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Axminsterاالكسمنستر



المقدمة
 شركة السريع الدولية تم تأسيسها في 2008 وهي متخصصة في مجال تجارة
 االرضيات  واالثاث إلى السوق السعودي. بالرغم من التواجد في السوق خالل
 فترة قصيرة ولكن شركة السريع الدولية تغطي حوالي 10٪ من  حصة السوق
السوق وتطورات  ورغبات  الحتياجات,  تفهمنا  من  نتج  والذي  السعودية   في 

باالضافة إلى النمط الحديث في  االدارة

INTRODUCTION
Al-Sourayi Int’l Co. (SIC) was established in 2008 and specialized in the 
field of supplying the furnishing solutions (floorings and furniture) to 
the Saudi market. Dispute of its short life the SIC today proximately ac-
quires 10% of the Saudi market share which came as a result of its 
deeply understanding for the market needs, desires and trends in addi-
tion to its modern style of management



الرؤية
في والمفروشات  االرضيات  مجال  في  والريادة  التميز  تحقيق  إلى   السعي 
 السوقين السعودي والخليجي. وأن نبقى الخيار االول لكافة عمالئنا من خالل

تّبني كل ما هو جديد لهم

VISION
To be the first choice and market leader for the furnishing (floorings and 
furniture solutions) in the Saudi and GCC markets as well as lead the 
market trends all the long way

الرسالة
 توفير أفضل مزيج من منتجات االرضيات والمفروشات بما يلبي احتياجات ورغبات
 السوق، نشر المعرفة واالدارة بخصائص ومميزات المنتجات, وفضًال عن ذلك؛ أن
السوق في  الجديدة  والميول  االحتياجات  إدراك  نحو  المتحركين  أول   نكون 

وتبنيها في إطار السعي الدائم لخدمة كافة عمالئنا بأفضل شكل ممكن

MISSION
Providing the best product mix (of furnishings) in line with needs and de-
sires of the audience, publishing sales channels to make all the products 
easy available for the targeted segments and dissemination of knowl-
edge and perception of the products features and characteristics, fur-
thermore to be first-mover toward perceiving and adopting the new 
needs and trends of the market



السوق الرئيسي
  السريع الدولية تأخد من السوق السعودي لتطبيق جميع نشاطاتها لالسواق
اليوم شركة رؤية مركزية.   المحلية وبعض  االسواق االقليمية في انسجام مع 
الجغرافية للسوق المواقع  بيع تغطي معظم  الدولية لديها 15 نقطة   السريع 

المحلي

THE MAIN MARKET
Al-Sourayi Int’l Co. takes from the Saudi Arabia market base to execute 
its activities to all the local markets and for several regional markets (in 
harmony with the regio-centric vision), today Al-Sourayi Int'l Co. has 15 
points of sales cover the most local market geographic area



ما هو موكيت األكسمنستر؟
 موكيت االكسمنستر هو عبارة عن روالت من الموكيت و هو يستخدم عادة في 
 الفنادق ويعد االكثر  فخامة لطرقات الغرف وقاعة استقبال النزالء وهناك العديد
االكسمنستر، موكيت  بها  يتواجد  التي  المختلفة  التفاصيل  و  الخامات    من 
 وبشكل خاص بذلك الموكيت التي يتم فرشه في منطقة طرقات الغرف، تلك

القطعة الطويلة الفاخرة الرفيعة التي يتم وضعها أمام غرف الفندق

  كما أن أيضَا أكثر  الفنادق يحبون كثيرًا أن يضعون جزء من  تصاميمهم  المميزة
 على ارضيات االفندق سواء كان من خالل األلوان أو المفارش أو من خالل بعض
 الديكورات الصغيرة و البسيطة ألن هذا األمر يجعلهم يشعرون براحة كبيرة من

خالل ضمان الجودة

What is the Axminster Carpet tile?
The  Axminster Carpet is a roll of  Tiles, which is usually used in  luxurious 
hotels it is especially used in most of the rooms and the reception room.
There are many different materials and details which the Axminester's 
carpets contain , and in particular the details that are laid out in the 
area of   the rooms. It is well known with its  long luxury piece that is 
placed in front of the hotel rooms

The hotels also love to put some of their distinctive designs on the 
floors of the hotel, whether through colors or bedspreads or through 
some small and simple décor because this makes them feel comfortable 
by ensuring quality



كيف يتم تركيب موكيت االكسمنستر؟
 كخطوة أولى يجب دائما إخراج كامل األثاث والقطع الخشبية الموجودة في
 الغرفة نحو خارجها وإزالة األبواب في الغرف (إن أمكنك ذلك)، ثانياً يجب القيام
وعرض طول  على  التعرف  يتم  كي  فيه  الموكيت  لصق  المراد  المكان   بقياس 

 الموكيت الالزم  فيجب أن تكون القياسات دقيقة
الموكيت على شكل قطع يأتي  األحيان  الموكيت في بعض   ثالثًا قص قطع 
 مستطيلة طويلة وذات عرض ال يتعدى المتر، حيث يمكن أخذ طول الغرف ثم
وضع او  لصق  يتم  رابعا  الغرفة،  طول  مع  يتناسب  كي  الموكيت  بقص   القيام 

الموكيت في المكان المناسب

How  is  Axminster carpet tile installed?
As a first step you must always remove the doors in the rooms (if possi-
ble), and secondly, measure the place where the carpet tile  is to be at-
tached so that the length and width of the carpet can be identified. The 
measurements should be accurate
Third: Cutting the Rugs , sometimes carpet tiles come in the form of 
long rectangular pieces with a width not exceeding one meter, where 
the length of the rooms can be taken and then cutting the carpet tile  to 
suit the length of the room, Fourth: paste or put the carpet tile in the 
right place



 يظهر جمال و أناقة األثاث من حيث أن ألوان الموكيت تعطي لألثاث تناسق و
و عصري  بشكل  أشكال  و  موديالت  تطوير  تم  لذلك  و   ، راقي   مظهر  و   أناقة 

حديث بما يناسب الديكور المتطور لهذا العصر

أنها خرجت  تقليدية و معتادة حيث  الموكيت  غير  ألوان من  و   يوجد أشكال 
تمامًا عن المألوف و عن األشكال القديمة و المعروفة

Axminster shows the beauty and elegance of the furniture in terms of 
the colors  as the carpet gives the furniture consistency and elegance and 
a sophisticated appearance, and therefore many  models  and forms have 
been  in a modern way to suit the interior of the luxurious hotel area

There is a variety of shapes and colors for carpet tiles, as they are com-
pletely fashionable and different from old and known patterns



موكيت االكسمنستر
عالي الجودة

يحدد أسلوبك الخاص ويثري المكان



من مشاريعنا

المدينة مريديان



من مشاريعنا

شيراتون فوربوينت مكة



من مشاريعنا

مكتب األمير



من مشاريعنا

فندق كوبثورن



من مشاريعنا

فندق ميرديان مكة



من مشاريعنا

فندق شذا المدينة



من مشاريعنا

بارك ان الراجحي



من مشاريعنا

فندق ملينيوم



من مشاريعنا

فندق اوالف الطائف



من مشاريعنا

فندق فيوليت



من مشاريعنا

فندق انتر الطائف



من مشاريعنا

فندق ميرديان المدينة



من مشاريعنا

فندق موفنبيك هاجر



من مشاريعنا

فندق هيلتون مكة



من مشاريعنا

فندق هوليداي ان



من مشاريعنا

فندق هوليداي ان



من مشاريعنا

فندق هوليداي ان
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