البتراء جي آر سي

لتنفيذ الديكورات الخرسانية المسلحة باأللياف الزجاجية (جي آر سي).
البتراء جي آر سي

مميزات جي آر سي

يعني الخرسانة المسلحة باأللياف
الزجاجية ،مؤلف من خليط مكون من
االسمنت األبيض ورمل السليكا الناعم
مع الفايبرجالس.

•

منتجاتنا

•
•
•
•

•مقاوم للمواد الكيميائية المذيبة كالقلويات والكلور واألحماض ألنه
يحتوي على ألياف عضوية
•غير قابل لإلحتراق وبذلك يتوافق مع متطلبات األمن والسالمة في البنايات
•مقاوم للرطوبة والتسرب وعازل للحرارة والضوضاء
•مرونة عالية في التصميم وخفة الوزن
•صلب ومقاوم للصدمات والضربات ،وسهل المعالجة والنقل والتركيب.

جي آر سي | حجر البتراء الصناعي | مظالت األلمنيوم الخشابي

المملكة العربية السعودية
المملكة األردنية الهاشمية
اإلمارات العربية المتحدة

مؤسسة زخارف البتراء للمقاوالت
مؤسسة البتراء للزخارف الخرسانية ذ.م.ذم.
ديكورات البتراء جي آر سي م.م.ح.

ص.ب  ،16250رأس الخيمة

دولة فلسطين

شركة زخارف البتراء للتعهدات العامة

ص.ب  ،108طولكرم
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فاكس+971 7 207 5593 :

هاتف+970 9 267 0674 :

فاكس+970 9 267 0674 :

petraco.net
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PETRA GRC
To Implement The Glass Fiber Reinforced concret Decorations (G.R.C)
WHAT IS GRC?

GRC SPECIFICATION

GRC means glass reinforced
concret contains of mixture
of cement and fine silica sand
reinforced with glass fiber.

enviromant friendly and compatible with
the requirment of safety and security in
buildings,lightweight handles all architecural
problems and weather-resistant.

OUR PRODUCTS

PETRA GRC | PETRA ARTIFICIAL STONE | WOODEN PERGOLA ALUMINUM

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ZAKHAREF AL-PATRA CONT.EST

P.O.Box 11372, Riyad

Tel.: +966 11 271 3990

Fax: +966 11 271 3610

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

PETRA CONC RETE DECORATION CO.LTD

P.O.Box 1873, Amman

Tel.: +962 6 534 7781

Fax: +962 6 534 7781

UNITED ARAB EMIRATES

AL PETRA DECORATION G.R.C FZE

P.O.Box 16250, Ras Al-Khaimah

Tel.: +971 7 207 5592

Fax: +971 7 207 5593

STATE OF PALESTINE

PETRA DECORATION GENERAL CONT.CO

P.O.Box 108, Tulkarm

Tel.: +970 9 267 0674

Fax: +970 9 267 0674

E-mail: petra-pergola.ps@hotmail.com
Facebook: petra-pergola.ps

petraco.net

info@petraco.net

www.petraco.net

