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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 أرضيات الباركيه؟
وألوان تصاميم  في  ومتوفرة  الطبقات  متعددة  أرضيات  هي  الباركيه   أرضيات 
إلى ال تحتاج  بأسعار مناسبة للجميع وهي  الباركيه متوفرة  أرضيات   مختلفة. 
 الصيانة الدائمة, لذلك هي الخيار ا�فضل للجميع! ليست فقط سهلة الصيانة بل
الخشب مظهر  لتعطي  مصممة  الباركيه  أرضيات  التركيب.  سهلة  أيضا   هي 

الطبيعي بجميع ا�لوان وا�شكال المختلفة

What are Laminate floorings?
Laminate floors are multilayer flooring products available in different 
designs, colors and styles. Laminate floors are affordable and need 
low maintenance that’s why they are your best choice! Not only they 
are easy to maintain but they are also easy to install. Laminate floors 
are designed to match the design of the real hardwood and give the 
same appearance



Products
المنتجات



ELEGANCE COLLECTION
8MLM

بموجاته الخشبية الرائعة، تركي اليجنس

من أجود أنواع الباركيه الفاخر، و الذي يتميز

بالعديد من الخصائص ذات الجودة العالية

هذا الطراز من تركي اليجنس يتميز بلونه

 البني المماثل للخشب الطبيعي بشكل

كبير و تموجات الخشب وكأنك واقف أمام

شجرة حية

With their beautiful wooden streaks, 
Turkey elegance laminate floors are 
one of the high quality best laminate 
floors out there, providing plenty of 
high quality features. This type of 
Turkey Elegance laminate floors has 
the beautiful brown color similar to the 
real wooden tree brown just as if you 
were standing in front of a real 
wooden tree
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السماكة                      
األبعاد

عدد األمتار في الكرتون
وزن الكرتون

عدد األمتار في البالیت
وزن البالیت

مقاومة التآكل
مقاومة التآكل

بلد المنشأ
التدفئة تحت األرضیة

عدد األلواح في الكرتون
سطح - المظھر الخارجي

تصنیف االستخدام

mm 8

mm 1290 - mm 190

m2 1.9608

0.5kg -+ 15

M2 109.80

Kg 840 -+

Class .23 - 3 AC

Class .31 - 3 AC

Turkia

Suitable

Pieces 8

Strips 2

Domestic, Commercial

Thickness

Dimensions

Pack/M2

Pack/ Kg

Pallet /M2

Pallet/ Kg

Abrasion Resistance

Abrasion Resistance

Origin

Underfloor heating

PANEL / PACKAGE

Surface

Usage classification

SPECIFICATIONS المواصفات

EL-318EL-804EL-104



COMFORT COLLECTION
8MLM

من اسمها، أرضيات الباركيه، تركي

كمفورت، و التي تعني "الراحة" تأتي 

أهم خاصية تتميز بها هذه ا�رضيات 

و هي الراحة. أرضيات الباركيه هذه

مريحة للغاية عند النظر إليها

From the name arises the best
quality feature of this type of
laminate flooring, Turkey comfort,
that is they are extremely
comfortable to look at and 
extremely comfortable totake 
care of and maintain.
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السماكة                      
األبعاد

عدد األمتار في الكرتون
وزن الكرتون

عدد األمتار في البالیت
وزن البالیت

مقاومة التآكل
مقاومة التآكل

بلد المنشأ
التدفئة تحت األرضیة

عدد األلواح في الكرتون
سطح - المظھر الخارجي

تصنیف االستخدام

mm 8

mm 1290 - mm 190

m2 1.9608

0.5kg -+ 15

M2 109.80

Kg 840 -+

Class .23 - 3 AC

Class .31 - 3 AC

Turkia

Suitable

Pieces 8

Strips 2

Domestic, Commercial

Thickness

Dimensions

Pack/M2

Pack/ Kg

Pallet /M2

Pallet/ Kg

Abrasion Resistance

Abrasion Resistance

Origin

Underfloor heating

PANEL / PACKAGE

Surface

Usage classification CM-115CM-217CM-108

SPECIFICATIONS المواصفات



GOLDEN -  V  COLLECTION
8MLM

أجمل هدية تقدمها الطبيعة لنا.نحن نقوم

بتحويل مساحات الباركيه إلى مساحات

معيشة تحبس ا�نفاس. أرضيات الباركيه 

التركي في توفر تجربة المظهر الخشبي 

الحقيقي با�ضافة إلى الجمال و الدفئ.

The most beautiful gift that nature

presents to us. We are transforming

parquet spaces into breath-taking

living spaces. Turkey provides the 

natural wood experience along with 

beauty and warmth.
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السماكة                      
األبعاد

عدد األمتار في الكرتون
وزن الكرتون

عدد األمتار في البالیت
وزن البالیت

مقاومة التآكل
مقاومة التآكل

بلد المنشأ
التدفئة تحت األرضیة

عدد األلواح في الكرتون
سطح - المظھر الخارجي

تصنیف االستخدام

mm 8

mm 1290 - mm 190

m2 1.9608

0.5kg -+ 15

M2 109.80

Kg 840 -+

Class .23 - 3 AC

Class .31 - 3 AC

Turkia

Suitable

Pieces 8

Strips 2

Domestic, Commercial

Thickness

Dimensions

Pack/M2

Pack/ Kg

Pallet /M2

Pallet/ Kg

Abrasion Resistance

Abrasion Resistance

Origin

Underfloor heating

PANEL / PACKAGE

Surface

Usage classification

SPECIFICATIONS المواصفات

GL-510GL-511GL-512GL-514

GL-703



BL COLLECTION
8MLM

 أرضيات الباركيه بي بي ال هي واحدة

 من ا�رضيات الحصرية، ا�نيقة و الفريدة

 من نوعها و المتوفرة في العديد من

 الدرجات وا�لوان المختلفة المشابهة

 للخشب الحقيقي للتناسب مع جميع

 BBL Laminate floors are of the .التصاميم الداخلية

exclusive, stylish, unique floors 

that are available in a variety 

of different shades to match 

different interior designs. 
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السماكة                      
األبعاد

بلد المنشأ
نوع المنتج

مقاومة التآكل
الملمس 

نظام التركیب (االقفال)
الحواف

mm 8

mm 1215 - mm 196

china

Slides

AC3

Small embossed surface

Double Click

Square edge

Thickness

Dimensions

Origin

Product Type

Abrasion Resistance

Texture

Locking

Edge

SPECIFICATIONS المواصفات

ALS-5ALS-7ALS-16ALS-10

ALS-23ALS-17 ALS-20ALS-22

BL-ALS018BL-ALS014 BL-ALS019BL-ALS04



D _ LAMINATE COLLECTION

10MLM

ديكنو بمظهرها البني و ملمسها تحقق 

تجربة ا�رضيات الخشبية الحقيقية التي 

تضيف الجمال إلى أي غرفة. الطبقة 

العازلة AC3 ل¸رضية تعمل على حمايتها من 

الخدش، تغير اللون و التبقع. مناسبة 

للتركيب في ا�ماكن السكنية، حيث أنها 

سهلة التركيب للغاية 

Decno texturing and brown coloration 

achieve the look of real hardwood 

adding beauty to any room. Its 

durable wear layer protects against 

scratching, fading and staining. 

Appropriate for residential use,
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السماكة                      
نوع المنتج

مقاومة التآكل 
استقرار الضوء 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

مسافة بین األرضیة واألرض
معامل االحتكاك

بلد المنشأ
ضد الماء 

مقاومة الصدمات 
نظام التركیب (االقفال) 

تصنیف االستخدام

mm 10

Slides

Class .31 - 3 AC

6 ≤

Suitable

CπS1/B1

mm 0.10≥

0.3 DS / m³

CHINA

Yes

IC2

Click Lock

Domestic, Commercial

Thickness

Product Type

Abrasion Resistance

Light stability 

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Residual indentation

coefficient of friction 

Origin

Waterproof

Impact resistant

Locking

Usage classification

SPECIFICATIONS المواصفات

DYH80079 DYH80088 DYH80098

DYH80118

DYH80199

DYH80258



DELUXE COLLECTION
8MLM

 انت حذر و متنبه جدÈ في جميع

 خياراتك. انت تتجه نحو المثالية في

 االختيار. الن العيش في الفخامة

 يعطيك الرفاهية. نحن االن نوفر

حلول لجميع أماكن العيش

You’re so attentive in all your 

selections. You go over with a 

fine comb to achieve the 

perfect. Because it gives you 

pleasure to live in luxury.
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السماكة                      
األبعاد

نظام التركیب (االقفال)
عدد األمتار في الكرتون

وزن الكرتون
عدد األمتار في البالیت

وزن البالیت
مقاومة التآكل

بلد المنشأ
عدد األلواح في الكرتون

تصنیف االستخدام

mm 8

mm 1205 - mm 197

Click Lock

mm 1.89

KG 14

M2 109.80

Kg 840 -+

Class 4-32 AC

Turkia

Pieces 8

Domestic, Commercial

Thickness

Dimensions

Locking

Pack/M2

Pack/ Kg

Pallet /M2

Pallet/ Kg

Abrasion Resistance

Origin

PANEL / PACKAGE

Usage classification

SPECIFICATIONS المواصفات

AD-003

 AD-004

AD-005

AD-002AD-006AD-011



D -  SPC COLLECTION

5.5MLM 16



السماكة                      
طبقة الحمایة 

اجمالي الوزن 
مقاومة االنزالق 

مسافة بین األرضیة واألرض
ضد الماء 

التدفئة تحت األرضیة 
مقاومة التآكل 

بلد المنشأ
ردة الفعل ضد الحریق 

ضد البكتیریا 
ضد الحریق 

تصنیف االستخدام

mm 5.5

mm 0.3

kg/㎡ 17.8

R9

mm 0.10≥

Yes

Suitable

43 ,34 ,23

CHINA

S1/Bf1

kW/㎡ 8.0≤

20s 150mm within ≥ Fs

Domestic, Commercial

Thickness

Wear Layer

Total Weight 

Slip Resistance 

Residual indentation

Waterproof 

Underfloor heating

Abrasion Resistance 

Origin

Reaction to fire 

Anti bacteria 

Anti fire 

Usage classification

SPECIFICATIONS المواصفات

DR8190L - 02

 DR88058-17DHS 1703

 DR88113-2 DY480273 DY480321



CLICK -  LVT COLLECTION
5MLM 18



 YDM05-41 YDM27-8 BDL-L11

LS170-27  YDM08-8  YDM05-29  SL-130

السماكة                      
طبقة الحمایة 

اجمالي الوزن 
مقاومة االنزالق 

مسافة بین األرضیة واألرض
ضد الماء 

التدفئة تحت األرضیة 
مقاومة التآكل 

بلد المنشأ
ردة الفعل ضد الحریق 

ضد البكتیریا 
ضد الحریق 

تصنیف االستخدام

mm 5

mm 0.3

kg/㎡ 17.8

R9

mm 0.10≥

Yes

Suitable

43 ,34 ,23

CHINA

S1/Bf1

kW/㎡ 8.0≤

20s 150mm within ≥ Fs

Domestic, Commercial

Thickness

Wear Layer

Total Weight 

Slip Resistance 

Residual indentation

Waterproof 

Underfloor heating

Abrasion Resistance 

Origin

Reaction to fire 

Anti bacteria 

Anti fire 

Usage classification

SPECIFICATIONS المواصفات



Where To Install Laminate Floors?
أين يتم تركيب أرضيات الباركيه؟

OfficesShopsSchools & Universities
المكاتب

Hotels
الفنادق

Houses
المدارس والجامعاتا�سواقالمنازل



How to Install Laminate Floorings
As a first step, you should always check that the ground you want to install the floors on are all at the 
same level

Secondly you can acclimate the flooring to start your process and prevent bulking 

Install the underlayment, making sure to remove anything from the ground like staples and nails.

Plan the layout of how you want your flooring to look like and which direction to start from

Cut extra rows and remove the extra cuts 

Leave an expansion gap for any extra fillings

كيفية تركيب أرضيات الباركيه
كخطوة أولى يجب دائما التأكد من ا�رضية التي تريد تركيب ا�رضية عليها, أنها على مستوى واحد

ثانيÌ يجب القيام بالتأكد من أن ا�رضية على مستوى واحد متوازي

قم بتركيب الطبقة السفلية, مع التأكد من إزالة أي شيء على ا�رض مثل المسامير

قم بوضع خطة لتركيب ا�رضية حسب المظهر النهائي الذي تريده وحسب االتجاه الذي تريد أن تبدأ منه

قم بقص الطبقات ا�ضافية

قم بترك فراغ لتركيب أسطر جديدة من أرضيات الباركيه



Laminate Floorings Styles

أنماط أرضيات الباركيه

Stone
حجر

Pine
صنوبر

Maple
القيقب

Cherry
كرز

Oak
بلوط

Marble
رخام
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