدالله 

عبدالرحيــم حســن بوچريي والســيد محمد أحمــد عيل بوچريي. 

تعتــر أوال بالســتك واحــدة مــن أكر الــرشكات املتخصصــة يف تصنيع الالفتات يف الرشق األوســط مع خــرة تفوق الـ 

50 عاًمــا. مــن مهــام الرشكــة األساســية هــي أن تقوم بتصميــم وتصنيــع وتركيب وصيانــة جميع أنواع الالفتــات الخاصة 

باملؤسســات الصغــرية إىل الفتــات الفنــادق، كبائن واكشــاك أجهزة الــراف اآليل للقطاع املــريف إىل عالمات محالت 

التجزئــة، والفتــات الواجهة إىل األعمدة والــروح اإلعالنية.  

تخــدم أوال بالســتك جميــع قطاعــات العمــالء الرئيســية مثــل الحكومات إىل كبــار البنــوك التجارية واالســتثامرية، والرعاية 

الصحيــة إىل الضيافــة، املطــارات ورشكات الطــريان يف جميــع أنحــاء الرشق األوســط مــع الرتكيز عىل رضا العمــالء من بداية 

العمــل حتــى نهايته.

يتــم تصنيــع جميــع منتجــات عمالئنــا تحــت ســقف مصنــع متكامل والــذي تبلغ مســاحته 27,000 مرت مربع، حيث يســعى 

فريــق العمــل جاهــدا أن ينجــز مشــاريع عمالئنــا عىل أتم وجــه يف كل خطوة من خطــوات العمل.

إن أوال بالســتك رشكــة حاصلــة عــىل شــهادة الجودة – اآليــزو. كل هذا ســيضمن للعميــل أن العمل الذي يتــم تنفيذه 

وتســليمه ســيكون ضمــن أعىل مســتويات الجودة.     

نبــذة عن المؤسســة

Introduction

لوحــات أرقــام املركبــات املوضحــة يف هــذه الصــورة كانــت الســبب يف والدة رشكــة أوال بالســتك ، حيث كانــت تصنع من مــادة األكريليك املقطوعــة يدويًا إىل لوحات أرقــام األلومنيوم املنقوشــة آليًا
The vehicle number plates shown in this picture gave birth to Awal Plastics, from hand-cut acrylic number plates to machine embossed aluminium number plates
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Our vision is to focus on emerging markets, enterprises and new services.

• 

• 

To ensure sustainability and organic growth through the people, processes and 

technology as the key drivers of the organisation.

To become the strategic supplier of choice by catering to a diverse customer base and 

providing each customer segment with the best-in-class specialised and innovative 

‘fit-for-purpose’ solutions, thus enhancing visibility for their visual communication needs.

رؤيتنا هي الرتكيـــز عىل األســواق الناشـئـــة والرشكــــات والخـدمــــات الجـديــــدة.

•
 

•

لضمــــان النمو األســايس واإلســتدامة من خـــالل األفــــراد وسبــــل العمليــــات والتكنولوجيــــا باعتبارها املحـركـــات 

ــة. ــة للـمـؤسـسـ الرئيـسيـ

أن تصبح املقاول االسرتاتيجي املفضـــل من خـــالل تلبيـــة احتيـاجـــات قـــاعدة عمـــالء متنوعـــة وتـــزويد كـــل 

رشيحــــة من العمـــالء بأفضـــل الحلـــول املتخصصــــة واملبتـكـــرة و"املالمئـــة للغـــرض"، وبالتـــايل تعـــزيز الرؤيــة 

إلحتياجــــات اإلتصــــاالت الـــمرئية.

Our mission is possible with the latest technology and resources.

• 

• 

• 

• 

•

To build a performance-driven culture that inspires, empowers and rewards 

achievements.

To provide customers with our expertise and manage projects on time, with reliable and 

affordable solutions that meet their requirements.

To identify and exploit new market opportunities that will generate sustainable growth 

and profitability.

To challenge the status quo and be a champion of change in the industry.

To create an organisation that is committed to responsible leadership, ethical and 

supportive management systems.

مهمتنـــا ممكنــــة مـــع توافــــر أحــــدث التقنيــــــات والـمـــــوارد.

 •

 •

 •

 •

•

بنـــاء بيئـــة عمـــل ذات ثقافـــة يحركهـــا األداء، تلـهـــم اإلنجــــازات ومتكنهــــا وتكافئهــــا.

تزويـــد العمالء بخراتنـــا وإدارة املشـــاريع يف الوقــــت املحــــدد بحلـــول موثوقــــة وبأسعــــار معقولــــة تلبـــي 

ــم. متطلبـاتهـ

تحديـــد واســـتغالل الفـــرص يف األســـواق الجديدة التي من شأنهـــا توليـــد النمو املستـــدام والربحيــــة.

تحـــدي الوضـــع الراهـــن وأن تكون نصيـــر التغييـــر يف الصنــــاعة.

إنشــــاء مؤسســـة ملتزمة بالقيـــادة املســـؤولة وأنظمـــة ادارة تلتـــزم بأخالقيــــات األعمــــال.

الرؤيــة والمهمــة

Vision & Mission



عبداللــه عبدالرحيم حســن بوچريي
رشيك مؤســس ورئيس مجلس اإلدارة املشــارك – الشــؤون الفنية

محمــد أحمــد عيل بوچريي
رشيك مؤســس ورئيس مجلس اإلدارة املشــارك - الشــؤون التجارية

Abdulla Abdulrahim Hassan Bucheeri

Founding Partner and Joint Chairman – Technical

Mohamed Ahmed Ali Bucheeri

Founding Partner and Joint Chairman – Commercial
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المنتجــات والخدمــات

Products & Services

عنــارص معامرية وتصاميــم مبتكرة
Innovative architectural and design elements 
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المنتجــات
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كابينــات الراف اآليل
Bank ATM Kiosk & Surrounds
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ــز والخياطة أعامل التطري
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منتجــات الـ يب. ڤي. يس.
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الخدمات
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التصميــم اإلبداعــي والجرافييك تصميــم وتصنيــع الفتات إرشــادية لتحديــد الطريق  
Creative & Graphic Design Wayfinding signage design & implementation
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تخطيــط وتحديد مواقــع الالفتات فاتــورة الكميــات ومواصفات املواد
Signage location planning & marking BOQ & material specification
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إنشــاء رســومات ثنائية األبعاد تحويــل الرســومات ثنائيــة األبعــاد إىل ثالثية أبعاد
2D drawings creation 2D to 3D conversion



ــكيل التصنيع والتش
Fabrication Services
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خدمــات الطباعــة الرقمية
Digital Printing Services
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خدمــات الطباعــة الحريرية
Screen Printing Services

أعــامل التغليف
Lamination Services
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خدمات كســوة الجــدران والبنايات
ACP Cladding Services

خدمــات تركيب الالفتــات وصيانتها
Sign Installation & Maintenance Services



Digital Printing

Design Studio

Screen Printing

Embroidery & Tailoring

Laser Cutting

Router Cutting

Waterjet Cutting

Heavy Engineering & Steel Fabrication

Computerised Engraving

Embossing

Acrylic Signage Fabrication

Vinyl & Graphic Application

Acrylic Products Fabrication

Carpentry & Woodwork

30

30

30

31

32

32

32

34

34

34

35

36

36

36

ــة الرقمية الطباع

أســتوديو التصميم

ــة الحريرية الطباع

التطريــز بالكمبيوتــر والخياطــة

ــع بالليزر التقطي

ــع بالروتور التقطي

التقطيــع باملاء

الهندســة الثقيلــة وتشــكيل املعادن

ــر بالكمبيوتر الحف

النقــش النافر

تصنيــع الفتــات األكريليك

لصق الرســوم الفنيــة باســتخدام الفينيل

تصنيــع منتجــات األكريليك

خدمات أعــامل النجارة

28

وحــدات اإلنتاج

Production Facilities

نحــن نتبــع األســاليب واملعايــري العامليــة يف طــالء جميــع منتجاتنا كام هي مســتخدمة يف طالء الســيارات
We use international standards of automotive grade spray painting techniques



29

ــة الرقمية الطباع
Digital Printing
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Heavy Engineering & Steel Fabrication

النقــش النافر
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تصنيــع الفتــات األكريليك
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الخطــوط الجوية والطريان

املجســامت واألعامل الفنية

السيارات

الخدمــات املرفيــة واملالية

البنــاء واملقاوالت

ــة والتعليم الرتبي

لحكومة ا

الرعايــة الصحية
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الحياة منط 

النفــط والغاز

التطويــر العقاري

املســاجد والقاعــات الدينية
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اإلتصاالت

آخــر أعمالنا 
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الخطــوط الجويــة والطيــران
Airlines & Aviation

لوحــة توتــم مع صندوق إضاءة مــن األكريليك
Totem with acrylic light box

ســوار مضاء مــن األكريليك
Illuminated acrylic band

الفتة إرشــادية عاكســة للضوء
Reflective directional sign 
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أغلفــة الشاشــات مضاءة مــن الحافة واألمام

صندوق إضاءة مــن األكريليك صندوق إضاءة مــن األكريليك

صندوق إضاءة مــن األكريليك

Edge and front lit screen casing

Acrylic Light Box Acrylic Light Box

Acrylic Light Box



الفتــة AP Plex مضــاءة من األمام
Frontlit AP Plex sign
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صناديــق إضــاءة مــن األكريليك مثبتــة عىل عمود

أغلفــة شاشــات LED مثبتة عــىل عمود مع 
حــروف مضاءة  مــن الحافة  واألمام

Pole-mounted acrylic light boxes

Pole-mounted LED screen casings 

with edge and front lit letters

حــروف مضاءة مــن الحافة واألمام 
Edge and front lit letters
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الفتــات AP Plex مضــاءة من األمام

تجهيــز وتركيــب الالفتة املوردة

تجهيــز وتركيــب الالفتة املوردة

Frontlit AP Plex signs

Installation & fit-out of supplied sign

Installation & fit-out of supplied sign
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حــروف مضاءة من األمام
Frontlit letters

صنــدوق إضاءة مــن األكريليك مثبــت عىل عمود

LED أبــراج مضــاءة من الحافة واألمام مع شاشــات

Pole-mounted acrylic light box

Edge and front lit pylons with LED screens
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صناديــق إضــاءة مــن األكريليك مثبتــة عىل عمود
Pole-mounted acrylic light boxes

حــروف مضاءة من األمام

حــروف مضاءة من األمام

Frontlit letters

Frontlit letters
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معلومــات الطريان عــىل لوحة توتم 
مضاءة مــن الحافة 

Edgelit flight information 

totem

الفتــه مضــاءة من الحافــة واألمام مثبتة عــىل الحائط
Wall-mounted edge and front lit signالفتــه مضــاءة من الحافــة واألمام مثبتة عــىل الحائط

Wall-mounted edge and front lit sign
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الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

حــروف ألومنيــوم ثالثية األبعــاد غري مضاءة

عمــود ذو٣ وجــوه مضاء للدعايــة )يونيبول( 

3D frontlit sign

3D non-illuminated aluminium letters

3 face illuminated advertising unipole sign
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حــروف AP Plex ثالثيــة األبعــاد مضاءة مــن األمام مع لوحــة ألومنيــوم خلفية مضاءة
3D frontlit AP Plex letters with illuminated ACP back panel

56

بــرج مضاء مــن الجهتن
Illuminated double-sided pylon



57

ات السيار
Automotive

الفتــة ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
3D frontlit sign with Day & Night effect

58

شــعار مضاء من األمــام مع فراغ داخيل

شــعار مضاء من األمــام مع فراغ داخيل

Vacuum-moulded frontlit logo

Vacuum-moulded frontlit logo



59

حــروف مقطوعــة من األكريليــك غري مضاءة
Non-illuminated acrylic cut letters

60

الفتــة داخلية مــن “املوديوليكس”

حــروف مقطوعــة من األكريليــك غري مضاءة

“Modulex” internal sign

Non-illuminated acrylic cut letters



لوحــة ألومنيــوم مع الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

حــروف مقطوعة مــن األكريليك

Aluminium panel with 3D frontlit sign

Acrylic cut letters

61

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit sign 

62



63

حــروف ثالثيــة األبعاد مضــاءة من األمام عىل لوحــة ألومنيوم
3D frontlit letters with aluminium panel mounting

64

منصــة عــرض مصنوعة مــن األكريليك

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة مــن الجهتن مثبت عــىل برج لوحات

Acrylic display stand

Double-sided illuminated 3D letters with panel on pylon 



65

تجهيــز وتركيــب الالفتة املــوردة من الرشكة 
ــية التجارية الرئيس

Installation & fit-out of supplied 

sign from the brand principal

66

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية

أحــرف ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الخلف

Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal

3D backlit letters



67

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية
Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal

68

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية
Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal

Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal



69

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية
Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal

70

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية

تجهيــز وتركيــب الالفتــة املوردة من الرشكــة التجارية الرئيســية

Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal

Installation & fit-out of supplied sign from the brand principal



71

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit sign 

72

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

3D frontlit sign 

3D frontlit sign 



73

الخدمــات المصرفيــة والماليــة
Banking & Finance

الفتــات مضــاءة من الحافة واألمام عىل كســوة مــن األلومنيوم 
Aluminium cladding with edge and front lit signage

74

الفتــة ذات واجهتــن مضاءة مــن الحافة واألمام

صنــدوق إضاءة مع شــعار من مــادة الفينيل 

Double-sided edge and front lit sign

Light box with vinyl cut logo



75

شــعار من مــادة الفليكس 
Flex logo

ــات الفينيل  ملصق

حــروف ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الجانب

Vinyl graphics

3D sidelit letters

76

رصاف آيل عــىل الجــدار مصنوع مــن األلومنيوم مــع صندوق إضاءة مــن الفليكس 

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

مطرزة أعالم 

بــرج مضاء مــن الحافة مع 
كســوة ألومنيوم 

Edgelit pylon with 

aluminium cladding

Drive-up aluminium wall enclosure with flex light box

3D frontlit letters

Stitched flags



مظلــة مــع لوحة مضاءة مــن الحافة

كابينــة رصاف آيل للســيارات

Canopy with edgelit panel

Drive-up ATM room

برج مــع صندوق إضاءة مــن الفليكس
Pylon with flex light box

77

صناديــق إضاءة مــن الفليكس

كســوة ألومنيوم

لوحــة مضاءة مــن الحافة

حــروف ثالثية األبعاد 
مضــاءة من األمام

Flex light boxes

Aluminium cladding

Edgelit panel

3D frontlit letters

78



79

صنــدوق إضاءة مــن الفليكس
Flex light box

80

رصاف آيل للمشــاة مــع مظلة

صندوق إضــاءة ذو واجهتن

Walk-up ATM with canopy

Double-sided light box



81 رســومات مطبوعة حاوية رصاف آيل
Printed graphics ATM enclosure

82

صنــدوق مــن الفليكس مضاء مــن الجهتن
Double-sided flex light box

صنــدوق إضاءة مــن الفليكس
Flex light box



83

شاشــة فيديو للحائــط مع حاوية
Video wall display and enclosure

84

رســومات مطبوعة

حــروف مضاءة مــن الحافة واألمام

اآليل الراف  أجهزة 

Printed graphics

Edge and front lit letters

ATM wall enclosure



كابينــة رصاف آيل للســيارات

بــرج مع الفتة مضاءة مــن الحافة

مظلة

Drive-up ATM room

Pylon with edgelit sign

Canopy

86

بــرج مع الفتة مضاءة مــن الحافة

رصاف آيل للمشــاة مــع حــروف مضاءة من الحافــة يف مظلة

Pylon fascia with edgelit sign

Walk-up ATM with edgelit letters on canopy

85



بــرج مع الفتة مضاءة مــن الحافة
مظلــة مــع الفتة مضاءة مــن الحافة

كابينــة رصاف آيل للســيارات

Pylon with edgelit sign

Canopy with edgelit sign

Drive-up ATM room

87

محيــط الــراف اآليل مع حــروف مقطوعة مــن األلومنيوم
ATM surrounds with aluminium cut letters

88



89

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit letters 

90

شــعار ثاليث األبعــاد مضاء من األمام 
3D frontlit logo



91

رســومات مطبوعة

حــروف مضاءة مــن الحافة واألمام

رصاف آيل للمشــاة

Printed graphics

Edge and front lit letters

Walk-up ATM

92

لوحــة ألومنيــوم مع الفتــات مضاءة من األمام
Aluminium panel with frontlit signs



مظلــة مع الفتــة مقطوعة من اإلستنســل

كابينــة رصاف آيل للســيارات

Canopy with stencil-cut sign

Drive-up ATM room

مظلــة مــع صندوق إضاءة مــن األكريليك
Canopy with acrylic light box

مطرزةبــرج مع الفتة مضاءة مــن الحافة أعالم 
Pylon with edgelit signStitched flags

كابينــة رصاف آيل للســيارات
Drive-up ATM room

93 94



2995

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

3096

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
3D frontlit letters with Day & Night effect



97

الفتــة ثالثيــة األبعــاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ مضاءة مــن الخلف
3D Backlit stainless-steel sign

98

الفتــة ثالثيــة األبعاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ
3D stainless-steel sign



99

الفتــة AP Plex مضــاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit AP Plex with Day & Night effect

100

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit letters



رصاف آيل للســيارات مــع الفتة مضاءة 
مــن الحافة ورســومات مطبوعة

Drive-up ATM with edgelit 

sign and printed graphics

مظلــة مــع صندوق إضاءة مــن الفليكس

كابينة رصاف آيل للســيارات

بــرج مع صندوق إضاءة مــن األكريليك

Canopy with flex light box

Drive-up ATM room

Pylon with acrylic light box

29101

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit sign 

30102



103

شــعار ذو فراغ داخيل
حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

Vacuum-moulded logo

3D frontlit letters

104

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمامشــعار ذو فراغ داخيل

صنــدوق إضاءة مــن الفليكس

Vacuum-moulded logo3D frontlit letters

Flex light box

مظلــة مــع الفتة مضاءة مــن الحافة

كابينة رصاف آيل للســيارات

بــرج مع الفتة مضاءة مــن الحافة

Canopy with edgelit sign

Drive-up ATM room

Pylon with edgelit sign



29105

البنــاء والمقــاوالت
Construction & Contracting

الفتــة ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
3D frontlit sign with Day & Night effect

30106

الفتــة ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 

الفتة إرشــادية مرســومة عىل الحائط 

3D frontlit sign with Day & Night effect

Wall painted wayfinding sign



شاشــة LED للرســائل املتغرية الفتة عاكســة للضوء

الفتة عاكســة للضوء

اإلشارات جرس 

اإلشارات جرس 

شاشــة LED للرســائل املتغرية

Variable Message Sign LED screen Reflective sign

Reflective sign

Gantry

Gantry

Variable Message Sign LED screen

107

شاشــة LED للرســائل املتغرية عىل جرس اإلشــارات
Variable Message Sign LED screen on gantry

108



الفتة عاكســة للضوء عىل جرس اإلشــارات
Reflective sign on gantry

109 110

لوحــات أرقــام الطريق العاكســة للضوء

 LED شــيفرون مــع مصابيح
تعمــل بالطاقة الشمســية

Reflective road number plates

Solar LED chevron



29111

الفتــة حاجز إرتفاع عاكســة للضوء

بــرج مضاء مــن الحافة واألمام

Reflective height barrier sign

Edge and front lit pylon 30112

الفتــة “موديوليكــس” مطبوعة
الفتــة ثالثية األبعــاد غري مضاءة

الفتة إرشــادية مرســومة عىل الحائط 

Printed “Modulex” sign
3D non-illuminated sign

Wall painted wayfinding sign



113

نصــب مــرايس البحريــن مضاء من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
Frontlit monument sign with Day & Night effect

114

الفتة إرشــادية مــع كتابة عاكســة للضوء

الفتة إرشــادية مــع كتابة عاكســة للضوء

Directional sign with reflective text

Directional sign with reflective text



115

التربيــة والتعليــم
Education

رســومات مقطوعة مــن الفينيل 

حــروف مقطوعة مــن األكريليك

Plotter-cut vinyl graphics

Acrylic cut letters

116

بــرج املدخــل مع الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
Entrance pylon with 3D frontlit letters



117

أبــراج املدخــل مع الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
Entrance pylons with 3D frontlit letters

118

حــروف ثالثية األبعــاد غري مضاءة

حــروف ثالثية األبعــاد غري مضاءة

3D non-illuminated letters

3D non-illuminated letters



119

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
3D frontlit letters with Day & Night effect

120

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 

3D frontlit letters with Day & Night effect

3D frontlit letters with Day & Night effect



121

الفتــة مضاءة مــن الحافة واألمام
Illuminated edge and front lit sign

122

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 

الفتة إرشــادية عاكســة للضوء

3D frontlit letters

Reflective directional sign 



الحكومــة
Government

123

حــروف ثالثية األبعاد مــن األلومنيوم 
3D aluminium letters

124

حــروف مقطوعة مــن النحاس

بــرج ذو واجهتــن مع حــروف مقطوعة مــن األكريليك 

Brass cut letters

Double-sided pylon with acrylic cut letters



125

نصــب الرشاع مــن األلياف الزجاجيــة )الفايرجالس( 
Sail monument in fibreglass

126

نصــب خريطــة البحريــن من األليــاف الزجاجيــة )الفايرجالس( وكســوة األلومنيوم 

الفتــة رخامية محفــورة وملونة

Bahrain map monument in fibreglass and aluminium cladding

Etched and colored marble sign 



127

شــعار ثــاليث األبعاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ ، 
LED مقطــوع من اإلستنســل ومضاء بـ

3D stainless-steel logo, 

stencil-cut with LED lighting

128

الفتــة “موديوليكــس” مطبوعة
Printed “Modulex” sign

تصميــم فوالذ مقطوع بســمك 
١٢مــم قطعت بغــاز البالزما 

لوحــة أكريليــك مثبتــة بحــروف مقطوعة من الفوالذ املقــاوم للصدأ

12mm mild steel cut-out 

design using plasma cutting

Mounted acrylic panel with stainless-steel cut letters



الفتات عاكســة للضوء
اإلشارات جرس  Reflective signs

Gantry

130

مرنة حواجز 

مركبــة تحويــل حركة املرور
تعمــل بالطاقة الشمســية

Flexible bollards

Solar-powered 

LED traffic diverter

129



الفتات عاكســة للضوء عىل جرس اإلشــارات
Reflective signs on gantry

131 132

الفتــة إعالميــة متقدمة

الفتــة تحذيرية

Advanced Informatory sign

Warning sign 



اإلشارات جرس 
Gantry

الفتات عاكســة للضوء عىل جرس اإلشــارات
Reflective signs on gantry

134

الفتــة تحذيرية الفتــة تحذيرية

Warning sign 
Warning sign 

133



135

الفتــة ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
3D frontlit sign with Day & Night effect

136

الفتــة مقطوعة مــن األكريليك
Acrylic cut sign



137

حــروف مقطوعة مــن التيتانيوم 

لوحــة أكريليك 

Titanium cut letters

Acrylic panel

138

نصــب مــن األلياف الزجاجيــة )الفاير جالس(  

بــرج مع الفتــة مضاءة من األمام 

Fiberglass Monument

Plyon with frontlit sign



139

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

LED شاشة 

3D frontlit sign

LED screen

140

حــروف ألومنيــوم ثالثية األبعــاد غري مضاءة

حــروف ألومنيــوم ثالثية األبعــاد غري مضاءة

3D non-illuminated aluminium letters

3D non-illuminated aluminium letters



141

شــعار مضاء مــن الحافة 

حــروف مــن التيتانيوم مضاءة مــن الخلف 

Edgelit logo

Backlit titanium letters

142

حــروف مقطوعــة من األكريليــك بطالء فيض
حــروف مقطوعــة من األكريليــك بطالء فيض

Acrylic cut letters with silver paint
Acrylic cut letters with silver paint



الرعايــة الصحيــة
Healthcare

143

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

144

الفتة إرشــادية عاكســة للضوء

3D stainless-steel sign

الفتــة ثالثيــة األبعاد من 
الفوالذ املقــاوم للصدأ 

Reflective directional sign



حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit letters with Day & Night effect

145 146

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً

حــروف مقطوعة مــن الفينيل

Frontlit letters with Day & Night effect

Vinyl cut letters



147

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit sign

148

حــروف مقطوعة مــن األكريليك مــع غطاء مــن التيتانيوم
Acrylic cut letters with titanium cover



149

شــعار مــن الـ AP Plex مضــاء من األمام مع لوحــة ألومنيوم
AP Plex frontlit logo with aluminium panel

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit sign

150



151

حــروف مــن الفوالذ املقاوم للصــدأ غري مضاءة
Non-illuminated stainless-steel letters

152

الفتــة برج مضاءة
Illuminated pylon sign



شــعار مــن األلياف الزجاجيــة )الفاير جالس(حــروف ألومنيوم مضاءة مــن الخلف
Aluminium backlit lettersCustomized fibreglass logo

153

حــروف ألومنيــوم ثالثية األبعــاد غري مضاءة 
3D non-illuminated aluminum letters

154



الضيافــة
Hospitality

155

حــروف مقطوعة مــن األلومنيوم
Aluminium cut letters

156

حــرف تيتانيــوم ثاليث األبعاد

لوحة إرشــادية مــن األكريليك

3D titanium letter

Acrylic informational board



157

حــروف مقطوعة مــن األكريليك
Acrylic cut letters

الفتــة تيتانيوم مصنوعة حســب 
الطلــب مبظهــر عتيق

Custom-made titanium sign 

with antique finish

158

حــروف مقطوعة مــن األكريليك
Acrylic cut letters



159

حــروف ألومنيوم مضاءة مــن الخلف 
Aluminium backlit letters

160

الفتــة مــن الفوالذ املقــاوم للصدأ محفــورة وملونة

الفتــة مــن األلومنيوم مضاءة مــن الخلف

Etched & color-filled stainless-steel sign

Backlit aluminium sign



161

الفتــة مضــاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
Frontlit sign with Day & Night effect

162

الفتــة مضــاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
Frontlit sign with Day & Night effect



163

حــروف ألومنيــوم ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الخلف 
3D backlit aluminium letters

164

حــروف ألومنيــوم ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الخلف 
3D backlit aluminium letters



165 لوحــة مضــاءة مصنوعة حســب الطلب 
Illuminated custom-made pylon sign

166

الفتــة ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً

الفتــة ثالثيــة األبعاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ 

3D frontlit letters with Day & Night effect

3D stainless-steel letters



167

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit letters with Day & Night effect

168

الفتــة ثالثيــة األبعاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ 
3D stainless-steel letters

حــروف مقطوعة مــن األكريليك
Acrylic cut letters



169

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit letters with Day & Night effect

170

الفتــة AP Plex مضاءة مــن الخلف

الفتــة نيــون مثبتــة عىل هيكل عىل الســطح 

AP Plex backlit sign

Neon sign mounted on rooftop structure



171

الفتــة ثالثيــة األبعاد مضاءة من األمــام والخلف 
3D front & backlit sign

172

الفتــة ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً

شــعار غــري مضاء ، ثــاليث األبعاد ، من الفوالذ املقــاوم للصدأ

3D frontlit letters with Day & Night effect

3D Non-illuminated stainless-steel logo



173

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit letters with Day & Night effect

174

حــروف مصنوعــة حســب الطلب مطليــة بالكروم تاف

أرقــام غــرف مصنوعة حســب الطلب مطليــة بالكروم تاف 

Taff light chrome coated custom-made letters

Taff light chrome coated custom-made room numbers



175

حــروف مضــاءة من األمام مع لوحــة ألومنيوم 
Frontlit letters with aluminium panel

176

الفتــة LED مغطــاة بالبالســتك مصبوبة بحســب الشــكل املطلوب 

الفتــة LED مغطــاة بالبالســتك مصبوبة بحســب الشــكل املطلوب 

Plastic covered LED sign moulded to shape

Plastic covered LED sign moulded to shape



177

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

178

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 

3D frontlit letters

3D frontlit letters



179

الفتــة ثالثيــة األبعاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ 
مضاءة مــن الخلف

3D backlit stainless-steel sign

180

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

الفتــة ثالثيــة األبعــاد من الفوالذ املقــاوم للصدأ مضاءة مــن الخلف
3D backlit stainless-steel sign



181

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة مع لوحــة ألومنيوم 
3D illuminated letters with aluminium panel

182

شــعار مضاء من األمــام مع فراغ داخيل 

شــعار ذو فراغ داخــيل والفتات مضاءة 

Vacuum-moulded frontlit logo

Vacuum-moulded logo & illuminated signs



نمــط الحياة
Lifestyle

183

حــروف ألومنيوم مضاءة مــن الخلف
Aluminium backlit letters

184

حــروف ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الخلف
3D backlit letters



185

النفــط والغاز
Oil & Gas

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

186

بــرج مع شــعار وحروف مضاءة مــن الحافة 

شــعار مصبوب مع رســومات مــن الفينيل 

الفتــة مدخل مضاءة مــن الحافة 

Pylon with edgelit logo and letters

Moulded logo with vinyl graphics

Edgelit entrance sign



187

رســومات الفينيــل للســيارات مع أرقام عاكســة للضوء
Vehicle vinyl graphics with reflective numbers

188

رســومات الفينيل للســيارات
Vehicle vinyl graphics

الفتة إرشــادية عاكســة للضوء
Informational reflective sign



189

شــعار مضــاء من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً 
Frontlit logo with Day & Night effect

190

حاجــز الصدمات مــع ملصقات عاكســة للضوء 
Crash barrier with reflective stickers

الفتــة مدخل مضاءة مــن الحافة 

الفتــة مخرج مضاءة مــن الحافة

Edgelit entrance sign

Edgelit exit sign



191

شــعار مضاء من األمــام مع فراغ داخيل 
Vacuum-moulded frontlit logo

192

بــرج مع شــعارات وحروف مضاءة 
من األمــام والحافة

بــرج مع شــعار وحروف مضاءة مــن الحافة 

Pylon with front and edge lit 

logos and letters

Pylon with edgelit logo and letters



193

أشــكال وحروف مقطوعة مــن األكريليك
Acrylic cut shapes and letters

194

بــرج غري مضاء مع رســومات مــن الفينيل 

لوحــة ألومنيــوم مع حــروف مقطوعة مــن األكريليك 

لوحــة ألومنيــوم مع حــروف مقطوعة مــن األكريليك 

Non-illuminated pylon with 

vinyl graphics

Aluminium panel with acrylic cut letters

Aluminium panel with acrylic cut letters



195

ي التطويــر العقــار
Real Estate

حــروف مضاءة من األمام مع كســوة مــن النحاس 
مصنوعــة حســب الطلب 

Frontlit letters with customised 

copper-finished cladding

196

نصــب ســفينة مضاءة مع ميــزة مائية

حــروف AP Plex مضاءة من األمام

Illuminated monument sail 

with water feature

AP Plex frontlit letters



197

حــروف ألومنيــوم ثالثيــة األبعاد مع أضــواء موضعية
3D aluminium letters with spotlights

198

كســوة مخرمــة مصنوعة حســب الطلب

كســوة مخرمــة مصنوعة حســب الطلب

Customized perforated cladding

Customized perforated cladding



199

حــروف ألومنيوم مضاءة مــن الخلف
Backlit aluminium letters

200

بــرج مع حــروف AP Plex مضاءة من األمام بــرج مع حــروف AP Plex مضاءة من األمام

شاشــة رقمية

شاشــة رقمية

كســوة مصنوعة حســب الطلب 

كســوة مصنوعة حســب الطلب 

Pylon with AP Plex frontlit letters Pylon with AP Plex frontlit letters

Digital screen

Digital screen

Customised cladding

Customised cladding



201

حــروف ألومنيوم مضاءة مــن الخلف
Aluminium backlit letters

202

حــروف مضاءة من األمــام مع تغري 
اللــون نهاراً وليالً

حــروف ألومنيوم مضاءة مــن الخلف

Frontlit letters with Day 

& Night effect

Aluminium backlit letters



203

نصــب الســاية ســكوير مضاء من األمام
Frontlit monument sign

204

الفتــة مضــاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit sign with Day & Night effect



205

نصــب الليــوان غري مضاء
Non-illuminated monument sign

206

برج إرشــادي مضاء

الفتة إرشــادية مــع كتابة عاكســة للضوء

Illuminated directional Pylon

Directional sign with reflective text



207

الفتــة مضــاءة من الخلــف ومقطوعة من اإلستنســل
Backlit and stencil-cut sign

208

لوحــة توتم مضــاءة ومقطوعة من اإلستنســل

الفتــة مثبتــة عىل الحائــط مقطوعة من اإلستنســل

حــروف مضاءة من األمام

Stencil-cut illuminated totem

Stencil-cut wall-mounted sign

Frontlit letters



209

حــروف ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

210

نصــب من األلومنيــوم غري مضاء
Non-illuminated aluminium monument



المســاجد والقاعــات الدينيــة
Religious & Social

211

الفتــة مــن األلومنيوم مضاءة مــن الخلف 
Aluminium backlit sign

212

الفتــة مــن األلومنيوم مضاءة مــن الخلف 
Aluminium backlit sign



البيــع بالتجزئــة ومنظمــات الترفيــه
Retail & Entertainment

213

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام
3D frontlit sign

214

شــعار مضاء من األمام

حــروف AP Plex مضاءة من األمــام والخلف

Frontlit logo

Front and back lit AP Plex letters



215

نصــب مضــاء من األمام مع كســوة لوحة األلومنيــوم املركبة 
Frontlit monument sign with ACP cladding

216

الفتة إرشــادية عاكســة للضوء

شــعار AP Plex مضاء مــن الخلف

Reflective directional sign

Backlit AP Plex logo



217

حــروف ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الجانب
3D sidelit letters

218

حــروف نيــون ثالثية األبعاد مضاءة مــن الخلف

حــروف نيــون ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

3D backlit neon letters

3D frontlit neon letters



219

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

220

حــروف نيــون ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام

الفتــة ثالثيــة األبعاد مضاءة من األمــام والخلف

3D frontlit neon letters

3D front & backlit sign



221

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

222

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

حــروف ثالثيــة األبعــاد مضاءة من األمــام مع تغري اللــون نهاراً وليالً
Frontlit letters with Day & Night effect



223

حــروف مضاءة من األماملوحــة األلومنيوم
Aluminium panelFrontlit letters

224

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

شــعار ثاليث األبعــاد مضاء من األمام
3D frontlit logo



225 226

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 

3D frontlit letters

3D frontlit letters

حــروف ثالثيــة األبعاد مضاءة من األمام عىل الســطح 

هيــكل مصنوع

Rooftop 3D frontlit letters

Fabricated structure



227

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

228

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters



229

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters

230

الفتــة ثالثية األبعــاد مضاءة من األمام 
3D frontlit letters



231

اإلتصاالت
Telecommunication

حــروف ثالثيــة األبعاد مضاءة مــن الخلف 
3D backlit letters

لوحــة إعالنات مضاءة مــن الفليكس
Illuminated flex advertising board

232

حــروف ألومنيــوم ثالثية األبعــاد غري مضاءة 

حــروف ألومنيــوم ثالثية األبعــاد غري مضاءة 

لوحــة من القامش عــىل صندوق إضاءة 

3D non-illuminated aluminium letters

3D non-illuminated aluminium letters

Fabric light box



29233

حــروف AP Plex مضاءة من األمــام والجانب

شــعار ذو فراغ داخيل

AP Plex front and side lit letters

Vacuum-moulded logo

234

حــروف AP Plex مضاءة من األمــام والجانب

حــروف AP Plex مضاءة من األمــام والجانب

AP Plex front and side lit letters

AP Plex front and side lit letters

شــعار ذو فراغ داخيل

شــعار ذو فراغ داخيل

Vacuum-moulded logo

Vacuum-moulded logo
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