




PROMISE

Quality at its finest



Architecture - Interior - Structure & MEP - Shop Drawings - 
Engineering Support

DESIGN
Earthworks - Shoring & Dewatering - Construction -
Finishing - Interior Fit-out

TURNKEY PROJECTS

Full Carpentry Works

CARPENTRY WORKSHOP

ETFE Cladding Technology (Vector Foiltec – Germany) 
HPL Cladding Material (Trespa – Netherlands) 
Fitting out of Hotels, Offices, Retail Shops, Geriatrics, 
Public Spaces (Tattoo – Spain)
Office Furniture (JG Group – Spain) 
Office Furniture (Forma 5 – Spain) 
Stadium & Arena Seating Solutions (The Boxseat – Netherlands) 
Institutions & Conferences Seating Solutions (Lamm – Italy)

SPECIAL SERVICES
Building Material

 TRADING

Metal Works (Steel, Stainless Steel, Brass, Bronze, Copper)

METAL WORKSHOP

SERVICES



Companies & Organizations

Food & Beverage

Kout Food Group

CLIENTS

Retail

Entertainment



PARTNERS

THEBOXSEAT

Local Partners International Partners

Global Artline
Carpentry

 Global Artline
 Metal Works

Alghanim  & Jabbour
 Earthworks, Road works, Rental services,
Material supply, Demolishing

Unipiles
Deep foundations, Shoring, Dewatering

 VECTOR FOILTEC
ETFE Skylight Specialist, Ger-
many

 TRESPA
Cladding specialists Nether-
lands

 TATTOO CONTRACT
Finishing Contractors, Cus-
tomized Furniture & Accesso-
ries, Spain

 THE BOXSEAT
 Sport &Auditorium Projects
Seating Specialists, Nether-
lands

LAMM
Conference rooms, audito-
riums, classrooms,  Italy

JG GROUP
 Office furniture, Spain

Forma 5
 Office furniture, Spain
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PROJECTS



+ 300 + 130
Projects Casual & Fine Dinning Store

STATS

  +125 + 100,000  sqm
Retail Shops Built up area



Bebabel

Country
Kuwait

Location
The  Avenues Mall 3

Business Type
Restaurant

Duration
140 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works

 Leila Min 
Lebnen

Country
Kuwait

Location
Al Kout Mall

Business Type
Restaurant

Duration
90 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

بي بابل

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز ٣

نوع النشاط
مطعم

مدة العمل
١٤٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

 ليلى 
من لبنان

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع الكوت

نوع النشاط
مطعم

مدة العمل
٩٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية



Baker & Spice 

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Restaurant

Duration
70 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works

 MADISON
&HEIG

Country
Kuwait

Location
Bneid Algar

Business Type
Restaurant

Duration
90 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

بيكر اند سبايس

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز ٤

نوع النشاط
مطعم

مدة العمل
٧٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

ماديسن آند
هيغ

الدولة
الكويت

 الموقع
بنيد القار

نوع النشاط
مطعم

مدة العمل
٩٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية



Cleo

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Restaurant

Duration
90 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works

Life With
CACAO

Country
Kuwait

Location
360 Mall

Business Type
Restaurant

Duration
90 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

كليو

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
مطعم

مدة العمل
٩٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

اليف وذ
كاكاو

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع ٣٦٠

نوع النشاط
مطعم

مدة العمل
٩٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية



BOTTEGA
VENETA

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Retail Shop

Duration
120 Days

Year
2019

Work Type
Finishing &
MEP works

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
١٢٠ يوم

سنة
٢٠١٩

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

BOTTEGA
VENETA

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Retail Shop

Duration
120 Days

Year
2019

Work Type
Finishing &
MEP works

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
١٢٠ يوم

سنة
٢٠١٩

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال



H & M

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Retail Shop

Duration
120 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works

Alice and
Olivia

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Retail Shop

Duration
75 Days

Year
2019

Work Type
Finishing &
MEP works

اتش آند إم

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
١٢٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

أليس آند
أوليفيا

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
٧٥ يوم

سنة
٢٠١٩

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال



Carolin Herrerra

Country
Kuwait

Location
360 Mall

Business Type
Retail Shop

Duration
60 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works

TORY BURCH

Country
Kuwait

Location
The  Avenues Mall 3

Business Type
Retail Shop

Duration
60 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works

كارولينا هيريرا

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع ٣٦٠

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
٦٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

توري برتش

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز ٣

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
٦٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال



& other stories

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Retail Shop

Duration
120 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works

MANGO

Country
Kuwait

Location
360 Mall

Business Type
Restaurant

Duration
60 Days

Year
2019

Work Type
Finishing &
MEP works

&أذر ستوريز 

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
١٢٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

مانغو

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع ٣٦٠

نوع النشاط
متجر للبيع بالتجزئة

مدة العمل
٦٠ يوم

سنة
٢٠١٩

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال



MUDON AHLIA 
REAL ESTATE

Country
Kuwait

Location
The Gate Mall

Business Type
Office

Duration
110 Days

Year
2014

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

American

Country
Kuwait

Location
Al Shuwaikh
HQ 

Business Type
Office

Duration
60 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

مدن األهلية
العقارية

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع الجيت

نوع النشاط
 مكتب

مدة العمل
١١٠ يوم

سنة
٢٠١٤

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية

أمريكانا

الدولة
الكويت

 الموقع
المكتب الرئيسي

الشويخ 

نوع النشاط
مكتب

 
مدة العمل

٦٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية



RASAMEEL

Country
Kuwait

Location
 Al Merqab
HQ

Business Type
Office

Duration
100 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

FILCO

Country
Kuwait

Location
Sharq

Business Type
Office

Duration
60 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

رساميل

الدولة
الكويت

 الموقع
المكتل الرئيسي

المرقاب

نوع النشاط
 مكتب

مدة العمل
١٠٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية

فلكو

الدولة
الكويت

 الموقع
شرق

نوع النشاط
مكتب

 
مدة العمل

٦٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية



GULF BANK

Country
Kuwait

Location
The Cube Mall 

Business Type
Banks

Duration
120 Days

Year
2018

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

 AHLI UNITED
BANK

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Banks

Duration
60 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

بنك الكويت

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع كيوب

نوع النشاط
مصارف

مدة العمل
١٢٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية

األهلى  البنك 
المتحد

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز ٤

نوع النشاط
مصارف

 
مدة العمل

٦٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية

10+ Branches
Finishing & Fitout Renovation



HUAWEI

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Communications

Duration
35 Days

Year
2019

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

هواوي

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
اتصاالت

مدة العمل
٣٥ يوم

سنة
٢٠١٩

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية

HUAWEI

Country
Kuwait

Location
The Avenues Mall 4

Business Type
Communications

Duration
35 Days

Year
2019

Work Type
Finishing &
MEP works
& Wood works

هواوي

الدولة
الكويت

 الموقع
مجمع األفنيوز 4

نوع النشاط
اتصاالت

مدة العمل
٣٥ يوم

سنة
٢٠١٩

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال
و االعمال الخشبية



SKY ZONE

Country
Kuwait

Location
Al Rai

Business Type
Banks

Duration
60 Days

Year
2017

Work Type
Finishing &
MEP works

سكاي زون

الدولة
الكويت

 الموقع
الريّ

نوع النشاط
مصارف

مدة العمل
٦٠ يوم

سنة
٢٠١٧

نوع العمل
اعمال تشطيب

و الكتروميكنيكال

Exceeding expectations in every aspect



In 2016, Global Identity inaugurated their 
branch in Lebanon, as their clients’ have 
always desired. Since then, over 20 sterling 
projects were successfully executed to 
the same expected degree of quality and 
excellence to clients like Mothercare, 
Starbucks, Raising Canes and more.

في عام 2016، قامت جلوبال ايدينتتي بافتتاح فرعها في 
أكثر من  اآلن  رغبة عمالئها، و نفذت حتى  نزوال عند  لبنان 
اعتادها  التي  الجودة  بنفس معايير  و  20 مشروعًا مميزًا، 
و  كينز  ريزينج  ستاربكس،  مذركير،  بينهم  من  العمالء، 

غيرهم.
 

LEBANON BRANCHفرع لبنان



PRIVATE VILLA

Country
Kuwait

Location
Al Diyah

Business Type
Construction

Duration
120 Days

Year
2009

Work Type
Concrete & MEP

PRIVATE VILLA

Country
Kuwait

Location
 Dahiyat Abdulah
Alsalem

Business Type
Construction

Duration
365 Days

Year
2010

Work Type
Concrete & MEP

فيال

الدولة
الكويت

 الموقع
الدعية

نوع النشاط
مقاوالت

مدة العمل
١٢٠ يوم

سنة
٢٠٠٩

نوع العمل
آلهيكل الخرساني

 واعمال تشطيب
و الكتروميكنيكال

فيال

الدولة
الكويت

 الموقع
ضحية عبداهلل

السالم

نوع النشاط
مقاوالت

مدة العمل
٣٦٥ يوم

سنة
٢٠١٠

نوع العمل
آلهيكل الخرساني

 واعمال تشطيب
و الكتروميكنيكال



TOWER

Country
Kuwait

Location
Dasman square

Business Type
Construction

Duration
240 Days

Year
2016

Work Type
Skeleton

FACTORY

Country
Kuwait

Location
Al Shuaiba

Business Type
Construction

Duration
250 Days

Year
2018

Work Type
 Construction &
Finishing

برج

الدولة
الكويت

 الموقع
دسمان سكوير

نوع النشاط
مقاوالت

مدة العمل
٢٤٠ يوم

سنة
٢٠١٦

نوع العمل
الهيكل الخرساني

مصنع

الدولة
الكويت

 الموقع
الشعيبة

نوع النشاط
مقاوالت

مدة العمل
٢٥٠ يوم

سنة
٢٠١٨

نوع العمل
 اعمال مدنية وخرسانة

و تشطيب



Global Artline carpentry is based on a various 
majors and highly skilled staff; including 
engineers, designers and craftsmen who 
perform the most difficult and fine works in a 
very professional and sophisticated manner.
Our carpentry can meet various projects 
and even large orders. In addition to home 
furnishings and special furniture in shops 
and villas, we provide our services to 
restaurants, hotels and offices with our great 
care on quality, accuracy and punctuality.

متنوع عمل  فريق  على  الين  آرت  جلوبل  منجرة   تعتمد 
من العديد  يضم  فهو  المهارات.  عالي   و   االختصاصات 
 المهندسين و المصممين و الحرفيين الذين ينجزون أصعب

.و أدق األعمال بمهنية شديدة و ذوق رفيع
حتى الطلبات  و  المشاريع  مختلف  تلبية  منجرتنا   تستطيع 
قطع و  المنزلية  المفروشات  جانب  فإلى  منها.   الكبيرة 
نقدم الفيالت،  و  التجارية  المحال  في  الخاصة   األثاث 
 خدماتنا للمطاعم و الفنادق و المكاتب مع حرصنا األكيد

.على الجودة و الدقة





Since 2011, with over 8 years of precise 
metal manufacturing experience, we can 
confidently state that we are one of Kuwait’s 
leading experts in the manufacture of parts 
components & complete assembled units of 
metal, steel, stainless steel, brass, copper, 
bronze, aluminum and glass for retail, com-
mercial and industrial applications.

Our in-house metal product manufacturing 
services include design and engineering, la-
ser cutting, metal punching, metal forming, 
fabrication, powder coating and final assem-
bly, managed by our knowledgeable team.

The quality, consistency, accuracy and ex-
cellence in performance of our metal prod-
uct manufacturing services are guaranteed.

أعمال  من  أعوام   ٨ عن  تزيد  بخبرة  و   ،٢٠١١ عام  منذ 
الحدادة المتقنة، أصبح بإمكاننا أن نعد أنفسنا من الرواد 
و الخبراء في صناعة القطع و الوحدات المركبة بالكامل 
األصفر،  النحاس  ستيل،  الستانلس  الحديد،  من  المكونة 
للتطبيقات  الزجاج  و  األلومنيوم  البرونز،  األحمر،  النحاس 

التجارية و الصناعية في دولة الكويت.

و  التصميم  تتضمن  المعادن  بتصنيع  الخاصة  خدماتنا 
الهندسة، القص بالليزر، تثقيب المعادن، تشكيل المعادن، 
بإدارة  النهائي  التركيب  و  بالمسحوق  الطالء  التصنيع، 

فريقنا ذو الخبرة العالية.

في  مضمون  األداء  في  االمتياز  و  الدقة  الثبات،  الجودة، 
خدماتنا إلنتاج جميع أعمال الحدادة.



1-  Special Forces Camp (Sulaibiya)
2-  Construction of Jaber Al Ahmad City
3-  New Runway of Kuwait New Airport (Sabhan)
4-  UG Piping (Forth Refinery, AlZour)
5-  Elevated Substations (Ahmadi Oil Fields)
6-  Fresh Water Towers (Sabah Al Ahmad)
7-  Faculty of Commerce (Ardiya)
8-  Kuwait Investment Authority (Sharq)
9-  Al Adan Hospital (Hadiya)
10- New Maternity Hospital (Shuwaikh)

FEATURED PROJECTS:
١-   معسكر القوات الخاصة )الصليبية(

٢-  إنشاء و إنجاز مدينة جابر األحمد
٣-  مدرج مطار الكويت الجديد )صبحان(

٤-  مشروع المصفاة الرابعة )الزور(
٥-  محطات التجميع  )حقول نفط األحمدي(

٦-  أبراج المياه النقية )صباح األحمد(
٧-  كلية التجارة )العارضية(

٨-  الهيئة العامة لالستثمار )شرق(
٩-  مستشفى العدان )هدية(

١٠- مستشفى األمومة الجديد )الشويخ(

أبرز المشاريع:

AlGhanim & Jabbour General Trading and 
Contracting company is in the market since 
the eighties with vast experience and knowl-
edge in Road, Infrastructure, Excavation and 
Demolishing fields in addition to equipment 
rental and materials supply. A&J is one of the 
biggest excavation companies in the State of 
Kuwait in terms of turnover and machinery, it 
also possesses all success factors in terms 
of equipment, human, and financial resourc-
es which contribute to the success of its proj-
ects and the satisfaction of its clients.
AlGhanim and Jabbour obtained a 2nd grade 
ranking certificate from Central Tenders 
Committee in Building and Infrastructure 
fields which enabled it to diversify its con-
tracting activities as well as expanding in the 
infrastructure field based on its vast experi-
ence and clients base supported by its large 
fleet of equipment (more than 80 excavation, 
grading and transportation machinery).

Services: 
- Earthwork (Excavation & Backfilling)
- Road Works
- Rental Services (Heavy equipments)
- Material Supply (Gatch - Gravel - Sand)
- Demolishing

الخدمات:
 - أعمال ترابية )حفر و دفان(

- أعمال الطرق
- تأجير المعدات الثقيلة

-توريد المواد )كدش - صلبوخ - رمل(
- أعمال الهدام



1- New Palace of Justice (Kuwait City)
2- Combined Service Center for Porsche & Volkswagen   
    (Shuwaikh Industrial)
3- Kuwait University Water Tanks (Shaddadiya)
4- New Al Farwaniya Hospital (Farwaniya)
5- New Al Amiri Hospital (Sharq) 
6- 4th Refinery Project (Azzour)
7- Combined Cycle Gas Turbine (CCGT 0- Azzour)

١- قصر العدل الجديد )مدينة الكويت(
٢- مركز خدمة بورش و فولس واجن المشترك )الشويخ الصناعية(

٣- خزانات مياه جامعة الكويت )الشدادية(
٤- مستشفى الفروانية الجديد )الفروانية(

٥- مستشفى األميري الجديد )شرق(
٦- مشروع المصفاة الرابعة )الزور(

٧- المحركات الغازية للدورة المركبة )الزور(

FEATURED PROJECTS: أبرز المشاريع:

UNIPILES is a general building & contract-
ing company,  who specializes in works of 
shoring, dewatering, deep foundations and 
excavation. Owning and operating unique 
machinery, equipment and gear, UNIPLIES 
aims to position itself in the market as a 
‘grade A’ organization. In 2013, UNIPLIES 
has obtained a “CTC grade-4” and munici-
pality classification certificates, and currently 
have upgraded our CTC certificate to “CTC 
grade-3”. UNIPLES has a team of profes-
sional engineers, architects, designers and 
technicians highly competent with vast ex-
perience in the shoring and dewatering field 
who see each project as a temporary chal-
lenge and execute it with the will of delivering 
a state-of-the-art product.

يونــي بايلــز هــي شــركة للمقــاوالت العامــة للمبانــي، 
متخصصــة فــي أعمــال التدعيــم، ســحب الميــاه، األساســات 
ــدات و  ــات و مع ــتخدم آلي ــك و تس ــر. تمل ــة و الحف العميق
أدوات عاليــة التقنيــة، و بذلــك تســعى يونــي بايلــز ألن 
ــال. و  ــذا المج ــي ه ــراز األول” ف ــن “الط ــركة م ــون ش تك
ــًا علــى تصنيــف درجــة ثالثــة ااأعمــال المدنيــة  ــا حالي حصلن
واالنشــائية مــن لجنــة المناقصــات المركزيــة. لــدى شــركة 
يونــي بايلــز فريــق عالــي الكفائــة مكــون مــن مهندســين 
و معمارييــن و مصمميــن و تقنييــن، و يتمتــع هــذا الفريــق 
التدعيــم و ســحب  بخبــرة واســعة فــي مجــال أعمــال 
ــازون  ــا و يمت ــر، كم ــة و الحف ــات العميق ــاه و األساس المي
بقدرتهــم علــى مواجهــة تحديــات كل مشــروع لتقديمــه 

بأبهــى صــورة.



Since 2012, Global Identity expanded its ar-
ray of products and services by establishing 
a new department focused on providing the 
Kuwaiti Market with building materials.
 
The department is specialized in selling the 
following items:

- Whitewood (Origin: Germany, Austria, 
   Romanian)
- Film faced plywood (Origin: China)
- MDF (Origin: Thailand, Malaysia)
- Ordinary plywood (Origin: Indonesia)

.Trading Depالقسم التجاري

مجموعــة آيدنتيتــي  جلوبــــل  قدمــت   ،٢٠١٢ عــام   منــذ 
ــدة  ــاء إدارة جدي ــالل إنش ــن خ ــات م ــات  والخدم ــن المنتج م

ــاء. ــواد البن ــة بم ــوق الكويتي ــد الس ــى تزوي ــز عل ترك

خشب معاكس مدهون

خشب معاكس عادي



The Avenues Mall Phase 4, 4B
Covered Area: 42000 m2 
Execution Period: 18 months

Assima Mall
Covered Area:6600 m2 
Execution Period: 16 months

THE BOXSEAT

THE BOXSEAT collection is an innovative 
commercial seating range developed by 
The Product People International and is 
custom engineered to suit all of your ven-
ue’s requirements with one single system. 
However unique your demands may be, 
our skilled engineering and design team 
can deliver state-of-the-art seating solu-
tions to meet your every need.

Kuwait Motor Town
Spectators’ seats: 8100 seats
Execution Period: 25 days

ــي  ــن كراس ــة م ــى مجموع ــيت عل ــس س ــمل ذا بوك تش
المالعــب و الصــاالت التــي تــم تطويرهــا بواســطة ذا 
برودكــت بيبــل انترناشــونال، و صممــت خصيصــًا لتالئــم 
جميــع احتياجــات موقعكــم بنســق واحــد. مهمــا كان 
العمــل المطلــوب فريــدًا مــن نوعــه، ففريقنــا المتمــرس 
مــن المصمميــن و المهندســين قــادر علــى إخــراج حلــول 

ــم. ــع احتياجاتك ــي جمي ــة لترض فني

Vector Foiltec invented the use of Texlon, 
the climatic envelope, over twenty-five years 
ago and has successfully developed and 
promoted the use of this innovative technol-
ogy worldwide. Vector Foiltec develops and 
supports a number of research programs 
throughout the world. Coupled with our ex-
tensive experience, this enabled us to offer 
clients unparalleled expertise. The TEXLON 
cladding system offers designers unparal-
leled opportunities in the development of 
the climatic envelope. TEXLON® consists of 
pneumatic cushions restrained in aluminum 
extrusions and supported by a lightweight 
structure. The cushions are inflated with 
low-pressure air to provide insulation and 
resist wind loads.

قامــت شــركة فيكتــور فويلتيــك بتطويــر اســتخدام مــادة 
ــا الواســعة  ــر مــن ٢٥ عامــًا، و بخبرتن ــل أكث التكســلون قب
تمكنــا مــن تقديــم خدماتنــا المميــزة و الحصريــة لعمالئنــا, 
كمــا قامــت بالتطويــر و الترويــج الســتخدام هــذه التقنيــة 
المبتكــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم بنجــاح. فيكتــور 
ــول  ــث ح ــج البح ــن برام ــدد م ــم ع ــور و تدع ــك تط فويلتي
ــم  ــن تقدي ــا م ــع، تمكن ــنا الواس ــة تمرس ــم، و برفق العال
نظــام  يوفــر  لعمالئنــا.  الحصريــة  و  الفريــدة  خبراتنــا 
التكســلون يوفــر احتمــاالت ال حــدود لهــا فــي عمليــة 
هوائيــة  وســائد  مــن  التكســلون®  يتكــون  التغطيــة. 
محبوســة فــي قوالــب ألومنيــوم و مدعومــة بهيــكل 
خفيــف الــوزن، حيــث تُمــأ الوســائد بالهــواء منخفــض 

الضغــط لتمنــح خاصيــة العــزل و مقاومــة الريــاح.
Kuwait Motor Town
Spectators’ seats: 8100 seats
Execution Period: 25 days

The Avenues Mall Phase 4, 4B
Covered Area: 42000 m2 
Execution Period: 18 months

Assima Mall
Covered Area:6600 m2 
Execution Period: 16 months



Tattoo is a company dedicated to the equip-
ment of hotels, offices, retail, geriatrics, pub-
lic spaces. Our ultimate goal is to turn any 
idea into reality by offering a personalized 
service which lays the foundations of the 
added value of tattoo. We have a special-
ized industrial platform with more than 1 mil-
lion square meters of industrial surface and 
thousands of experiences around the world 
that we use to each project to be better than 
the last.

الفنــادق،  معــدات  فــي  متخصصــة  شــركة  هــي  تاتــو 
ــا  ــة. غايتن ــن العام ــادات، األماك ــالت، العي ــب، المح المكات
ــالل  ــن خ ــع م ــى واق ــرة إل ــل كل فك ــي تحوي ــوى ه القص
تقديــم خدمــة خاصــة بــكل عميــل، األمــر الــذي يرفــع 
ــة  ــك منصــة صناعي ــو بشــكل أساســي. نمتل مــن قيمــة تات
متميــزة بأكثــر مــن مليــون متــر مربــع مــن الســطح الصناعي 
و آالف الخبــرات حــول العالــم التــي نســتفيد منهــا فــي كل 

ــبقه. ــذي س ــن ال ــل م ــون أفض ــروع ليك مش

المشاريع اإلقليمية:
* محطة قطارات أنفاق الدوحة - قطر

* معرض دبي للفنادق - اإلمارات العربية المتحدة
* حائط الفيديو )سار( - المملكة العربية السعودية

Regional Projects:
* Doha Metro
* The Hotel Show Dubai
* Video Wall SAR



Trespa is at the forefront of cutting-
edge building techniques. Ventilated 
facades are more than a design gesture; 
they may provide energy efficient, long 
lasting properties. As specialist in exterior 
cladding, Trespa provides knowledge and 
technical information to aid the design 
and construction of paneled facades. 
During all phases of a project, from 
design and specifications to installation, 
Trespa has a strong focus on service and 
can provide answers and information to 
support customers. Trespa is fully aware 
that architects wish to realize their specific 
design going beyond standard solutions.  
Many customized facades can be realized 
by offering specific services, especially 
where Trespa is involved in the early 
design stage, to give customers detailed 
advice.

تريســبا هــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
تقنيــات البنــاء، وتعتبــر واجهــات المباني المــزودة بنظام 
التهوئــة أكثــر مــن مجــرد الفتــة تصميميــة، حيــث يمكــن 
أن تمتــاز بخصائــص طويلــة األمــد و ذات فعاليــة مــن حيــث 
الطاقــة. و بدورهــا كخبيــر فــي مجــال الكســاء الخارجــي 
لأبنيــة، تقــوم تريســبا بتقديــم المعرفــة و المعلومــات 
التَقنيــة  للمســاعدة فــي تصميــم و بنــاء الواجهــات 
المكســوّة. خــالل جميــع مراحــل المشــروع، بدايــة مــن 
التصميــم و المواصفــات و حتــى التنفيــذ، تقــوم تريســبا 
بالتركيــز العالــي علــى الخدمــة، مــع تقدمهــا لأجوبــة و 
البيانــات الضروريــة لدعــم عمالئهــا. تريســبا تــدرك تمامــَا 
التصاميــم  لتحقيــق  يتوقــون  المعمــار  مهندســي  أن 
الحلــول  مــن  أبعــد  مســتوى  علــى  بهــم  الخاصــة 
ــة  ــات المصمم ــن الواجه ــد م ــكان العدي ــية. بإم القياس
حســب الطلــب أن تنفــذ مــن خــالل تقديــم خدمــات معينــة، 
ــرة  ــل المبك ــاء المراح ــبا أثن ــارك تريس ــا تش ــًة حينم خاص
فــي عمــل التصميمــات، لتتمكــن مــن تقديــم النصائــح و 

ــا. ــاريع لعمالئه ــة بمش ــادات الخاص اإلرش
 
 

المشاريع المحلية:
متحف الكويت الوطني

المساحة الكلية )377 متر مربع(

Local Projects:
Kuwait National Museum
(Covered area: 377 m2)

From the outset in the seventies, the JG 
Group companies have been dedicated to 
supplying their customer with office and 
filling furniture designed to meet their needs 
and made using the latest techniques and 
materials. The result was that we have 
satisfied clients in all five continents and the 
motivation to keep on working to maintain 
and enhance our recognized standards of 
quality and service.

منــذ بدايــة الســبعينيات، تخصصــت شــركات مجموعــة 
جــاي جــي بتزويــد عمالئهــا باألثــاث المكتبـــــي و المنجــد، 
ليلبـــي جميــــع احتياجاتهــــم والمصنــــوع  المصمــــم 
باســتخدام أحــدث التقنيــات و المــواد. النتيجــة كانــت أنــه 
أصبــح لدينــا عمــالء راضــون فــي جميــع القــارات الخمــس، 
ــن  ــن م ــظ و نحس ــي نحاف ــل لك ــة العم ــز لمواصل و الحاف

ــة. ــودة و الخدم ــة للج ــا المعروف معاييرن

المشاريع المحلية:
* مكتبة الملك فهد الوطنية - المملكة العربية 

   السعودية
* جامعة قطر

Local Projects:
* King Fahad National Library - KSA
* Qatar University
 



Since 1959, LAMM has produced and in-
stalled throughout the world seating systems 
for conference rooms, auditoriums, universi-
ties, cinemas, theatres and community facil-
ities.
The extensive experience LAMM has built 
up in over 60 years of production and market 
activities enables the company to respond 
comprehensively to the complex contempo-
rary design variables of multifunctional seat-
ing for public facilities.
LAMM products are entirely made in Italy. 
Awareness in the selection of raw materials, 
attention to detail, and a passion uniting arti-
san knowledge with hi-tech, position LAMM 
production in the finest “Made in Italy” tradi-
tion.
LAMM’s philosophy is to focus mass pro-
duction on a selected number of high quality 
products able to respond to the widest range 
of uses. In parallel, the company specializes 
in project assistance, from the development 
of details to samples and on to custom prod-
ucts, including starting from original con-
cepts.

أنظمــة  تركيــب  و  بتصنيــع  »الم«  قامــت   ،1959 منــذ 
ــم لغــرف االجتماعــات، قاعــات  ــر العال ــوس عب مقاعــد الجل
و  المســارح  الســينما،  قاعــات  الجامعــات،  المحاضــرات، 

العامــة. المرافــق 
ــن 60  ــر م ــالل أكث ــا »الم« خ ــي بنته ــعة الت ــرة الواس الخب
ــوق  ــن س ــة ضم ــاطات المختلف ــع و النش ــن التصني ــًا م عام
لمتغيــرات  الشــاملة  االســتجابة  مــن  مّكنهــا  العمــل 
الجلــوس  لمقاعــد  المعقــدة  و  المعاصــرة  التصميــم 

العامــة. للمرافــق  الوظائــف  متعــددة 
كامــل.  بشــكل  ايطاليــا  فــي  مصنعــة  »الم«  منتجــات 
ألدق  االنتبــاه  الخــام،  المــواد  انتقــاء  فــي  المعرفــة 
بأعلــى  الفنــان  خبــرة  يوحــد  الــذي  الشــغف  التفاصيــل، 
أرفــع  يضــع »الم« ضمــن  ذلــك  الحديثــة، كل  التقنيــات 

االيطاليــة. المنتجــات  مصنعــي 
ضخمــة  بكميــات  التصنيــع  تركيــز  هــي  »الم«  فلســفة 
علــى عــدد مختــار مــن المنتجــات عاليــة الجــودة و القابلــة 
ــي  ــي ف ــتخدمين، و ه ــن المس ــاق م ــر نط ــتجابة ألكب لالس
الوقــت ذاتــه متخصصــة فــي تقديــم الخدمــات االستشــارية 
ــل  ــات، و عم ــى العين ــل، إل ــر التفاصي ــن تطوي ــاريع، م للمش
ــكار  ــك ابت ــي ذل ــا ف ــب، مم ــب الطل ــية حس ــات قياس منتج

ــاريع. ــكار المش أف

Forma 5 is a leading company in the field 
of office furniture and chairs since its incep-
tion over 35 years ago.
Immersed in a market which is constantly 
changing and with a strong competition, 
Forma 5 does satisfy a demanding and in-
formed end user.
To reach this objective Forma 5 makes a 
strong commitment to innovation, as it 
is the only way to grow and evolve as a 
company. This company is in a continuous 
quest to make their products more efficient 
and comfortable each time.
And the design process focuses on achiev-
ing significant improvements involving the 
difference to the customer.
Ergonomics, visual quality and aesthetics, 
industrial design, high-quality raw materials 
and innovative technology are the basis of 
a process that culminates in a bid to opti-
mize resources in office.



Salmiya, Salem Al Mubarak St. 
Al Hamra Building, 
office 311 P.O. Box 1391 
Salmiya 22014 Kuwait 
T: +965 25714409 
F: +965 25746708
E: global-id@global-id.net 
W:www.global-id.net


