
لالستفسار والمساعدة يرجى التواصل معنا عىل:

سلطنة ُعمان
الزبري للتأثيث ش.م.م 

العنوان: سكة رقم. 5007، مبىن رقم 95
 مجمع رقم 266، شارع العمران، غال، 

مسقط، سلطنة ُعمان

صندوق بريد 2107، الرمز الربيدي 111
مسقط، سلطنة ُعمان

هاتف: 800 610 24 968+
info@zubairfurnishing.com :الربيد اإللكرتوني

اإلمارات العربية المتحدة
الزبري للمفروشات والديكور الداخيل ش.م.م

العنوان: برج اسبكت، منطقة أ-403،
الخليج التجاري، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

صندوق بريد 61592، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 477 55 423 971+

info.dubai@zubairfurnishing.com :الربيد اإللكرتوني

المملكة العربية السعودية 
الخرباء في التأثيث والتصميم الداخيل ش.م.م

العنوان: مكتب رقم 5، الطابق الثاني، 2678 شارع حفصة 
بنت عمر، حي الروضة، وحدة رقم 234، الرياض، المملكة 

العربية السعودية
 

ص.ب 54401، الرمز الربيدي 11514،
الرياض، المملكة العربية السعودية

هاتف: 702 602 114 966+
Saudi.office@zubairfurnishing.com :الربيد اإللكرتوني
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يقع مقرنا الرئييس في مسقط، سلطنة 
ُعمان، ولدينا فروع في المملكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
لضمان تنفيذ وتسليم المشاريع بدقة 

واحرتافية تامة. 



في الزبري للتأثيث .. 
التفاصيل هي األساس.

 
منذ انطالقتها في العام 1971م، استطاعت الزبري للتأثيث أن ترتبع 

عىل عرش الريادة في تأثيث مرافق الضيافة عىل المستويني 
المحيل والعالمي، مع قائمة طويلة من المشاريع الرائدة في فئتها 

تزيد عن 300 فندقًا في 33 دولة حول العالم. تملك الزبري للتأثيث 
اليوم أكرث من 50 عامًا من الخربة في تقديم منتجات ذات جودة 

عالية، مدعومة بقيم بارزة، والكثري من العمل الدؤوب وعقود من 
المعرفة.

خدماتنا

نتعامل مع كل مرشوع بتفرد وإبداع لنعطيه ما يستحق، وننفذ المشاريع باحرتافية شاملة تغطي حىت أدق 
التفاصيل لنضمن نتائج تفوق التوقعات.

تأثيث المشاريع المتكاملة
• الضيافة

• المرافق العامة 
• المرافق التجارية

• القصور 
• المنازل الخاصة الفاخرة

التجهزيات
• النجارة

• أعمال الحجر والزجاج المتكاملة
• تركيب المشغوالت الخشبية

• األثاث 
• تركيب القواطع 

• توريد وتركيب منتجات العزل المائي
• المواد العازلة

• األسطح الصلبة
• ورق الجدران

• تقنيات العزل باستخدام البويل إيثيلني.
• تنفيذ أعمال الكهرباء البسيطة

التأثيث
• وحدات التخزين 

• األثاث الجاهز والمفصل حسب الطلب.
• التجهزيات والمعدات.

• تركيب الستائر
• ديكورات اإلضاءة

استطعنا عرب السنوات النجاح في تنفيذ عقود 
تأثيث رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، 

لمجموعة من أهم سالسل الفنادق الكربى 
مثل أكور، هيلتون، مجموعة إنرتكونتيننتال، 

كيمبنسكي، راديسون بلو، ريزت كارلتون، 
شانغريال، ومجموعة فنادق ستاروود وغريها 

الكثري.

كرشكة تابعة لمؤسسة الزبري، نبذل قصارى 
جهدنا البتكار حلول فريدة تجمع برباعة تامة 
بني معايري الجمال والكفاءة العالية، ونفتخر 

بكوننا من الرشكات اليت تحمل شهادة 
الجودة العالمية “أيزو 9001” واليت ُتعد دلياًل 

عىل تفانينا واجتهادنا، معززة بالتعاون الوثيق 
مع كبار المتخصصني في مجال الديكور 

الداخيل والمصنعني من حول العالم لتنفيذ 
أفكار وتصاميم مبتكرة عىل أرض الواقع، 

بشكل خالق وفعال ومستدام، لتكون النتيجة 
أيقونات معمارية بديكورات داخلية ال ُتنىس.

المواد
• األرضيات والجدران واألسقف
• األصبغة والتشطيبات األخرى

• الكتان والسجاد والمنسوجات األخرى
• األعمال الفنية والتحف

• األدوات الصحية ولوازمها
• مواد العزل


