
Industrial 
Doors
Industrial Warehouses, Factories, 
Hangers, Hospitals, Dock Levelers, 
Catering Stores, Medicine Repositories, 
Special Uses, Military Uses, Aircraft 
Hangars, Huge Garages Entrance 
Freezing Areas, Mall Storehouses.
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األب����واب 
عية لصنا  ا

حلول عملية جلميع اإلستخدامات الصناعية الثقيلة والصناعات الغذائية والدوائية

email: sales@mecdoors.com

MEC
Doors and Gates

املصانع،  املصان��ع، مخ��ازن  مداخل 
التفري��غ  منص��ات  الهناج��ر، 
املستش��فيات، غ��رف  والتحمي��ل، 
األغذي��ة،  مخ��ازن  العملي��ات، 
مس��تودعات األدوية، اإلستخدامات 
العس��كرية،  املنش��أت  اخلاص��ة، 
هناجر الطائرات، اجلراجات الكبيرة، 

الثالجات العمالقة، مخازن املوالت.



Speed Doors

Dock Leveler & Sheltter

تجهيز أرصفة التحميل للمصانع والمخازن  
شحن  لسهولة  أوتوماتيكية،  ب��ط��رق 
المقطورات،  وإلى  من  البضائع  وتفريغ 
دخول  لتمكين  مساعدة  وبوسائل  وبأمان 
المقطورات في المسار الصحيح، وكذلك 
اإلرتفاعات  لتناسب  أوتوماتيكية  روافع 

المختلفة للمقطورات.

التشغيل  ذات  ال��س��ري��ع��ة  األب�����واب 
مخازن  تناسب  وه��ي  األوتوماتيكي، 
األدوي��ة  وم��خ��ازن  بالموالت  األغ��ذي��ة 
درجة  على  لتحافظ  األدوي���ة  بمصانع 
جراجات  تناسب  كما  التخزين.  حرارة 
اإلسعاف  وع��رب��ات  المطافي  عربات 

لسرعة فتحها.

Automatic speed doors for food 
warehouse in hypermarkets 
and pharmaceutical factories 
to maintain the ideal storage 
temperature. Also is ideal for 
fire apparatus and ambulance, 
thanks to their rapid action and 
reliable responses.

For equipping loading docks 
in factories and warehouses 
to ensure an easy and prompt 
shipping and dumping of goods 
from and to tractor.
It includes a tractor casing 
and automatic hoists to suit 
different tractors altitudes.



Speed Doors Hermetic and Anti Bacterial Doors

Sectional Doors

أبواب محكمة الغلق من مادة الGRP مانعة لألتربة والجراثيم تصلح 
للمستشفيات وغرف العمليات والمعامل الطبية المعقمة.

األبواب تعمل بكبس الهواء لتمنع أي تسرب من الهواء الخارجي إلى 
داخل الغرف المراد تعقيمها. كما انها مانعة لتسرب األشعه السينية.

تغطي  والمخازن  للمصانع  خارجية  أبواب 
عربات  وخ��روج  لدخول  كبيرة  مساحات 
وهناجر  الثقيلة  البناء  ومعدات  الثقيل  النقل 

الطائرات.
للرياح  بمقاومتها  وتمتاز  آليا،  تشغيلها  يتم 
التكييف  على  ومحافظتها  لألتربة،  ومنعها 

الداخلي

Outside doors for factories and 
warehouses to cover large entries 
of tractors passage.
These doors are wind resistant 
and function automatically, and 
conserve the internal temperature.

Airtight antibacterial 
GRP doors for 
hospitals, operating 
rooms and  sterile-air 
medical laboratories 
chambers.
These doors work 
by pressuring air to 
prevent any outside air 
leakage. Doors provide 
X-RAY protection.



Industrial Rollup Doors

Commercial Doors & Entrances
التجارية  للمنشآت  وتجهيزات  أبواب 
المداخل  في  والتحكم  والمحاالت 

والجراجات.

أو من  أب��واب من طبقة واح��دة 
الحركة   لسهولة  شرائح معزولة 

ومنع األتربة.

Rollup Doors from 
single and double slats 
for insulation and dust 
proof.

• Polycarbonate Roller Doors

• Sliding, Swing Gates

• Road Blockers

• Turnstiles

• Grilled Aluminum Doors

• Sliding Glass Doors



Refrigeration and Freezer Doors

Folding and Sliding Doors

األبواب المنطبقة والمنزلقة للمداخل العريضة ومزودة بأبواب شخصية 
لألفراد حسب الحاجة.

األبواب المنطبقة والمنزلقة افقيا.

أبواب الثالجات والمستودعات المثلجة، مصممة لتحافظ على درجات 
الحرارة المنخفضة فتعمل على إحكام اإلغالق وعزل تلك المستودعات 
الهواء، وتصلح ألغراض  إليها. تعمل بضغط  الحرارة  لعدم تسريب 

تخزين األغذية وتصلح لمخازن مصانع األدوية.
منها ما هو افقي ومنها ما هو رأسي

Folding and Sliding Doors for Wide Gates:
These doors are equipped with personal doors for 
people entrance (optional).
Horizontally folding & Horizontally  sliding doors.

Designed specially to maintain 
very low temperature degrees by 
ensuring maximum closure and 
insulating these warehouses by 
preventing heat leakage. These 
doors work by pressurized air and 
are ideal for food storage purpose, 
also ideal for food factories 
warehouses.
Models include vertical and 
horizontal types.



Fire Resistant Sliding Doors

Fire Resistant Rollover Doors and shutters

للحرائق  مقاومة  منزلقة  أب��واب 
وهي  األوتوماتيكي  بالتحكم  تمتاز 
بحيث  عريضة  مساحات  تغطي 
وعربات  الشاحنات  بمرور  تسمح 

النقل الثقيل.

لمقاومة  رأس��ي��ة  وستائر  أب���واب 
الدخان،  لتسرب  ومانعة  الحرائق 
تصلح  أوتوماتيكي.  تشغيل  ذات 

كافة الغراض الصناعية

Vertical Fire Shutters 
(curtains and doors) and 
smoke leak resistant doors 
automatically operated.
suitable for all industial 
uses,

Sliding fire resistant doors, 
automatically controlled 
and cover wide areas for 
tractors and heavy vehicles 
passage.



Hangar aircraft doors

Wind resistant shutter rolling doors

للهناجر  الحجم  أبواب منزلقة كبيرة 
وحظائر الطائرات، مجهزة بوظائف 
عديدة متحركة وبتشغيل أوتوماتيكي. 
األبواب من هذا النوع مقاومة للهواء  

وتصلح أيضا للجراجات الكبيرة.

لتكون  الحجم مصممة  كبيرة  أبواب 
مزودة  للرياح.  ومقاومة  مواجهة 
بمصدات للهواء وأقفال ضد للرياح.

Oversized rolling shutters 
for aircraft hangars,  
equipped with movable 
posts. Doors are wind 
resistant and electrically 
operated. suitable for wide 
garage entrances.

Designed for wind exposed 
locations. Doors  are 
equipped with anti-wind 
guides and wind locks
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