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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 الفينيل؟
 التنوع هو ما يطرأ على أذهاننا عند التكلم عن أرضيات الفينيل. أرضيات الفينيل

يمكن أن تكون واحدة من أفضل الخيارات بسبب الخصائص التالية
أسعارها طويلة،  فترة  تدوم  المتانة،  الصيانة،  سهولة  التنظيف،   سهولة 
 متناسبة، و متنوعة بكل تأكيد. ليس فقط ذلك بل هي أيض¾ سهلة التركيب
أن يمكن  ا�رضية  لتركيب  الخبراء  طلب  فضلت  إذا  بنفسك،  تركيبها   ويمكن 

يستغرق تركيبها وقت أقل

What are Vinyl Floors?
Versatility is what comes to the mind when we talk about vinyl floors. Vinyl 
floors could be one of the best options because of the following reasons 
easy to clean, easy to maintain, durable, affordable and definitely versatile 
Not only that but it’s also easy to install, something you can do by yourself 
if you preferred or ask the professionals to install it in a very less time. What 
makes it unique is that it provides cushioning underfoot which means it is 
completely comfortable to walk on



Products
المنتجات



DURRAH 18 COLLECTION

2.80MLM

 أرضيات الفينيل تضيف لمسة فاخرة

 للمساحة الداخلية. هذه ا�رضيات

 توفر مظهر و أناقة الخشب الحقيقي

 مع متانة أرضيات الفينيل العالية

 التي تدوم لفترة طويلة من الزمن

 
Vinyl Floors are a luxury addition 

to your interior. They provide the 

hardwood flooring elegance 

along with the durability of vinyl 

floors.
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السماكة                      
طبقة الحمایة 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ 

اجمالي الوزن 
تصنیف االستخدام 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي 

استقرار الضوء 
استقرار األبعاد 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

معامل االحتكاك الدینامیكي 
مقاومة االنزالق 

2.8 mm

0.25 mm

Domestic Moderate

بلجيكا

1500 gr/m2

Domestic Moderate

4 M

30 M

≥ 6

≤%0.40

Suitable

Bf1/S1

> 0.6

R10

Thickness 

Wear Layer 

Usage classification 

Origin

Total Weight 

Usage classification 

Standard roll width 

Standard roll length 

Light stability 

Dimensional stability  

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Dynamic coefficient of friction

Slip Resistance 

SPECIFICATIONS المواصفات

calabria
D1828028

Monaco
D1828081

Sanmarino Oak
D1828320

Calabria
D1828036

Monaco
D1828079

Sanmarino Oak
D1828319

Calabria
D1828032

Monaco 
D1828078

Monaco
D1828077

Monaco
D1828082

Sanmarino Oak
D1828322

Monaco
D1828325

Sanmarino Oak
D1828323



DURRAH 19 COLLECTION

2.80MLM

أرضيات الفينيل هي مجموعة أرضيات فينيل 

جميلة و إقتصادية مصممة من وحي وإلهام 

أرضيات الخشب الصلب. و بالتالي ضمان 

استخدام هذه ا�رضيات في العديد من ا�ماكن 

المختلفة مثل المنزل، المكاتب التجارية 

 Vinyl floors are an economical beautifulوالشركات، الحمامات و المطابخ.

vinyl floors collection that was designed 

from the inspiration of hardwood 

flooring.

these floors can be used in your home, 

office, and even kitchens and bathrooms.
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السماكة                      
طبقة الحمایة 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ 

اجمالي الوزن 
تصنیف االستخدام 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي 

استقرار الضوء 
استقرار األبعاد 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

معامل االحتكاك الدینامیكي 
مقاومة االنزالق 

2.8 mm

0.25 mm

Domestic Moderate

بلجيكا

1500 gr/m2

Domestic Moderate

4 M

30 M

≥ 6

≤%0.40

Suitable

Bf1/S1

> 0.6

R10

Thickness 

Wear Layer 

Usage classification 

Origin

Total Weight 

Usage classification 

Standard roll width 

Standard roll length 

Light stability 

Dimensional stability  

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Dynamic coefficient of friction

Slip Resistance 

SPECIFICATIONS المواصفات

Emelin
D1928075

Jerez
D1928012

Singapore Pine
D1928095

Emelin
D1928073

Jerez
D1928010

Singapore Pine
D1928091

Emelin
D1928044

Emelin
D1928008

Emelin
D1928006

Ensenada
D1928016

Ensenada
D1928015

Singapore Pine
D1928096

Jerez
D1928017

Ensenada
D1928011

Jerez
D1928013



DURRAH 20 COLLECTION
3MLM

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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السماكة                      
طبقة الحمایة 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ 

اجمالي الوزن 
تصنیف االستخدام 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي 

استقرار الضوء 
استقرار األبعاد 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

معامل االحتكاك الدینامیكي 
مقاومة االنزالق 

3 mm

0.25 mm

Domestic Moderate

بلجيكا

1500 gr/m2

Domestic Moderate

4 M

30 M

≥ 6

≤%0.40

Suitable

Bf1/S1

> 0.6

R10

Thickness 

Wear Layer 

Usage classification 

Origin

Total Weight 

Usage classification 

Standard roll width 

Standard roll length 

Light stability 

Dimensional stability  

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Dynamic coefficient of friction

Slip Resistance 

SPECIFICATIONS المواصفات Sintra
598

Sintra
592

Sintra
578

Sintra
556

Sintra
528

Nomad
597

Edgewood
736

Baltimore
578

Baltimore
548

Baltimore
545

Baltimore
536

Baltimore
518

Nomad
593

Nomad
567

Nomad
534

Edgewood
766

Edgewood
749

Edgewood
747



DURRAH 21 COLLECTION

2.80MLM

أرضيات الفينيل هذه وفر تجربة أرضيات فريدة من

نوعها بسبب اختالف لونها وتميزه. تضمن لك

هذه ا�رضيات ان تدوم لفترة طويلة من الزمن،

مقاومة الظروف الصعبة، كونها مقاومة للماء

والرطوبة، هذه ا�رضيات لن توفر جودة عالية فقط

lightly painted vinyl floors will provideبل هي أيض¾ ستعطي مظهر رائع عصري.

you with one of a kind, unique flooring

experience. Guaranteed to last long,

handle tough situations, being extremely

water and moisture resistant, these floors

will not only provide quality but also a

modern beautiful look.
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السماكة                      
طبقة الحمایة 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ 

اجمالي الوزن 
تصنیف االستخدام 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي 

استقرار الضوء 
استقرار األبعاد 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

معامل االحتكاك الدینامیكي 
مقاومة االنزالق 

2.8 mm

0.20 mm

Domestic Moderate

بلجيكا

1500 gr/m2

Class 22

4 M

30 M

6 ≤

≤%0.40

Suitable

Bf1/S1

> 0.6

R10

Thickness 

Wear Layer 

Usage classification 

Origin

Total Weight 

Usage classification 

Standard roll width 

Standard roll length 

Light stability 

Dimensional stability  

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Dynamic coefficient of friction

Slip Resistance 

SPECIFICATIONS المواصفات Calabria
D1828032

Calabria
D1828036

Genoa
D122823

Livorno
D122206

Livorno
D122838

Livorno
D122861

Sanmarino Oak
D1828322

Sanmarino Oak
D1828323

Sanmarino Oak
D1828325

Vicenza
D122609

Monaco
D1828077

Monaco
D1828078

Monaco
D1828081

Monaco
D1828082

Sanmarino Oak
D1828319

Sanmarino Oak
D1828320



DURRAH 22 COLLECTION
3MLM

توفر تجربة أرضيات فريدة من نوعها

بسبب اختالف لونها وتميزه. . لمسة

رائعة من ألوانها، والتي تتميز بكونها

،متينة للغاية ومميزة في نفس الوقت

أرضيات الفينيل هذه توفر مساحة فاخرة

وعملية في نفس الوقت وبالتالي هي

إضافة مثالية �ي مساحة يتم تركيبها

بها

These vinyl floors with their uniquely

designed planks that variety of

shades provide a unique flooring

experience. A beautiful touch from

its beautiful colors, which are

characterized by being both

durable and special at the same

time, these vinyl floors provide a

space that is luxurious and

practical at the same time,

therefore they are the perfect

addition
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السماكة                      
طبقة الحمایة 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ 

اجمالي الوزن 
تصنیف االستخدام 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي 

استقرار الضوء 
استقرار األبعاد 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

معامل االحتكاك الدینامیكي 
مقاومة االنزالق 

3 mm

0.25 mm

Domestic Moderate

بلجيكا

192 kg/m2

Domestic Moderate

4 M

30 M

≥ 6

≤%0.40

Suitable

Bf1/S1

> 0.6

R11

Thickness 

Wear Layer 

Usage classification 

Origin

Total Weight 

Usage classification 

Standard roll width 

Standard roll length 

Light stability 

Dimensional stability  

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Dynamic coefficient of friction

Slip Resistance 

SPECIFICATIONS المواصفات

NOMAD
567

EDGEWOOD
D 736

BARRIQUES
553

NOMAD
597

EDGEWOOD
D 747

BARRIQUES
593

SINTRA
538

SINTRA
592

SINTRA
596

IMPERADOR
7

MORGAN
543

BALTIMORE
536

BARRIQUES
595

NOMAD
534

CHICAGO
542



DURRAH 23 COLLECTION
3MLM

سواء كنت ترغب بتركيب أرضيات الفينيل في

المساحات التجارية او االستخدامات المنزلية،

فمع درجة لونها البني، هذه ا�رضيات مثالية

للتركيب ومتناسبة مع جميع التصاميم

الداخلية المختلفة. متانة هذه ا�رضيات

المعروفة وجودتها العالية تسمح لها بأن

تبقى المعة وطبيعية لفترة طويلة من

الزمن

Whether you want to use these vinyl floors

for residential use or commercial use, with

their beautiful brown shaded color, these

floors are an ideal choice to match any

interior design. With their well-known

durability and high quality, these floors

will last looking fresh and natural for a

very long time
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السماكة                      
طبقة الحمایة 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ 

اجمالي الوزن 
تصنیف االستخدام 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي 

استقرار الضوء 
استقرار األبعاد 

التدفئة تحت األرضیة 
ردة الفعل ضد الحریق 

معامل االحتكاك الدینامیكي 
مقاومة االنزالق 

3 mm

0.25 mm

Domestic Moderate

بلجيكا

192 kg/m2

Class 22

4 M

30 M

≥ 6

≤%0.40

Suitable

Bf1/S1

> 0.6

R10

Thickness 

Wear Layer 

Usage classification 

Origin

Total Weight 

Usage classification 

Standard roll width 

Standard roll length 

Light stability 

Dimensional stability  

Underfloor heating 

Reaction to fire 

Dynamic coefficient of friction

Slip Resistance 

SPECIFICATIONS المواصفات

VALENTINA
558

PONDEROSA
541

OUTBACK
545

VALENTINA
563

PONDEROSA
566

PONDEROSA
548

OUTBACK
549

VALENTINA
567

VALENTINA
586

PONDEROSA
596

PONDEROSA
598

OUTBACK
508

OUTBACK
574

VALENTINA
509

OUTBACK
582



Where to install Vinyl Floors?
أين يتم تركيب  أرضيات الفينيل؟

Living roomsBedrooms
غرفة المعيشة

Bathrooms
الحمامات

Kitchen
غرف النومالمطبخ



Before installing your vinyl floors you must make sure that the subfloor is clear of anything that might damage the vinyl floors.

After making sure that the subfloor is clean you can start placing the vinyl tiles next to each other just to have a quick view of how your final 

look will be.

Lay the tiles from the center at the intersection of the middle, then you can guide your way outwards.

If your tiles are not self-adhesive place the glue only under the place where you want to install the particular tile so that it doesn’t dry out.

If they were self-adhesive you can simply place them next to each other in the required spaces and peal of the sticker.

After finishing one row you can bind the second row next to them by applying pressure to make sure they’re all fixed in place.

When you reach the wall side, cut the tiles if necessary to fit near the wall.

If you faced a problem of an irregular tile then you can use another tile that is shaped properly to cut the irregular tile according to its shape.

Allow the floor to settle before walking on it.

How To Install Vinyl Floors From Al Sourayia International

كيفية تركيب أرضيات الفينيل
قبل تركيب أرضيات الفينيل تأكد من ا�رضية السفلية خالية من أي شيء يمكن أن يتسبب في ضرر �رضيات الفينيل

 بعد التأكد من أن ا�رضية السفلية خالية من أي شيء يمكنك وضع بالطات الفينيل في المكان المخصص بجانب بعضهم
البعض للحصول على نظرة سريعة للمظهر النهائي ل·رضية

قم بوضع البالطات بدئ¾ من المنتصف باتجاه الخارج
إذا كانت البالطات غير ذاتية التلصيق قم بوضع الصمغ أسفل البالطة التي تريد تركيبها فقط حتى ال يجف الصمغ

إذا كانت البالطات ذاتية التلصيق يمكنك وضعهم بجانب بعضهم البعض في ا�ماكن المخصصة و إزالة الالصق
بعد االنتهاء من الصف ا�ول، يمكنك البدء بالصف الثاني بجانب الصف ا�ول، و التأكد من أنها مثبتة في مكانها بالضغط عليها

إذا واجهت مشكلة البالطات ذات الشكل غير المنتظم، يمكنك قصها بشكل منتظم باستخدام بالطة فينيل منتظمة
قم بترك ا�رضية لالستقرار قبل المشي عليها
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