نبذة
آلت عالية الجوده والكفاءه الممتازة .مع توفر منتجات عالية الجوده لدينا flexographicنجمة العطف الدولي هي واحدة من أكبر منتج لل
تميز وجودنا جميعا في جميع انحاء العالم والطلب على منتجاتنا هو دائما على الرتفاع .ولقد صدق مع ايزو  .9001:2000المنتج واسعة
النطاق  ،من الطراز العالمى والخدمة الدولية لمعايير الجوده مكننا من انتزاع موقف قوى السوق .لدينا منظمة تنظيما جيدا ان نظام ادارة
ضمان حسن سير جميع الشغال والمشاريع العاجلة حتى عبد الفتاح السيد الكامل سهولة التعامل معها والتقان.
بدأنا عملياتنا في عام  1972من دلهي  ،الهند  ،في اطار رؤية أضواء السيد عبدال كروم كانا  ،في وقت كانت فيه صناعة الطباعه في الهند
كانت في حالة الطفولة .نحن مع الجهود المستمرة وتحدد النهج نحن شحذ قدراتنا واليوم  ،وقد وضعنا انفسنا في واحدة من اكبر مصنعي
آلت وماكينات طباعة مطبوعات .القسط جودة وكفاءه اعمالنا آلت وقد ساعدتنا التقاط اكثر من  ٪ 70من السوق في الهند flexographic
وجود ملحوظ في  16بلدا مثل كندا  ،الكويت  ،المارات  ،جدة  ،وإيران وكينيا وسري لنكا  ،والبرازيل  ،الخ.
المطبعه  flexographic ،هي واحدة من اكبر المنتجين والمصدرين للطائفة متنوعة من قيمة نوعية اللت مثل  'starflex' ،ونحن في
اللت وغيرها من آلت تحويل الخ نحن  - rewinderالشريط النباتات  ،المشقق  ، boppماكينة طباعة مطبوعات  ،طلء  -ماكينة تصفيح
حول العمل مع التكنولوجيات الراءده التي ساعدتنا على التطور لنا واحدة من ابرز صانعي القرارات والحقيبه حقيبة صنع اللت.
منتجاتنا :
الدولة  -من احدث مرافق البنية الساسية ومعايير الخدمة العالمية من الدرجة باقتدار الدعم عالمنا المعاصر ممارسات ادارة النتاج .ونحن
آلت الطباعه  ،والطباعه والصحافة والمطبوعات الخرى  flexographicانفسنا قد تطورت الى واحدة من كبار المصنعين والموردين من
 & & rewinders.مجموعة من آلت الطباعه التصفيح
مجموعة واسعة من المنتجات  ،وفئة نقدم لعملئنا هم --
اسم من انواع اللت
في ماكينة طباعة اللوان الربعة  ،وستة وثمانيه اللون لون) flexo .الصحافة (كومة & كايماني Flexographic
 SF - 800 & SF - 1000 ،سرعة عالية للمطبوعات الصحافة ماكينة طباعة مطبوعات  --النموذج
 SF - 1000 & SF - 2100 ،ماكينة طباعة مطبوعات  --النموذج
 SF - 509 ،ماكينة طباعة مطبوعات  --النموذج
مطبوعات في خط المطبعه.
آلة الرطب laminator ، laminator .التصفيح اللة آلة الجافه
 SF - 500.آلة  --النموذج  rewinderسلسلة المشقق  - rewinderالمشقق
الشريط النبات الخ  boppطلء آلة
.الخ  monolayers ، multilayersالنتوء آلة
Mision :
نحن بل هوادة اتباع مهمة توفير ارتياح كامل لعملئنا.

لماذا علينا :
 ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأنه ل أداء الشركة حقا ان يثبت جودته .بعض من ملمح الداء الموجه نحو شركتنا هي.دينا اكثر من  1600اللت 
.نحن لنا تصدير اللت الى اكثر من  16بلدا فى جميع انحاء العالم 
.نحن على الحكومة القيام احد .اعترف البيت التصدير 
.نحن على شهادة ايزو ( )9001:2000وجود المنظمه 
.لقد سهلت خمس مرات لتفوقه في الصادرات ومنحت الجوائز مع اثنين من التصدير لتحقيق أعلى الصادرات 
لقد منحت الحكومة القيام بها .الهند من اجل تحقيق اعلى الصادرات فى اسواق جديدة وصعبة .
النوعيه

جودة هو في طليعه من عمل الشركة العمليات  ،ولقد ساعدتنا تتطور الى اليزو  9001:2000منظمة مجازة .نعتمد احدث التقنيات
والبتكارات فعالة لمواجهة تحديات السوق اليوم .شركتنا هل صرامه معايير الجوده في فحص جميع مراحل التصنيع أن يساعدنا على اعطاء
قيمة جيدة مقابل المال لعملئنا.
ونحن ملتزمون تماما لدراج احدث التقنيات في منتجاتنا  ،والتي يؤكد عملئنا خدمة يعتمد عليها والصفات البارزة.
الشهادات :
مع شركائنا متفوقة منتجات وخدمات عالية الجوده  ،وقد انشأنا وجود دولي قوي وعالمية متخصصه .ونحن قد منحوا مع اليزو
 ، 9001:2000من اجل تحقيق والمحافظة على معايير الجوده في منتجاتنا.
البنية التحتية
شركتنا هي مجهزه جيدا سليمة البنية التحتية واللت الحديثة .وهو يساعدنا على نحو فعال وكفؤ المصنوعات مجموعة واسعة من اللت
آلت الطباعه  ،وصناعة الورق وآلت التصفيح آلت التحويل  ،وما شهدناه والمهندسين والعاملين في مكرسه مرافق  flexographicمثل
مجهزه بالكامل  ،والذي يساعدنا على صنع اللت التي هي على قدم المساواة مع المعايير الدولية.
الزبائن
في الهند & الخارج .منتجاتنا الجوده والمتانه والكفاءه الوظيفيه وقد مكنتنا نحت أ المتخصصه في السوق  clientèleلقد طورنا بالثناء قاعدة
.العالمية .ومن هنا  ،ونحن باستمرار تصدير منتجاتنا الى اكثر من  16بلدا فى جميع انحاء العالم

