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مقدمة

السوق إلى  وا�ثاث)   (ا�رضيات  تجارة  2008 وهي متخصصة في مجال  تأسيسها في  تم  الدولية  السريع   شركة 
 السعودي. بالرغم من التواجد في السوق خالل فترة قصيرة ولكن شركة السريع الدولية تغطي حوالي ٪10  من
 حصة السوق في السعودية والذي نتج من تفهمنا الحتياجات, ورغبات وتطورات السوق با�ضافة إلى النمط الحديث

في ا�دارة

الرؤية

وأن والخليجي.  السعودي  السوقين  في  والمفروشات  ا�رضيات  مجال  في  والريادة  التميز  تحقيق  إلى   السعي 
نبقى الخيار ا�ول لكافة عمالئنا من خالل تبّني كل ما هو جديد لهم

الرسالة

 توفير أفضل مزيج من منتجات ا�رضيات والمفروشات بما يلبي احتياجات ورغبات السوق، نشر المعرفة وا�دراك
 بخصائص ومميزات المنتجات, وفضالً عن ذلك؛ أن نكون أول المتحركين نحو إدراك االحتياجات والميول الجديدة في

السوق وتبنيها في إطار السعي الدائم لخدمة كافة عمالئنا بأفضل شكل ممكن

السوق الرئيسي

ا�سواق وبعض  المحلية  ل¸سواق  نشاطاتها  جميع  لتطبيق  السعودي  السوق  من  تأخد  الدولية  السريع   شركة 
 ا�قليمية (في انسجام مع رؤية مركزية). اليوم شركة السريع الدولية لديها 15 نقطة بيع تغطي معظم المواقع

 الجغرافية للسوق المحلي

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 acquires 10% of the Saudi market share which came as a result of its 
deeply understanding for the market needs, desires and trends in addition to its modern style 
of management

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

MISSION

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

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 هي بالطات الموكيت؟
 بالطات الموكيت هي الحل ا�فضل بدالً من روالت الموكيت. عادة يفضل الجميع
في جد¼  سهلة  �نها  الموكيت  من  ا�خرى  ا�نواع  من  بدالً  الموكيت   بالطات 
على تستخدم  الموكيت  بالطات  مساعدة.  أّية  إلى  بحاجة  وليست   التركيب 
المدارس, ا�سواق,  مثل  المنزلية  االستخدامات  من  أكثر  تجاري   مستوى 

وا�ماكن العامة المختلفة

What are carpet tiles?
Carpet tiles from Al Sourayia International are your best alternative to 
carpet rolls. People usually prefer carpet tiles from any other option 
since they are extremely easy to install without any help. Carpet tiles 
are usually used commercially like for example in stores, schools, all 
different public places



Products
المنتجات



NEW MEXICO COLLECTION

6.50±0.5MLM

 ،سهلة التركيب، سهلة االستخدام

 سهلة التنظيف والصيانة. بالطات

 الموكيت هذه ليست فقط عملية

لالستخدام بل هي أيضÅ متوفرة ب

أفضل التصاميم للتناسب مع

.جميع التصاميم الداخلية 
Easy to use, easy to fit, easy to 
clean and maintain, these 
carpet tiles are not only 
extremely practical but they 
are also available in one of the 
best beautiful designs that 
match any interior.
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السماكة                      
مقاس القطعة

البناء 
األلیاف 

أسلوب الصبغ 
كثافة الدخان

الحمایة ضد األتربة واألوساخ 
المعیار

وزن الخیط
إرتفاع الخیط 

الطبقة الداعمة 
القابلیة لالشتعال 

المیالن الثابت
إستقرار األبعاد 

6.5mm ± 0.5mm

50cm x 50cm

multi-level loop

%100 PP

solution dyed

Passes EN ISO 1:2002-9239

Excellent Soil Resistance

12/1

23.6 OZ/yd800) ² gms)

4/3 mm ± 0.5mm

PVC with fiberglass

Passes (ASTM D 2859)

≤ 3.0 kV (ISO 6356)

<%0.2 (EN 986)

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Smoke Density

Soil & Stain Protection

Gauge

Pile Weight

Pile Height 

Backing

Flammability

Static Propensity

Dimensional Stability

SPECIFICATIONS المواصفات

740

742 773779 750



MIDLANDS COLLECTION

8±0.5MLM

هذه المجموعة الرائعة من بالطات الموكيت 

تأكد على أنها لن تبقى فقط بغاية الروعة 

لفترة طويلة من الزمن بل هي أيضÅ ستتحمل 

أن تدوم متينة �طول فترة ممكنة. بألوانها 

الهادئة، تصاميمها الكالسيكية، و سطحها 

المتين
This great collection of carpet tiles 

will ensure that not only your carpet 

tiles will look good for a very long 

but will also last looking for the 

longest time possible. With their 

calm colors, classical designs and 

durable surface
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748755745743

773775

SPECIFICATIONS المواصفات
السماكة                      

مقاس القطعة
البناء 

األلیاف 
أسلوب الصبغ 

كثافة الدخان
الحمایة ضد األتربة واألوساخ 

المعیار
وزن الخیط

إرتفاع الخیط 
الطبقة الداعمة 

القابلیة لالشتعال 
المیالن الثابت

إستقرار األبعاد 

8 mm ± 0.5mm

50cm x 50cm

VLOC

%100 PP

solution dyed

Passes EN ISO 1:2002-9239

Excellent Soil Resistance

12/1

22 OZ/yd750) ² gms)

6/3mm  ± 0.5mm

PVC with fiberglass

Passes (ASTM D 2859)

≤ 3.0 kV (ISO 6356)

<%0.2 (EN 986)

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Smoke Density

Soil & Stain Protection

Gauge

Pile Weight

Pile Height 

Backing

Flammability

Static Propensity

Dimensional Stability



TERRAZZO COLLECTION

8±0.5MLM

توفير لون طبيعي للغاية يوفر الدفء

الهدوء وبيئة مناسبة لالستقبال. تبدو

بغاية الروعة مع معظم التصاميم

الداخلية، بالطات موكيت ترازو مناسبة

للتركيب في االماكن المزدحمة والتي

تكثر فيها حركة المرور بسبب متانتها

العالية وقدرتها على مقاومة البقع
Providing you with a natural 

color that is warm, inviting and 

will look great with most interior 

decor styles. Terrazzo carpet 

tiles are suitable for installation 

in busy areas since they are 

highly durable and stain 

resistant.
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SPECIFICATIONS المواصفات

857

879 893840 878

السماكة                      
مقاس القطعة

البناء 
األلیاف 

أسلوب الصبغ 
كثافة الدخان

الحمایة ضد األتربة واألوساخ 
المعیار

وزن الخیط
إرتفاع الخیط 

الطبقة الداعمة 
القابلیة لالشتعال 

المیالن الثابت
إستقرار األبعاد 

8 mm ± 0.5mm

50cm x 50cm

multi-level loop

%100 PP

solution dyed

Passes EN ISO 1:2002-9239

Excellent Soil Resistance

12/1

23.6 OZ/yd800) ² gms)

5/3 mm ± 0.5mm

PVC with fiberglass

Passes (ASTM D 2859)

≤ 3.0 kV (ISO 6356)

<%0.2 (EN 986)

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Smoke Density

Soil & Stain Protection

Gauge

Pile Weight

Pile Height 

Backing

Flammability

Static Propensity

Dimensional Stability



ATLANTA COLLECTION

6±0.5MLM

متوفرة في حس جديد من المظهر الفاخر والذي 

يأكد أن بالطات الموكيت ستبقى بغاية الجمال 

والروعة �طول فترة ممكنة. بالطات موكيت 

اتالنتا البنية هي الخيار ا�مثل حيق أنها ليست 

فقط ذات مظهر جميل بل هي أيضÅ متينة 

 ,Available in a new sense of luxuryللغاية.

that makes sure carpet tiles are 

looking good and luxurious for a 

very long time. Atlanta Brown 

sophisticated carpet tiles options 

are not only beautiful but they're 

also highly durable.
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PL812-04PL812-03PL812-02PL812-01

PL812-06

SPECIFICATIONS المواصفات
السماكة                      

مقاس القطعة
البناء 

األلیاف 
أسلوب الصبغ 

وزن الخیط
إرتفاع الخیط 

الطبقة الداعمة 
 

6mm ± 0.5mm

 50cm x 50cm

level-loop

%100 PP

solution dyed10/1

16.3 OZ/yd550) ² gms/m2)

3mm ± 0.5mm

PVC with fiberglass

 

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Pile Weight

Pile Height 

Backing



KING COLLECTION

7.50±0.5MLM

 من الجدير بالذكر أن بالطات موكيت

 كنج بني هي ذات جمال وجودة غزل

 عالية وكالسيكية والتي ليست فقط

 ذات ملمس ناعم بل أيضÅ تبدو بغاية

 الجمال والروعة. تتميز هذه البالطات

 بالخصائص عالية الجودة والشكل

 المثالي للتركيب في أي مساحة

.مع أي تصميم داخلي

It is noteworthy to mention the 

beautiful and classical quality 

yarns that not only feel soft and 

luxurious but also look stunning! 

King brown carpet tiles are 

characterized with high quality 

features along with good looks!
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SPECIFICATIONS المواصفات

 XN05

XN09 XN01XN06 XN07

XN03

السماكة                      
مقاس القطعة

البناء 
األلیاف 

أسلوب الصبغ 
وزن الخیط

إرتفاع الخیط 
الطبقة الداعمة 

 

6mm ± 0.5mm

 50cm x 50cm

level-loop

%100 NYLON

solution dyed10/1

13.6 OZ/yd460) ² gms/m2)

3mm ± 0.5mm

PVC with fiberglass

 

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Pile Weight

Pile Height 

Backing



ALFA COLLECTION

6±0.5MLM

بالطات موكيت الفا مع تصاميمها المختلفة 

والمتنوعة توفر سطح مناسب، متين وجميل 

يتناسب مع جميع التصاميم الداخلية سواء في 

المنزل أو المساحات التجارية. هذا النوع من 

الموكيت مصنوع لجعل خياركم سهل 

 Alfa carpet tiles with their wide rangeوليدوم لفترة طويلة من الزمن.

of designs and colors offer a stylish, 

durable and beautiful carpet surface 

for your home or commercial space. This 

type of carpet is made to make your 

choice easy and last for a long time.
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502501403402

702701503 PL812-06

SPECIFICATIONS المواصفات
السماكة                      

مقاس القطعة
البناء 

األلیاف 
أسلوب الصبغ 

كثافة الدخان
الحمایة ضد األتربة واألوساخ 

المعیار
وزن الخیط

إرتفاع الخیط 
الطبقة الداعمة 

القابلیة لالشتعال 
المیالن الثابت

إستقرار األبعاد 

6mm ± 0.5mm

50cm x 50cm

plain loop

%100 PP

solution dyed

Passes EN ISO 1:2002-9239

Excellent Soil Resistance

'10/1

16 OZ/yd550) ² gms)

3mm  ± 0.5mm

PVC with fiberglass

Passes (ASTM D 2859)

≤ 3.0 kV (ISO 6356)

<%0.2 (EN 986)

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Smoke Density

Soil & Stain Protection

Gauge

Pile Weight

Pile Height 

Backing

Flammability

Static Propensity

Dimensional Stability



BEST COLLECTION

6±0.5MLM

 مع كثرة ووفرة ا�لوان والتصاميم التي

 توفرها مجموعة ، بيست التي يمكنك

 الختيار من بينها. بيست ا�زرق هي ذات

 سطح عملي ورائع يوفر المظهر المريح

 والعملي. ليست فقط بالطات موكيت

 ذات مظهر رائع بل هي أيضÅ ذات ملمس

رائع وسطح علوي ناعم

With the mix of designs and 

colors, best collection offer a 

wide range of colors and 

designs to choose from. These 

are carpet tiles that don't only 

look good but also feel good 

with their soft surface.
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8785848382

816556499088

SPECIFICATIONS المواصفات
السماكة                      

مقاس القطعة
البناء 

األلیاف 
أسلوب الصبغ 

وزن الخیط
إرتفاع الخیط 

الطبقة الداعمة 
 

6mm ± 0.5mm

 50cm x 50cm

level-loop

%100 PP

solution dyed10/1

14.8 OZ/yd500) ² gms/m2)

3mm ± 0.5mm

PVC with fiberglass

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Pile Weight

Pile Height 

Backing



TAMBA COLLECTION

7.50±0.5MLM

بالطات موكيت تامبا بلونها ا�خضر الفريد من 

نوعه، المميز والمثالي توفر أفضل تجربة 

بالطات موكيت. المتانة، الفخارة والتصميم 

الرائع �فضل تجربة أرضيات تناسب جميع 

 These Tamba carpet tiles with theirالتصاميم الداخلية.

green unique, one of a kind color, offer 

the most beautiful carpeting 

experience! Durability, luxury and a 

stylish look, these carpets are designed 

to provide a unique look and suit 

any interior design style.
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SPECIFICATIONS المواصفات

 02

05 0603 04

01

السماكة                      
مقاس القطعة

البناء 
األلیاف 

أسلوب الصبغ  
المعیار

وزن الخیط
إرتفاع الخیط 

الطبقة الداعمة 
 

0.5mm ±7.50

 50cm x 50cm

Tip Shear

PP

%100 Solution dyed

 64/5

21 OZ/Yd2

6~2.5mm (± 0.5mm)

PVC with fiberglass

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Gauge

Pile Weight

Pile Height 

Backing



TETRIS COLLECTION

8±0.5MLM

 من الجدير بالذكر أن بالطات موكيت

 كنج بني هي ذات جمال وجودة غزل

 عالية وكالسيكية والتي ليست فقط

 ذات ملمس ناعم بل أيضÅ تبدو بغاية

 الجمال والروعة. تتميز هذه البالطات

 بالخصائص عالية الجودة والشكل

 المثالي للتركيب في أي مساحة

.مع أي تصميم داخلي

Tetris carpet tiles with their structured 

linear styles that provide a complete 

modern contemporary look to match 

the new emerging interior designs. 

Along with being completely stunning 

and practical in their design, they are 

also extremely durable 
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السماكة                      
عرض القطعة 

طول القطعة 
وزن الكرتون

نوع المنتج 
تصنیف االستخدام 

التدفئة تحت األرضیة 
تركیبة البناء 
نوع الخیط 

طریقة الصبغ 
عدد الغرز 

وزن الغرزة 
طول الغرزة

الطبقة الداعمة السفلیة  

Thickness 

Tile width 

Tile length 

Product Type 

Usage classification 

Underfloor heating 

Abrasion Resistance

Construction 

Yarn Type 

Dye Method 

Dtex 

Pile Weight 

Pile Height 

Back Layer 

SPECIFICATIONS المواصفات

848

878 879853 865

السماكة                      
مقاس القطعة

البناء 
األلیاف 

أسلوب الصبغ 
كثافة الدخان

الحمایة ضد األتربة واألوساخ 
المعیار

وزن الخیط
إرتفاع الخیط 

الطبقة الداعمة 
القابلیة لالشتعال 

المیالن الثابت
إستقرار األبعاد 

8 mm ± 0.5mm

50cm x 50cm

multi-level loop

%100 PP

solution dyed

Passes EN ISO 1:2002-9239

Excellent Soil Resistance

12/1

23 OZ/yd780) ² gms)

3mm  ± 0.5mm

PVC with fiberglass

Passes (ASTM D 2859)

≤ 3.0 kV (ISO 6356)

<%0.2 (EN 986)

Thickness 

Tile Size

Construction

Fiber 

Dye Method

Smoke Density

Soil & Stain Protection

Gauge

Pile Weight

Pile Height 

Backing

Flammability

Static Propensity

Dimensional Stability



SOME OF OUR PROJECTS

بعـض مشاريعنـــا



SOME OF OUR PROJECTS

بعـض مشاريعنـــا



Where to install carpet tiles?
أين يتم تركيب بالطات الموكيت؟

AirportsOfficesHouses
المطارات

Schools
المدارس

Stores
المنازلالمكاتبا�سواق



Start by marking the center of the wall so you can know what you want the pattern to look like

Determine the center of the tile and place it on the center of the wall

Start placing the first square of carpet and from there you can determine where you will place the 

rest. Don’t remove the cover of the tile yet

Create a pattern without removing the cover of the tiles. Once you have a final decision of the 

pattern you can remove the backing and stick the tiles

Your last step is to cut the carpet square in a way that they fit at the wall

How to install carpet tiles from Al Sourayia International

كيفية تركيب بالطات الموكيت
إبدأ الخطوات بوضع عالمة على وسط الحائط لتحديد النمط الخارجي للموكيت

قم بتحديد وسط قطعة موكيت البالط وضعها على نقطة وسط الحائط

 ضع أول قطعة ومن هنا يمكنك تحديد أين ستضع باقي القطع. ال تقوم بإزالة الغطاء إال بعد تحديد النمط
كامالً

الغطاء إزالة  يمكنك  النمط  بشكل  النهائي  القرار  اتخاذ  بعد  الغطاء,  إزالة  غير  من  نمط  بصناعة   قم 

وإلصاق جميع قطع موكيت البالط

آخر خطوة هي قص قطع موكيت البالط من الطرف بطريقة تالئم لمسها مع الحائط
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